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«КОЛИСЬ ТИ ЗАПИТАЄШ, ЧОГО Ж МЕНІ БРАКУЄ. 
ВЛАСНЕ, ЖИТТЯ!» 

Передмова до перевидання «Акумуляції капіталу»

Роза Люксембурґ була однією з найнезвичайніших особистостей свого 
часу. Вона народилася 1871 року в східнопольському містечку Замостя, що 
тоді перебувало під контролем Російської імперії. Родина Люксенбурґів по-
діляла цінності Хаскали — єврейського Просвітництва — та дала дітям гар-
ну освіту. Роза виросла у Варшаві, 1889 року вона емігрувала до Швейцарії, 
де навчалася й підтримувала тісний контакт із польськими та російськими 
емігрантами. Свою дипломну роботу з економіки Роза присвятила промис-
ловому розвитку Польщі. 

До Німеччини Роза Люксембурґ переїхала, щоб долучитися до найбіль-
шої соціал-демократичної партії Європи. У політичних дебатах, які вона 
тут вела, зокрема, в суперечці про ревізіонізм 1899 року, та особливо в її 
висновках з російської революції 1905-го й наступній нищівній критиці 
революції 1917-го років, Леніна та Троцького, проявилися фундаментальні 
засади її політичного мислення. Рушійними силами політичної діяльності 
та наукової роботи Рози Люксембурґ були безкомпромісний гуманізм та 
гостре чуття справедливості. Здобуття й утримання влади не стояли для 
неї на першому місці, вони були тільки засобами для досягнення мети. 
Базоване на цьому розуміння політики Люксембурґ, її погляди на демокра-
тію, бачення революції, розмірковування про роль народних мас як полі-
тичного субʼєкта та роль партій і нині цікаві для фахового обговорення.  

Водночас Роза була дуже чутливою жінкою, яка любила життя, природу, 
мистецтво і тому послідовно виступала за справедливість у суспільних 
відносинах. Саме це в минулому дуже рідко вдавалося лівим: органічно по-
єднувати у власному житті свої привабливі абстрактні ідеї справедливості, 
солідарності, свободи й емансипації цілковито гуманістичного спрямуван-
ня з симпатіями до мало політизованих людей. 

Серед німецьких соціал-демократів Роза Люксембурґ ніколи не обій-
мала керівних посад. Однак вона мала інтелектуальний вплив — своїми 
запальними політичними промовами, натхненними статтями та наукови-
ми працями, зокрема, з економіки. За освітою й переконаннями вона була 
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економісткою, тож всі її тексти базовані на економіці, навіть якщо це не 
одразу прочитується. Свою основну працю «Акумуляція капіталу» вона 
 написала 1913 року. У ній Роза виклала економічний аналіз та пояснення 
імперіалізму на продовження Марксової критики політичної економії. Вона 
розглянула всесвітньоісторичний процес накопичення капіталу як явище 
водночас економічне та політичне. На її думку, створення європейських 
держав як централізованих, бюрократичних, абсолютистських територі-
альних держав визначило виникнення «історичного шляху капіталу». 

Роза Люксембурґ вивчала умови та можливості розвитку капіталізму, 
а також умови, за яких він мав би стати неможливим і занепасти. Однак 
вона ніколи не стверджувала, що капіталізм зруйнується сам собою. 

«Акумуляція капіталу» — це спроба розширити Марксову теорію, закри-
ти велику лакуну й вирішити одне з її центральних питань. В кінці першого 
тому «Капіталу» Маркс окреслив проблеми, однак не вирішив їх у другому 
томі. Ішлося про динаміку процесу накопичення, перехід від «простої» до 
«прискореної» акумуляції капіталу, що передбачає трансформацію струк-
тур, технічний прогрес і радикальні політичні зміни. 

Розина критика Маркса не була вичерпною, вона містила методологіч-
ні й теоретичні помилки та неточності. Наприклад, у праці бракує опису 
циклів і криз розвитку світового ринку. Через це «Акумуляція капіталу» 
зазнала гострої критики. 

Та все ж Розі Люксембурґ вдалося здійснити аналіз капіталістичних 
трансформацій некапіталістичних просторів та пояснити занепад коло-
ніальних країн, тобто створити теорію капіталістичної експансії та спри-
чинених нею занепаду й захоплення земель. Роза Люксембурґ першою 
встановила, що мілітаризм європейських держав через розвиток індустрії 
озброєння та коштом платників податків створив третій ринок для капіта-
лістичної продукції. 

«Акумуляція капіталу» Рози Люксембурґ дала поштовх для досі актуаль-
них дебатів економістів-марксистів про теорію капіталістичного зростан-
ня економіки. 

Українською ця праця вперше зʼявилася 1929 року в перекладі 
Володимира Щербаненка у харківському «Державному видавництві 
України» накладом 3000 примірників. Її перекладач був марксистом, 
серед іншого спільно з Андрієм Річицьким редагував український пере-
клад першого тому «Капіталу», але й багато працював із художньою 
літературою. Так, разом з Майком Йогансеном він переклав Шекспірового 
«Отелло», видавав романи Золя та Жозефа Роні-Старшого. У 30-ті роки 
сліди Щербаненка губляться, вочевидь, він став жертвою сталінського 
терору.  «Акумуляцію капіталу» не перевидавали. Українському читацтву 
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праця була доступна в російському перекладі 1934 року, супроводжувана 
закидами в «люксембурґіанстві» та «комуністичному ренегатстві». 

Відтоді українською виходили тільки дві книжки Рози Люксембурґ: 
збірка «Про літературу і мистецтво» (Клара Цеткін, Роза Люксембурґ. / 
Пер. з нім. В. Т. Василюка і В. П. Лазні. — Київ: Мистецтво, 1982) та «Про 
Російську революцію» (Роза Люксембурґ, Ґеорґ Лукач. / Пер. з нім. Романа 
Тиси — Київ: Вперед, 2012). 

Цим перевиданням ми хочемо віддати шану не лише видатній мисли-
тельці, журналістці та політичній активістці Розі Люксембурґ, але також 
її перекладачеві Володимиру Щербаненку та численним українським 
комуністам і соціалістам, літераторам і культурним діячам Розстріляного 
Відродження. 

Евелін Віттіх, Неля Ваховська



  

ПЕРЕДМОВА

До написання цієї праці спричинився популярний вступ до політичної 
економії, що його я вже довгий час готую для того самого видавництва1), але 
ніяк не можу закінчити, обтяжена роботою в партійній школі та агітаційною. 
Коли в січні цього року, після виборів до рейхстагу, я знову взялась до 
цієї роботи, щоб принаймні в основних рисах закінчити популяризацію 
економічної науки Марксової, то наразилась на непередбачені труднощі. 
Мені ніяк не щастило подати досить ясно суцільний процес капіталістичної 
продукції в його конкретних відношеннях, а також його об’єктивні 
історичні межі. Вивчаючи це питання глибше, дійшла я висновку, що 
справа тут не лише у викладі, але що ми маємо перед собою проблему, яка 
теоретично має зв’язок зі змістом II тому Марксового «Капіталу» і, разом 
з тим, із практикою сучасної імперіалістичної політики та її економічними 
основами. Якщо спроба моя науково рознизати цю проблему вдала, то 
праця моя, крім суто теоретичного інтересу, здається мені, повинна мати 
й деяке значення для нашої практичної боротьби з імперіалізмом.

Р. Л.
Грудень 1912 р.

1 «Vorwäts». — Ред.





ВІДДІЛ ПЕРШИЙ
ПРОБЛЕМА РЕПРОДУКЦІЇ

Розділ І
Предмет дослідження

До невмирущих заслуг Карла Маркса в царині теорії політичної еконо-
мії належить те, що він поставив проблему репродукції цілого суспільного 
капіталу. Варто уваги, що в історії політичної економії ми маємо лише дві 
спроби точно подати цю проблему: одну на самих початках політичної еко-
номії, у засновника школи фізіократів — Кене, другу — на сконі цієї науки, 
у Карла Маркса. Протягом проміжного періоду ця проблема не перестає 
дошкуляти буржуазній політичній економії, яка не тільки не спромоглася 
розв’язати цю проблему, але не могла й поставити її в чистій формі, звіль-
нену від споріднених їй і побічних, пов’язаних з нею, проблем. А що ця 
проблема має особливе значення, то на спробах, як її розв’язувалось, мож-
на прослідкувати до певної міри розвиток теоретичної наукової економії 
загалом.

У чому ж проблема репродукції цілого суспільного капіталу?
Репродукція значить буквально від-продукція, повторення, відновлен-

ня процесу продукції, причому на перший погляд може бути незрозуміло, 
чим саме поняття репродукції відрізняється від загальнозрозумілого по-
няття продукції і навіщо тут заводити новий незвичний термін. Але саме 
в повторенні, в невпинному відновленні процесу продукції маємо ми дуже 
важливий момент. Насамперед регулярне повторення процесу продукції 
є загальною передумовою та основою регулярного споживання, а через 
це й неодмінною умовою культурного життя людського суспільства в усіх 
його історичних формах. З такого погляду поняття репродукції містить 
у собі культурно-історичний момент. Продукції не можна відновити й ре-
продукції не може бути, коли немає певних попередніх умов — знарядь, 
сировини та робочої сили, що являють собою наслідок попереднього періо-
ду продукції. Але на початкових щаблях культурного розвитку, коли тільки 
починає людина опановувати навколишню природу, змога відновити про-
дукцію завжди більше або менше залежить від випадку. Поки полювання 
та рибальство являють собою основу існування, регулярне повторення 
процесу продукції перепиняють періоди загального голодування. У деяких 
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 первісних народів умови продукції, як процесу, що регулярно повторюється, 
вже давно мали своє вираження, традиційне і громадське, у певних церемо-
ніях релігійного характеру. Наприклад, згідно з ґрунтовними дослідження-
ми Спенсера й Ґіллена, культ тотемізму в австралійських негрів, по суті, є не 
що інше, як застигла в релігійних обрядах традиція, що постала на ґрунті 
певних заходів, регулярно повторюваних із давніх часів серед суспільних 
груп, заходів, спрямованих на здобування та зберігання їхнього тварин-
ного й рослинного споживку. Лише рільництво, приручення свійських 
тварин і годування худоби на заріз уможливили той правильний кругообіг 
споживання та продукції, що являє ознаку репродукції. Ось чому в самому 
понятті репродукції є щось більше за звичайне повторення: репродукція 
має собі за передумову певний щабель опанування навколишньої природи, 
або, висловлюючись економічно, — певну висоту продуктивності праці.

З другого боку, самий процес продукції на всіх щаблях суспільного роз-
витку являє собою єдність двох різних, хоч і щільно між собою зв’язаних, 
моментів: він являє єдність технічних умов, тобто певних відносин людей 
і природи, та суспільних умов, тобто відносин людей між собою. Репродукція 
залежить однаково від обох цих умов, оскільки вона має зв’язок із умовами 
людської трудової техніки й оскільки вона сама є наслідок певної висоти 
продуктивності праці, про що ми вже казали вище. Але не менш важливе 
значення мають і наявні історичні форми продукції. У первісній комуніс-
тичній громаді репродукцію, як і всю побудову господарського життя, ви-
значає вся сукупність трудящих та їхні демократичні органи; відновлення 
робіт, їхня організація, забезпечення потрібних умов — сировини, знарядь 
та робочої сили — і, нарешті, визначення обсягу та розподіл репродукції — 
все це є наслідок планової спільної роботи всіх трудящих у межах громади. 
У рабовласницькому або кріпацькому господарстві репродукція відбува-
ється й у всіх подробицях регулюється на основі примусу, що ґрунтується 
на владі поодинокої особи. При цьому обсяг репродукції залежить від пра-
ва владного центру порядкувати більшим або меншим гуртом сторонньої 
робочої сили. У суспільстві капіталістичної продукції репродукція набуває 
своєрідних форм тут одразу впадають тут у вічі певні виразні її особливості.  
У кожному історично відомому суспільстві репродукція відбувається 
регулярно, оскільки є для неї відповідні умови — знаряддя продукції та 
робоча сила. Лише зовнішні впливи, — як-от спустошлива війна або велика 
епідемія — чума, коли меншало людності, а разом знищувалось широко ро-
бочу силу та запаси знарядь продукції, — зумовлювали те, що на великих 
обширах, де колись буяло культурне життя, репродукція на більш-менш 
протяжні періоди або зовсім не відновлювалась, або відновлювалась дуже 
незначно. До певної міри це спостерігається й тоді, коли план продукції 
деспотично визначається згори. Коли воля фараона в старовинному Єгипті 
приковувала на десятки років тисячі фелахів до будування пірамід, коли 
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в новому Єгипті Ізмаїл-паша зігнав 20 000 фелахів, як невільників, копати 
Суецький канал, або коли імператор  Ши Хуан-ді, засновник династії Цінь, 
за 200 років до християнської ери допустив до того, що 400 000 осіб загину-
ло від голоду й виснаження, і загубив ціле покоління, аби тільки збудувати 
«Великий Мур» на північному кордоні Китаю, — то в усіх цих випадках наслі-
док був той, що велетенські площі селянської землі не оброблялись, і пра-
вильне господарське життя припинилось тут на довгий час. Але в кожному 
з цих випадків зупинка репродукції зумовлювалась цілком очевидними, 
зрозумілими причинами, а саме — однобічним порядкуванням над цілим 
планом репродукції, порядкуванням, що залежало від відносин зверхно-
сті. У суспільстві капіталістичної продукції бачимо ми щось інше. У певні 
періоди помічаємо, що є наявні всі потрібні матеріальні засоби продукції, 
а також і робоча сила, щоб відновити процес репродукції, що, з другого боку, 
споживчі потреби суспільства лишаються незадоволені, і що, не зважаючи 
на це, репродукцію почасти припинено, а почасти вона відбувається лише 
в незначних розмірах. Але тут немає жодних деспотичних втручань у гос-
подарський план, які зумовлювали б утруднення репродукції. Відновлення 
її залежить тут, крім усіх технічних умов, переважно від суто суспільних 
умов: виробляються лише ті вироби, що напевно зреалізуються, будуть 
обмінені на гроші, і не лише взагалі зреалізуються, а ще з певним зиском, 
звичайним для даної країни. Отже, зиск, як остаточна мета й вирішальний 
момент, домінує тут не лише над продукцією, але й над репродукцією, тоб-
то від нього залежить не лише те, що виробляється та як виробляється, що 
розподіляється та як розподіляється, але й те, в якому обсязі та напрямку 
розпочнеться процес репродукції після того, як вивершиться певний робо-
чий період. «Якщо продукція має капіталістичну форму, то і репродукція 
має ту саму форму»1.

Отже, внаслідок таких суто соціально-історичних моментів процес ре-
продукції в капіталістичному суспільстві в цілому стає своєрідною, дуже 
заплутаною проблемою. Вже зовнішня характеристика капіталістичного 
процесу репродукції виявляє його специфічну історичну особливість: він 
охоплює не лише продукцію, але й циркуляцію (процес обміну), він стано-
вить єдність їх обох.

Насамперед капіталістична продукція є продукція незчисленної кіль-
кості поодиноких продуцентів без якого-небудь планового регулювання. 
Обмін є єдиним суспільним зв’язком між ними. Репродукція має собі тут за 
відправний пункт у визначенні суспільних потреб виключно досвід попе-
реднього робочого періоду. Та цей досвід є особистий досвід поодиноких про-
дуцентів і не являє собою єдиного всеосяжного суспільного вираження. Крім 
того, досвід цей не дає позитивних і безпосередніх вказівок щодо потреб 

1 Маркс К. Капітал. Харків: ДВУ, 1927. Т. І, с. 337.
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 суспільства, а дає лише негативні та побічні: з руху цін робиться висновок 
про надлишок або недостачу поданої кількості продуктів відповідно до пла-
тоспроможного попиту. Але репродукцію починають завжди на підставі дос-
віду, що його мали поодинокі продуценти протягом попереднього періоду 
продукції. Через це в наступному періоді також може бути надлишок або не-
достача, причому різні галузі продукції йдуть кожна своїм шляхом, і в одній 
може бути надлишок, а в другій, навпаки, недостача. Але внаслідок взаємної 
технічної залежності майже всіх галузей продукції надлишок або недостача 
в деяких керівних галузях продукції зумовлюють таке саме явище й у біль-
шості інших галузей. Таким чином час від часу спостерігаємо навпереміну то 
загальний надлишок, то загальну недостачу продуктів порівняно з попитом 
суспільства. Відси виникає, що репродукція в капіталістичному суспільстві 
набирає своєрідних форм, відмінних від усіх інших історичних форм продук-
ції. По-перше, кожна галузь продукції має в певних межах свій незалежний 
рух, внаслідок якого час від часу постають у репродукції довші або коротші 
перерви. По-друге, ухили в репродукції в поодиноких галузях від суспільних 
потреб періодично підсумовуються, доходячи до загальної невідповідності 
цим потребам, а тому репродукція взагалі припиняється. Внаслідок цього 
капіталістична репродукція і є своєрідним явищем. Тимчасом як репродук-
ція за всіх інших господарських форм — ми лишаємо осторонь зовнішні 
збройні напади — являє собою безупинний правильний кругообіг, капіта-
лістичну репродукцію, вживаючи відомого виразу Сісмонді, можна уявити 
як нескінченний ряд поодиноких спіралей, що їхні витки спочатку невеликі, 
потім більшають, нарешті дуже збільшуються, а потім стягуються, і знову 
починається зі спіралей, які мають невеличкі витки, щоб далі до наступної 
перерви перейти той самий розвиток.

Періодичне чергування найбільшого поширення репродукції та скоро-
чення її до частинної перерви, тобто те, що звуть періодичними циклами 
низької кон’юнктури, високої кон’юнктури та кризи, являє собою найви-
датнішу особливість капіталістичної репродукції.

Однак дуже важливо з самого початку зазначити, що періодична зміна 
кон’юнктур і кризи, хоч і являє посутні моменти репродукції, але не в ній 
проблема капіталістичної репродукції, тобто власне капіталістичної ре-
продукції. Періодична зміна кон’юнктур і кризи являє собою специфічну 
форму руху в капіталістичному господарстві, але не самий цей рух. Щоб 
визначити в її чистих формах проблему капіталістичної репродукції, ми, 
навпаки, повинні лишити осторонь цю періодичну зміну кон’юнктур 
і криз. Хоч як це здається дивно, але це є цілком раціональний метод, навіть 
більше, з наукового погляду — єдино придатний метод дослідження. Щоб 
визначити в чистих формах і розв’язати проблему вартості, ми повинні 
лишити осторонь коливання цін. Вульгарно-економічна думка завжди 
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 намагається розв’язати проблему вартості, посилаючись на коливання 
попиту і пропозиції. Класична політична економія від Сміта до Маркса 
підходила до питання з протилежного боку і стверджувала, що коливання 
попиту і пропозиції можуть лише з’ясувати відхилення цін від вартості, 
але не саму вартість. Щоб виявити, що таке є вартість товарів, ми повинні 
розв’язувати проблему, припускаючи, що попит і пропозиція перебувають 
у стані рівноваги, тобто що ціна й вартість товарів збігаються. Наукова 
проблема вартості починається, отже, саме там, де кінчається вплив 
попиту і пропозиції. Те саме має силу і для проблеми репродукції цілого 
суспільного капіталу. Періодична зміна кон’юнктур і кризи зумовлюють 
те, що капіталістична репродукція, як правило, коливається залежно від 
платоспроможних потреб суспільства, іноді підносячись над ними, іноді 
опускаючись нижче й майже сходячи нанівець. Однак коли взяти період 
довший, цілий цикл зі змінними кон’юнктурами, то висока кон’юнктура 
й криза, тобто найвище напруження репродукції та її занепад і зупинка, 
урівноважуються й у підсумку маємо ми для цілого циклу деяку пересічну 
величину репродукції. Ця пересічна величина є не лише теоретична іде-
альна величина, а реальний об’єктивний факт. Бо, не зважаючи на стрімкі 
піднесення і спадання кон’юнктур, не зважаючи на кризи, потреби суспіль-
ства так або інакше задовольняються, репродукція йде далі своїм заплу-
таним шляхом, і продукційні сили розвиваються. Як же це постає, коли 
ми лишимо осторонь кризи та зміну кон’юнктур? На цьому й починається 
посутнє питання, і спроба розв’язати проблему репродукції посиланнями 
на періодичність криз є в основі своїй так само вульгарна з економічного 
погляду, як і спроба розв’язати проблему вартості коливаннями попиту 
і пропозиції. А проте, як побачимо далі, політична економія завжди схиля-
ється до цього і, скоро ставить вона півсвідомо проблему репродукції або 
лише здогадується про неї, несподівано заміняє її на проблему криз і так 
закриває собі шлях до розв’язання цього питання. Коли ми далі кажемо про 
капіталістичну репродукцію, то її треба розуміти як підсумок і середній 
висновок зі зміни кон’юнктур всередині циклу.

Ціла капіталістична продукція здійснюється безмежною й завжди мін-
ливою кількістю поодиноких продуцентів, що продукують незалежно один 
од одного, без якого-небудь суспільного контролю, крім спостереження над 
коливанням цін, — і без якого-небудь суспільного зв’язку, крім товаро обміну. 
Як же з цих численних неузгоджених між собою рухів складається ціла наяв-
на продукція? Коли ми ставимо питання так, — а це є перша загальна форма, 
у якій безпосередньо постає проблема, — то при цьому недобачають, що 
окремі продуценти в цьому разі є не звичайні товаропродуценти, а капіта-
лістичні, і що ціла суспільна продукція є зовсім не звичайна продукція для 
задоволення потреб споживання, навіть не звичайна товарова продукція, 
а капіталістична. Подивімось, які зміни це зумовлює у проблемі.
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Продуцент, що продукує не просто товари, а капітал, мусить насампе-
ред видобувати додаткову вартість. Додаткова вартість є остання мета 
й рушійний мотив капіталістичного продуцента. Вироблені товари, буду-
чи зреалізовані, повинні повернути йому всі його витрати, але крім того 
дати деяку вартість, якій не відповідає жодна витрата з його боку і яка 
є справжнім надлишком. З погляду продукування додаткової вартості, 
капітал, заавансований від капіталіста, — незалежно від його свідомості 
та всупереч його порожнім балачкам про основний та оборотний капітал, 
що ними він дурить і себе, і світ, — поділяється на дві частини: на частину, 
що являє собою його видатки на засоби продукції: робочі будівлі, сировину 
й допоміжні матеріали та інструменти, — і на другу частину, що її видаєть-
ся як заробітну плату. Першу частину, яка, прикладена у трудовому процесі, 
переносить свою вартість не зміненою на продукт, Маркс зве сталою части-
ною капіталу; другу частину, яка через привласнення неоплаченої праці 
утворює приріст вартості, додаткову вартість, зве він змінною частиною 
капіталу. З цього погляду, вартість будь-якого товару, продукованого капі-
талістично, складається, як правило, за формулою:

c + v + m,

причому c є витрачена стала вартість капіталу, тобто перенесена на то-
вар частина вартості зужиткованих мертвих засобів продукції, v — змінна 
частина капіталу, витрачена на заробітну плату, і, нарешті, m — додаткова 
вартість, тобто приріст вартості, що постає з неоплаченої частини найма-
ної праці. Всі ці три частини втілюються одночасно в конкретній формі 
виробленого товару — в формі кожного поодинокого товару, а також і цілої 
сукупності товарів, розглядуваної як єдність, — незалежно від того, чи то 
будуть бавовняні тканини, балетні вистави, чавунні труби чи ліберальні 
газети. Продукування товарів є не метою капіталістичного продуцента, 
а лише засобом привласнювати додаткову вартість. Однак, поки додат-
кова вартість втілюється в товарі, капіталіст не може з неї скористатись. 
Видобувши її, капіталіст мусить її зреалізувати, перетворити в чисту фор-
му вартості, тобто у гроші. Щоб досягти цього, і щоб капіталіст міг прив-
ласнити додаткову вартість у грошовій формі, всі його капітальні витрати 
також повинні скинути з себе свою товарову форму й повернутись до 
нього в грошовій формі. Лише тоді, коли цього досягнено, коли цілу масу 
товарів привласнено відповідно до їхньої вартості за гроші, осягнено мету 
продукції. Формула c + v + m стосується тоді так само кількісного складу 
грошей, вторгованих від продажу товарів, як вона раніше стосувалася 
складу вартості товарів: одна частина (c) покриває капіталістові витрати 
на зужиті засоби продукції, друга частина (v) — його витрати на заробітну 
плату, остання частина (m) являє сподіваний надлишок, «чистий зиск» 
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капіталіста готівкою2. Це перетворення капіталу з первісної форми, яка 
являє собою відправний пункт кожної капіталістичної продукції, на мертві 
й живі засоби продукції (тобто на сировину, інструменти та робочу силу), 
з них, через живий трудовий процес, — на товари й, нарешті, з товарів че-
рез процес обміну знову на гроші, і до того на більшу кількість грошей, ніж 
на початковій стадії, — це перетворення капіталу потрібне, однак, не лише 
для утворення і привласнення додаткової вартості: метою й рушійним мо-
тивом капіталістичної продукції є не лише додаткова вартість, хоч скільки 
її буде, і одноразове привласнення її, але додаткова вартість безмежна, 
у безупинному зрості, дедалі в більших розмірах. І цього можна досягти 
тим самим чарівним способом — капіталістичною продукцією, тобто при-
власненням неоплаченої найманої праці у процесі продукування і реалі-
зації вироблених таким чином товарів. Безупинне відновлення продукції, 
тобто репродукція, як регулярне явище набуває через це в капіталістично-
му суспільстві цілком нового мотиву, невідомого за інших форм продукції. 
У будь-якій іншій історично відомій формі господарства за вирішальний 
момент репродукції правлять завжди наявні споживчі потреби суспільства, 
хай то будуть демократично визначені споживчі потреби, що їх регулює 
демократично весь загал трудящих земельної комуністичної громади, чи 
визначені деспотично потреби антагоністичного класового суспільства, 
рабовласницького, кріпацького господарства тощо. За капіталістичного 
способу продукції для поодинокого приватного продуцента — а лише 
такого й доводиться брати на увагу — потреби суспільства не являють 
собою мотиву продукції. Для нього існує лише платоспроможний попит, 
і то тільки як неминучий засіб реалізувати додаткову вартість. Хоч виго-
товлення товарів для споживання, яке задовольняє платоспроможні по-
треби суспільства, є для поодинокого капіталіста неминучою конечністю, 
але разом з тим вона є круговим шляхом, коли взяти на увагу справжній 
рушійний мотив, тобто привласнення додаткової вартості. Це саме є й за 
мотив, що спонукає завжди переходити до репродукції. Видобування до-
даткової вартості перетворює в капіталістичному суспільстві репродукцію 
життєво потрібних товарів, беручи загалом, на perpetuum mobile. Зі свого 
боку, капіталістичну репродукцію, що має за відправний пункт завжди 
капітал, а саме в його чистій формі вартості, у грошовій формі, очевидно, 
лише тоді можна розпочати, коли продукти попереднього періоду, тобто 
товари, перетворено в грошову форму, зреалізовано. Отже, першою умо-
вою репродукції для капіталістичного продуцента є щаслива реалізація 
товарів, вироблених протягом попереднього періоду продукції.

2 Тут ми ототожнюємо додаткову вартість із зиском, що цілком правильно стосовно 
цілої суспільної продукції, яку ми лише й трактуємо далі. Ми не звертаємо також уваги на 
те, що додаткова вартість розкладається на окремі частини: підприємницький прибуток, 
процент на капітал і ренту, бо це не має значення для проблеми репродукції.
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Тепер ми підходимо до другої важливої обставини. Визначення обся-
гу репродукції у приватному господарстві залежить від волі та розсуду 
по одинокого капіталіста. Але його рушійний мотив — привласнення 
додаткової вартості, та ще й чимдалі більше. А привласнення додаткової 
вартості можна прискорити, лише поширюючи капіталістичну продукцію, 
яка утворює додаткову вартість. Велике підприємство щодо утворення 
додаткової вартості має всіма сторонами перевагу проти дрібного. Отже, 
капіталістичний спосіб продукції утворює не просто звичайний мотив для 
репродукції взагалі, а ще й мотив невпинно поширювати репродукцію, 
відновлювати продукцію в більших розмірах, ніж раніше.

Та цього мало. Капіталістичний спосіб продукції не лише утворює, через 
намагання капіталіста одержати додаткову вартість, імпульс до безупин-
ного поширення репродукції, але він перетворює це поширення, так би 
мовити, в залізний закон, в умову господарського існування кожного по-
одинокого капіталіста. Коли панує конкуренція, то поодинокий капіталіст 
у боротьбі за місце на ринку збуту має найважливішу зброю в дешевині 
товарів. Але всі методи, спрямовані на стале зниження коштів продукції 
товарів, тобто скеровані на збільшення додаткової вартості понад звичай-
ну норму, не через зменшення заробітної плати та подовження робочого 
дня — що, до речі, сполучено з чималими труднощами — сходять на поши-
рення продукції. Чи в заощадженні на будівлях і знаряддях продукції, чи 
в застосуванні засобів продукції найбільш продуктивних, чи в дедалі біль-
шій заміні ручної праці машинами, чи в швидкому використанні сприятли-
вої ринкової кон’юнктури, щоб придбати дешевшу сировину, — в усіх цих 
випадках велике підприємство має переваги проти дрібного й середнього.

Ці переваги дедалі дужче більшають разом із поширенням підприєм-
ництва. Внаслідок саме конкуренції поширення однієї частини капіталіс-
тичних підприємств тягне за собою й поширення інших, бо це є умовою 
їхнього існування. Так постає безупинна тенденція поширювати репродук-
цію, й охоплює вона безперервно механічно, прокочуючись хвилею, всю 
поверхню приватної продукції.

Для поодинокого капіталіста поширення репродукції виявляється 
в тому, що він додає частину привласненої додаткової вартості до капі-
талу — акумулює. Акумуляція, тобто перетворення додаткової вартості 
в діючий капітал, є капіталістичним виявленням поширеної репродукції.

Поширена репродукція не є якимось винаходом капіталу. З давніх часів 
вона є правилом для кожної історичної суспільної форми, яка виявляє 
господарський і культурний прогрес. Правда, звичайна репродукція, тоб-
то постійне повторення продукційного процесу в попередніх розмірах, 
можлива, і ми можемо спостерігати її протягом довгих періодів суспіль-
ного розвитку. Так стояла справа в первісних комуністичних земельних 
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 громадах, де  приріст людності зумовлений не тим, що поступово поширю-
ється продукція, а тим, що періодично виділяються молоді покоління й за-
сновуються такі самі дрібні й самодостатні філіальні громади. Старовинні 
невеличкі ремісничі підприємства Індії або Китаю також являють приклад 
традиційного повторення продукції в тих самих формах і в тому самому 
обсязі, повторення, що передається у спадщину з покоління в покоління. 
Але в усіх таких випадках звичайна репродукція є основою й певною озна-
кою загального господарського й культурного застою. Всі видатні успіхи 
продукції та пам’ятники культури, як-от водні споруди Сходу, єгипетські 
піраміди, римські воєнні дороги, мистецтва й науки Греції, розвиток реме-
сел і міст у середньовіччі, були б неможливі без поширеної репродукції, бо 
лише поступове поширення продукції понад наявні потреби та безупинне 
збільшення людності та її потреб являють одночасно і господарську осно-
ву, і соціальний стимул до більш-менш видатних культурних успіхів. Обмін, 
а разом із ним і постання класового суспільства та його історичний розви-
ток аж до капіталістичної форми господарства, також не можна уявити без 
поширеної репродукції. Та в капіталістичному суспільстві до поширеної 
репродукції додаються деякі нові характеристичні риси. Насамперед це 
поширення стає тут, як ми вище казали, залізним законом для поодино-
кого капіталіста. Звичайна репродукція, навіть зворотний рух у репро-
дукції не виключаються й за капіталістичного способу продукції; навпаки, 
вони зумовлюють періодичне постання криз, що чергуються періодично 
з напруженням поширеної репродукції за високої кон’юнктури. Але все 
ж загальний рух репродукції, переходячи через періодичні коливання цик-
лічної зміни кон’юнктур, спрямовується до безупинного його поширення. 
Коли поодинокий капіталіст не може йти в ногу з цим загальним рухом, то 
він виходить із конкуренційної боротьби, вмирає з господарського погляду.

Далі сюди додаються ще й інші риси. За всякого суто натурально-гос-
подарського або переважно натурально-господарського способу продук-
ції — в аграрно-комуністичній сільській громаді Індії, або в римській віллі 
з рабською працею, або в феодально-кріпацькій маєтності середньовіччя — 
поняття й мета поширеної репродукції стосуються лише кількості продук-
тів, маси вироблених речей споживання. Споживання, як мета, домінує над 
обсягом та характером і трудового процесу зокрема, і репродукції взагалі. 
Інакше стоїть справа за капіталістичного способу продукції. Капіталістична 
продукція є не продукцією, що має на увазі завдання споживання, а є про-
дукцією вартостей. Відносини вартості домінують над цілим процесом 
продукції та репродукції. Капіталістична продукція не є продукція речей 
споживання, навіть не продукція просто товарів, а продукція додаткової 
вартості. Отже, поширена репродукція з капіталістичного погляду означає 
поширення продукції додаткової вартості. Правда, продукція додаткової 
вартості відбувається в формі продукції товарової, отже, як продукція 
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речей споживання. Однак у репродукції ці два моменти відокремлюються 
внаслідок того, що змінюється продуктивність праці. Та сама кількість 
капіталу та додаткової вартості внаслідок збільшеної продуктивності ви-
являтиметься в дедалі більшій кількості речей споживання. Таким чином, 
саме лише поширення продукції, а саме виготовлення більшої кількості 
споживчих вартостей, не являє неодмінно поширеної репродукції в капіта-
лістичному розумінні. Навпаки, капітал за незміненої продуктивності праці 
може в певних межах, збільшуючи експлуатацію, — приміром, зменшуючи 
заробітну плату, — видобути більше додаткової вартості, хоч і не виробля-
тиме при цьому більшої кількості продуктів. Але й у тому, і в цьому випадку 
елементи поширеної репродукції однаково постають капіталістично. Бо ці 
елементи являють собою і додаткову вартість, як певну кількість вартості, 
і суму матеріальних засобів продукції. Поширення продукції додаткової 
вартості, як правило, зумовлюється збільшенням капіталу, а це останнє 
тим, що до капіталу додається частина привласненої додаткової вартості. 
При цьому все одно, чи капіталістичну додаткову вартість приклада-
ється для поширення старого підприємства, чи для заснування нового. 
Поширена репродукція в капіталістичному розумінні, отже, є специфічним 
виявленням росту капіталу внаслідок дедалі більшого капіталізування 
додаткової вартості, або, як каже Маркс, внаслідок акумуляції капіталу. 
Загальна формула поширеної репродукції за панування капіталу набирає, 
отже, такого вигляду:

(c + v) + m/x + m + m′,

де m/x є капіталізованою частиною додаткової вартості, привласненої 
протягом попереднього періоду продукції, а m′ — нова додаткова вартість, 
видобута за допомогою збільшеного капіталу. Частина цієї нової додат-
кової вартості й собі капіталізується. Постійний перебіг цих послідовних 
привласнень додаткової вартості та її капіталізацій — явищ, що навзаєм 
себе зумовлюють, — являє процес поширеної репродукції в капіталістич-
ному розумінні.

Лише тут ми підходимо до загальної абстрактної формули репродукції. 
Розгляньмо ж ближче конкретні умови, потрібні для того, щоб формула ця 
перетворилась на дійсність.

Скинувши щасливо на ринку свою товарову форму, привласнена додат-
кова вартість виявляється як певна грошова сума. У цьому вигляді вона 
має абсолютну форму вартості й з неї може почати свій рух як капітал. Але 
в цьому вигляді вона, разом з тим, стоїть лише біля відправного пункту 
свого руху: гроші самі по собі не можуть утворювати додаткової вартості.

Для того, щоб частина додаткової вартості, призначена на акумуля-
цію, справді капіталізувалась, вона має набути тієї конкретної форми, що 
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тільки надає їй силу продуктивного капіталу, тобто капіталу, що утворює 
додаткову вартість. Для цього треба, щоб вона, так само, як і первісний ка-
пітал, поділилась на дві частини: на сталу — мертві засоби продукції — і на 
змінну, що являє собою заробітну плату. Лише тоді її можна буде, на зразок 
старого капіталу, підвести під формулу:

c + v + m.

Але для цього не досить доброї волі капіталіста акумулювати, не досить 
і його «ощадливості» та «поздержливості», завдяки яким він більшу части-
ну додаткової вартості повертає на репродукцію, замість витрачати на осо-
бисту втіху. Для цього треба, щоб капіталіст знайшов на товаровому ринку 
ті конкретні форми, що їх він має надати приростові свого капіталу. Він має, 
по-перше, знайти матеріальні засоби продукції — сировину, машини тощо, 
потрібні йому для наміченої та обраної галузі продукції, щоб таким чином 
надати сталій частині капіталу продуктивної форми. По-друге, частина 
капіталу, що має бути йому за змінну частину, також повинна перетвори-
тись, а для цього потрібні дві умови: насамперед, щоб на ринку праці було 
досить додаткової робочої сили, а саме для цього вона й потрібна, щоб пус-
тити в рух новий приріст капіталу, а потім, щоб на товаровому ринку — бо 
робітники не можуть жити з золота — були додаткові життьові засоби, на 
які ці робітники могли б обміняти одержану від капіталіста змінну частину 
капіталу.

Коли всі ці попередні умови є в наявності, капіталіст може пустити в рух 
свою капіталізовану додаткову вартість, щоб вона, як активний капітал, 
утворювала нову додаткову вартість. Але це ще не розв’язує завдання ос-
таточно. Новий капітал разом з виробленою додатковою вартістю поки що 
втілюється в формі нової додаткової маси товарів певного ґатунку. У цій 
формі новий капітал поки що лише авансовано, а утворена ним додаткова 
вартість є лише в формі, непридатній капіталістові. Щоб новий капітал міг 
здійснити своє життьове завдання, має скинути він свою товарову форму 
й разом з утвореною ним додатковою вартістю повернутись до рук капіта-
ліста в чистій формі вартості. Якщо в цьому не щастить, то новий капітал 
і додаткова вартість цілком або почасти втрачаються, капіталізування 
додаткової вартості не вдається й акумуляція не відбувається. Отже, щоб 
акумуляція справді відбувалась, конче потрібно, щоб додаткова маса това-
рів, вироблена новим капіталом, завоювала собі місце на ринку, де її можна 
було б реалізувати.

Як бачимо, поширена репродукція за капіталістичних умов, тобто 
в формі акумуляції капіталу, сполучається з цілим рядом своєрідних умов. 
Розгляньмо їх ближче. Перша умова: продукція має утворювати додаткову 
вартість, бо вона є тією елементарною формою, за якої лише й можливе 
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поширення капіталістичної продукції. Цієї умови треба додержати в самому 
процесі продукції, у відносинах між капіталістом і робітником, у продукуван-
ні товарів. Друга умова: щоб додаткову вартість, призначену на поширення 
репродукції, можна було привласнити, її після того, як додержано першої 
умови, треба спочатку реалізувати, тобто перетворити у грошову форму. Ця 
умова переводить нас на товаровий ринок, де шанси обміну вирішують даль-
шу долю додаткової вартості, а разом і майбутньої репродукції. Третя умова: 
припускаючи, що реалізувати додаткову вартість пощастило, і що частину 
реалізованої додаткової вартості додано до капіталу з метою акумуляції, 
новий капітал повинен спочатку набути продуктивної форми, тобто форми 
мертвих засобів продукції та робочої сили; далі частина капіталу, обмінена 
на робочу силу, повинна набути форми засобів існування для робітників. Ця 
умова знову нас переводить на товаровий ринок і на ринок праці. Коли тут 
знайдеться все потрібне, то поширена репродукція товарів відбувається. Тут, 
однак, постає четверта умова: додаткову масу товарів, що являє новий капі-
тал разом з новою додатковою вартістю, треба реалізувати, перетворити на 
гроші. І тільки коли це вдалось зробити, відбувається поширена репродук-
ція в капіталістичному розумінні. Ця остання умова знову переводить нас на 
товаровий ринок.

Таким чином, капіталістична репродукція та продукція невпинно від-
буваються між місцем виробництва й товаровим ринком, між приватною 
конторою та фабрикою, куди «стороннім заборонено входити» й де необ-
межена воля окремого капіталіста є вищим законом, і товаровим ринком, 
якому ніхто не диктує законів і де жодна воля й жодний розум не мають 
значення. Але саме у сваволі та анархії, що панують на товаровому ринку, 
дає себе відчувати залежність поодинокого капіталіста від суспільства, 
від сукупності окремих членів його, що продукують і споживають. Щоб 
поширити свою репродукцію, капіталістові потрібні додаткові засоби 
продукції та робоча сила, а також засоби існування для робітників, але 
наявність усього цього залежить від таких моментів, обставин і фактів, які 
відбуваються поза ним цілком незалежно від нього. Щоб капіталіст міг реа-
лізувати збільшену масу своїх продуктів, йому потрібен поширений ринок 
збуту, але фактичне поширення попиту взагалі й на товари виробленого 
ним ґатунку зокрема є річ, над якою він цілком безвладний.

Всі перелічені умови, в яких виявляється іманентна суперечність між 
приватною продукцією та споживанням і суспільним зв’язком між ними, не 
являють собою нових моментів, що виступають лише під час репродукції. 
Це — загальні суперечності капіталістичної продукції. Але вони зумов-
люють особливі утруднення у процесі репродукції, і ось із яких причин: 
з погляду репродукції, особливо репродукції поширеної, капіталістич-
ний спосіб продукції виявляється не лише у своїх  загальних і  основних 
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 характеристичних рисах, але й у певному ритмі руху, як процес у своїй без-
упинності, причому впадає в очі специфічне зчеплення між поодинокими 
трибками його продукційних періодів. З цього погляду питання ставиться, 
отже, не в його загальній формі: як може поодинокий капіталіст відшукати 
потрібні йому засоби продукції та робочу силу, як може він збути виро-
блені товари на ринку, хоч і не має жодного суспільного контролю та пла-
новості, які узгоджували б продукцію та попит? Відповідь на це питання 
така: з одного боку, потяг поодиноких капіталістів до додаткової вартості, 
конкуренція між ними, а також автоматичний вплив капіталістичного 
визиску та капіталістичної конкуренції зумовлюють і те, щоб вироблялись 
різні товари, а між ними й засоби продукції, і те, щоб у розпорядженні капі-
таліста був дедалі численніший клас пролетаризованих робітників; з дру-
гого боку, безплановість цих зв’язків виявляється у тому, що узгодження 
попиту й пропозиції досягається в усіх галузях лише завдяки постійним 
відхиленням від точки їхнього збігу, завдяки щогодинним коливанням цін 
і періодичним коливанням кон’юнктур і криз.

З погляду репродукції питання ставиться інакше: як стається, що без-
планове постачання ринкові засобів продукції та робочої сили, а також 
безпланові й непередбачувані змінні умови збуту забезпечують поодино-
кому капіталістові відповідні до потреб його акумуляції — отже, в певному 
відношенні дедалі більші — маси та ґатунки засобів продукції, робочу 
силу та можливість збувати товари? Розгляньмо докладніше це питання. 
Припустімо, що капіталіст продукує згідно з відомою нам формулою в та-
кій пропорції:

40 c + 10 v + 10 m,

де сталий капітал учетверо більший за змінний і норма визиску до-
рівнює 100%. Кількість товарів являтиме тоді вартість у 60 одиниць. 
Припустімо, що капіталіст може капіталізувати половину своєї додат-
кової вартості й що він додає її до старого капіталу відповідно до його 
складу. Тоді наступний продукційний період можна було б позначити 
такою формулою:

44 c + 11 v + 11 m = 66.

Припустімо, що капіталіст і далі матиме змогу капіталізувати половину 
своєї додаткової вартості й що він може робити це щороку. Щоб здійснити 
це, треба, щоб він знаходив не взагалі засоби продукції, робочу силу та 
місце збуту, а щоб знаходив він усе це в певній прогресії, відповідно до 
розвитку його процесу акумуляції.



Розділ II
Аналіз процесу репродукції у Кене та Адама Сміта

До цього часу ми розглядали репродукцію з погляду поодинокого капі-
таліста, цього типового представника та агента репродукції, що її завжди 
здійснюють поодинокі приватнокапіталістичні підприємства. Цей розгляд 
уже досить виявив нам труднощі цієї проблеми. Але труднощі ці надзви-
чайно збільшуються та ускладнюються, скоро ми переходимо від розгляду 
поодинокого капіталіста до цілої сукупності капіталістів.

Уже поверховий огляд доводить, що капіталістичну репродукцію, як 
суспільну цілість, не треба розуміти лише як механічну суму окремих 
репродукцій поодиноких капіталістів. Ми бачили, наприклад, що одна 
з головних передумов поширеної репродукції поодинокого капіталіста 
є відповідно збільшена можливість збуту на товаровому ринку. У такому 
поширеному збуті може щастити поодинокому капіталістові не лише 
внаслідок абсолютного поширення рамок збуту взагалі, але і внаслідок 
конкуренційної боротьби з іншими поодинокими капіталістами, так що 
одному буде на користь те, що для інших або багатьох капіталістів, витісне-
них з ринку, є втратою. У цьому разі один капіталіст поширює репродукцію 
коштом скорочення репродукції, до якого мусить перейти інший капіта-
ліст. Один капіталіст має змогу здійснити поширену репродукцію, а інші 
не можуть провадити й звичайної репродукції; у капіталістичному ж су-
спільстві взагалі відбудеться лише зовнішнє переміщення, а не кількісна 
зміна репродукції. Таким чином, поширена репродукція одного капіталіста 
може здійснюватись за допомогою тих засобів продукції та робочої сили, 
які звільнились унаслідок банкрутства, тобто цілковитого або часткового 
припинення репродукції інших капіталістів.

Ці щоденні факти доводять, що репродукція цілого суспільного 
капіталу є щось інше, ніж безмежно поширювана репродукція поодинокого 
капіталіста; що, крім того, процеси репродукції поодиноких капіталістів 
безупинно перехрещуються, і їхні дії можуть першого-ліпшого моменту 
паралізувати один одного більше або менше. Отже, раніше, ніж 
досліджувати механізм і закони цілої капіталістичної репродукції, треба 
поставити питання, як власне повинні ми розуміти репродукцію капіталу, 
взятого в цілому, і чи можна взагалі з виру незчисленних рухів поодиноких 
капіталів, — рухів, які кожну мить змінюються згідно з законами, що їх 
годі контролювати й передбачати, і які почасти йдуть рівнобіжно один 
до одного, а почасти перехрещуються й паралізують один одного, — 
сконструювати щось подібне до репродукції цілого капіталу? Чи є взагалі 
цілий суспільний капітал, і в усякому разі, що являє собою це поняття 
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в реальній дійсності? Це — перше питання, що його має поставити собі 
наукове дослідження законів репродукції. Батько школи фізіократів, Кене, 
який на світанку політичної економії та буржуазного господарського 
ладу поставився до проблеми з класичною відвагою та щирістю, без будь-
яких застережень припустив існування сукупного капіталу як реальної 
чинної величини, само собою зрозумілої. Його славетна й ніким до 
Маркса не розгадана «Tableau economique» в небагатьох цифрових даних 
змальовує рух репродукції цілого капіталу, причому Кене звертає увагу 
на те, що цей рух треба розуміти в формі товарового обміну, тобто як 
процес циркуляції. «Tableau» показує, як річний видобуток національної 
продукції, що має певну вартість, розподіляється завдяки обмінові так, 
щоб знову могла початись репродукція. Численні індивідуальні обмінові 
акти з самого початку об’єднуються в характеристичний суспільний 
масовий рух — у циркуляцію між великими функціонально-визначеними 
класами суспільства3.

За Кене, суспільство складається з трьох класів: із класу продуцентів, 
тобто з сільських господарів, класу неплідного (stérile), що охоплює всяку 
діяльність, крім сільського господарства, — промисловість, торгівлю, 
вільні професії, та класу землевласників, включаючи сюди поміщиків 
і тих, хто одержує десятину. Весь національний продукт постає перед 
нами як маса продовольчих засобів і сировини, що мають вартість 5 міль-
ярдів ліврів і перебувають у руках продуцентів. З цієї суми два мільярди 
являють собою річний оборотний капітал сільського господарства, один 
мільярд — щорічне зношування основного капіталу, а два мільяр-
ди — чистий прибуток, який переходить до землевласників. Крім цього 
сукупного продукту, сільські господарі — а їх тут уявляється капіталіс-
тично, як орендарів, — мають у своїх руках два мільярди ліврів готівкою. 
Циркуляція відбувається таким чином: клас орендарів виплачує земле-
власникам як орендну плату 2 мільярди грішми (результат попереднього 
періоду циркуляції); на цю суму клас землевласників купує на один 
мільярд продовольчих засобів в орендарів, а на другий мільярд — про-
дукти промисловості у класу неплідного. Орендарі, зі свого боку, купують 
на мільярд, що повернувся до них, продукти промисловості, після чого 
клас неплідний купує на свої два мільярди продукти сільського госпо-
дарства: за один мільярд він купує сировину тощо, на покриття річного 
оборотного капіталу, й на один мільярд продовольчі засоби. Таким чином 
гроші, нарешті, повертаються до свого відправного пункту — до класу 
орендарів, продукт розподілено між усіма класами, так що споживання 
всіх забезпечено, клас продуцентів і клас неплідний разом із тим поно-
вили свої засоби продукції, а клас землевласників одержав свій прибуток. 

3 Маркс К. Капітал, т. ІІ, нім. вид. 1918, с. 343.
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Передумови для репродукції всі наявні, умов циркуляції додержано всіх, 
і репродукція може почати свій регулярний перебіг4.

Яке недостатнє й примітивне це уявлення, хоч і геніально його задума-
но, ми побачимо в дальшому викладі. В усякому разі, тут треба підкреслити, 
що Кене на світанку наукової політичної економії не мав жодного сумніву 
в тому, що можна зобразити цілий суспільний капітал та його репродукцію 
як щось ціле. Однак уже Адам Сміт, даючи глибший аналіз капіталістичних 
відносин, разом з тим заплутує виразні й міцні риси в картині, що її зма-
лювали фізіократи. Сміт зруйнував усю основу наукового розуміння капі-
талістичного процесу в цілому, подавши той помилковий аналіз цін, який, 
починаючи з нього, довгий час панував у буржуазній економії. Це та його 
теорія, згідно з якою вартість товарів, хоч і втілює в собі масу витраченої 
на них праці, але ціна, разом з тим, складається з трьох основних частин: 
заробітної плати, зиску на капітал і земельної ренти. Що це, очевидно, має 
стосуватись і до цілої сукупності товарів, до цілого національного про-
дукту, то ми й доходимо дивовижного відкриття: вартість капіталістично 
вироблених товарів у своїй сукупності являє собою суму всієї виплаченої 
заробітної плати плюс зиск на капітал і рента, тобто плюс сукупна додатко-
ва вартість. Отже, вона може покрити всі ці елементи, а сталому капіталові, 
прикладеному до продукування цих товарів, не відповідає жодна частина 
вартості товарової маси. За Смітом, формула вартості цілого капіталістич-
ного продукту: v + m. «Ці три частини (заробітна плата, зиск і земельна 
рента), — каже Сміт, з’ясовуючи свою теорію на прикладі зернового 
збіжжя, — як виявляється, складають безпосередньо або в остаточному 
підсумку всю ціну зернового хліба. Правда, можна було б визнати за потріб-
не додати ще четверту частину, щоб покрити зношування робочої худоби 
та господарського знаряддя. Але треба взяти на увагу, що ціна будь-якого 
господарського знаряддя знову-таки складається з тих самих трьох частин. 
Приміром, ціна робочого коня складається, по-перше, з ренти на ту землю, 
що на ній його вирощено, по-друге, з праці догляду за ним і, по-третє, з при-
бутку орендаря, який авансує ренту з цієї землі й плату за цю працю. Отже, 
якщо ціна зернового хліба містить у собі вартість коня, а також витрати 
на утримання його, все ж вона посередньо або безпосередньо поділяється 
на три вище названі складові частини: земельну ренту, працю й зиск на 

4 Див. «Analyse du Tableau economique» у «Journal de l’Agriculture, du commerce et des 
finances» Дюпонa (1776, c. 305) і далі в Онкенівському виданні «Œvres de Quesnay». Кене 
підкреслює, що змальована ним циркуляція припускає дві умови: безперешкодний торговий 
оборот і систему податків, що накладається лише на ренту: «Та для цього потрібні передумови 
sine quabus non (що без них не обійтись, неодмінні. — Ред.); припускається, що свобода 
торгівлі підтримує продаж товарів дешевою ціною, а разом припускається, що хлібороб, 
хоч безпосередньо, хоч посередньо, не платить нічого, крім прибутку, з якого одна частина, 
приміром, дві сьомі, має складати прибуток поміщика» (там само, с. 311).
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 капітал5. Посилаючи нас таким чином, за виразом Маркса, від Понтія до 
Пілата, Сміт невтомно знову та знову розкладає сталий капітал на v + m. 
Звичайно, іноді Сміта брав сумнів, і він висловлював протилежні погляди. 
В другій книзі він каже: «Я показав у першій книзі, що ціна більшості товарів 
поділяється на три частини, з яких одна являє заробітну плату, друга — зиск 
на капітал і третя — земельну ренту, — частини, що їх витрачено на продуку-
вання товарів та доставку їх на ринки. Що це має силу для кожного поодино-
кого товару, то, як ми вище казали, повинно мати силу й для цілої сукупності 
товарів, які становлять увесь річний продукт землі та праці кожної країни. 
Вся ціна або мінова вартість цього річного прибутку повинна поділятись на 
ті самі три частини й розподілятись між різними жителями країни, або як 
плата за їхню працю, або як прибуток на їхній капітал, або як рента з їхньої 
землі». Тут Сміт схаменувся й безпосередньо по цьому каже:

«Хоча сукупна вартість вищезгаданого річного прибутку й розподіля-
ється таким чином між різними жителями країни, являючи їхній прибуток, 
все ж у цьому прибутку повинні ми відрізняти, так само, як і в ренті з при-
ватної землі, гуртову ренту від чистої ренти».

«Гуртова рента з приватної землі складається з того, що сплачує орен-
дар, а чиста рента — з того, що лишається землевласникові після того, як 
він відлічить видатки на управління, ремонт та інше; або з того, що він, 
не роблячи шкоди своєму маєткові, може завести в свої запаси для без-
посереднього споживання, витратити на харч, на родину, на оздоблення 
свого житла, на хатнє начиння, на особисті втіхи та розваги. Його справжнє 
багатство залежить не від його гуртової ренти, а від його чистої ренти».

«Гуртовий прибуток усіх жителів великої країни містить у собі весь 
річний продукт землі та їхньої праці; чистий прибуток — частину, що 
лишається їм, відлічивши з гуртового прибутку витрати на утримання, 
по-перше, їхнього основного капіталу, а по-друге, оборотного капіталу, або 
ту частину, яку вони, не торкаючи свого капіталу, можуть завести до своїх 
запасів для безпосереднього споживання або витратити на себе, на поліп-
шення свого життя, на розваги. Їхнє справжнє багатство теж пропорційне 
не гуртовому прибуткові, а чистому»6.

Але Сміт вводить сюди частину вартості сукупного продукту, яка 
відповідає сталому капіталові, лише для того, щоб одразу усунути її геть, 
розклавши на заробітну плату, прибуток і ренту. І кінець кінцем лишається 
зі своїм поясненням:

«...Як машини, інструменти та інше, які складають основний капітал 
окремих людей або цілої сукупності їх, не являють собою частини ні 

5 Smith A. Natur und Ursachen des Volkswohlstandes / німецький переклад Левенталя. 
2 вид, с. 53.

6 Там само, с. 291–292.
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 гуртового, ні чистого прибутку, так само й гроші, за допомогою яких увесь 
суспільний прибуток розподіляється рівномірно між усіма членами су-
спільства, не являють собою складової частини цього прибутку»7.

Сталий капітал, що його Сміт називає основним (fixed), а в незграбному 
перекладі Левенталя ґрунтовним (festliegend), ставиться, таким чином, на 
один рівень із грішми, й він взагалі не входить у сукупний продукт суспіль-
ства (в його «гуртовий прибуток») і не існує як частина вартості сукупного 
продукту!

Але що навіть король втрачає свої права там, де нічого немає, то оче-
видно, що циркуляцією, взаємним обміном частин складеного таким чи-
ном сукупного капіталу можна досягти лише реалізації заробітної плати 
(v) і додаткової вартості (m), але ніяк не можна повернути сталий капітал. 
Дальший розвиток репродукції, як виявляється, неможливий. Правда, Сміт 
добре знав — та йому й не спадало на думку приховувати це, — що кожний 
поодинокий капіталіст, крім фонду заробітної плати, тобто змінного капі-
талу, потребує ще в своєму виробництві й сталого капіталу. Але в наведено-
му вище аналізі цін товарів сталий капітал якось загадково зник для цілої 
капіталістичної продукції, і тому проблему репродукції цілого суспільного 
капіталу було остаточно заплутано. Коли найелементарніша передумова 
проблеми репродукції — аналіз сукупного суспільного капіталу — скраху-
вав, то ясно, що це саме повинно було статись і з усім аналізом в цілому. 
Помилкову теорію Адама Сміта запозичили Рікардо, Сей, Сісмонді та інші, 
і всі вони, розглядаючи проблему репродукції, не могли перебороти цю 
дуже просту перешкоду — аналіз сукупного капіталу.

На самому початку наукового аналізу до цієї перешкоди прилучалася ще 
й друга. Що таке сукупний капітал суспільства? Щодо окремого капіталіста, 
то тут справа ясна: його витрати на підприємство складають його капітал. 
Вартість його продукту — припускаючи капіталістичний спосіб продукції, 
а значить, і найману працю — повертає йому, крім усіх його витрат, ще дея-
кий надлишок, додаткову вартість, яка не є капіталом, що до нього поверта-
ється, а чистим зиском, і її всю він може спожити, не роблячи шкоди своєму 
капіталові; це є, таким чином, його споживчий фонд. Капіталіст, звичайно, 
може «зберегти» частину цього чистого прибутку, не витратити її на себе, 
а додати до капіталу. Та це вже щось інше, це — новий процес, утворення 
нового капіталу, який повертається за наступної репродукції разом з над-
лишком. Але в усіх випадках капітал поодинокої особи являє собою те, що 
їй потрібне було для продукції, як аванс для підприємства, а прибуток — те, 
що вона витратила або могла витратити, як фонд споживання. Коли ми 
звернемось до капіталіста й запитаємо його, що таке заробітна плата, яку 
він сплачує своїм робітникам, то він відповість, що це є, очевидно, частина 

7 Там само, с. 95.
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 капіталу його підприємства. А коли ми запитаємо, що являє собою ця плата 
для робітників, які її одержали, то відповідь буде зовсім не та, бо для робіт-
ників одержана плата є не капітал, а прибуток, фонд споживання. Візьмімо 
другий приклад. Власник машинобудівельного заводу виробляє на своєму 
підприємстві машини; його щорічний продукт складається з певної кілько-
сті машин. В цьому річному продукті, в його вартості, міститься як авансова-
ний капітал, так і видобутий чистий зиск. Одна частина вироблених на його 
підприємстві машин втілює, отже, його зиск, і призначається її на те, щоб 
реалізувати цей прибуток у процесі циркуляції, в обміні. Але той, хто купує 
у нашого фабриканта його машини, купує їх, очевидно, не як прибуток і не 
для того, щоб спожити їх, а для того, щоб застосувати їх як засоби продукції; 
для нього ці машини являють капітал.

Ці приклади наводять нас на такий висновок: те, що для одного є ка-
пітал, для другого є зиск, і навпаки. Як же за таких умов може складатись 
у суспільстві щось подібне до сукупного капіталу? І справді, майже вся 
наукова економія до Маркса дійшла висновку, що взагалі немає сукупного 
суспільного капіталу8. У Сміта, так само як у Рікардо, ми бачимо в цьому 
питанні коливання та суперечності. А такий економіст, як Сей, виголошує 
вже категорично:

«Таким способом відбувається в суспільстві розподіл сукупної вартості 
продуктів. Я кажу сукупної вартості, бо коли мій прибуток є лише частина 
вартості продукту, у виробленні якого я брав участь, то решта являє при-
буток моїх спільників у продукції. Фабрикант, що має суконну фабрику, 
скуповує у фермера вовну; він платить заробітну плату різним робітникам 
і продає вироблене таким чином сукно за такою ціною, яка йому повер-
тає витрати й лишає деякий зиск. За зиск, за фонд прибутку на своєму 
підприємстві він вважає тільки те, що йому лишається як чистий зиск, 
відлічивши його витрати. Але ці витрати були не що інше, як аванси, які 
він дає іншим продуцентам різних частин прибутку, і які він повертає собі 
з гуртової вартості сукна. Те, що він заплатив фермерові за вовну, являло 
прибуток сільського господаря, його пастухів і власника орендованої зем-
лі. За свій чистий продукт орендар вважає тільки те, що йому лишається 
після розрахунку з робітниками та власником орендованої землі. Але те, 
що він заплатив їм, є частиною їхнього прибутку: для робітників то була 
заробітна плата, а для землевласника орендна плата; отже, для перших то 
був прибуток з їхньої праці, для другого — прибуток з його землі. І вартість 
сукна все це покрила. Не можна уявити собі жодної частини вартості цього 
сукна, яка не придавалась би на те, щоб оплатити чий-небудь прибуток. 
Уся вартість сукна саме так і вичерпується».

8 Про Родбертуса та його специфічне поняття «національний капітал» див. далі 
у другому відділі.
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«Відси бачимо ми, що вираз чистий продукт прикладається до окремого 
підприємця, але прибуток поодиноких осіб, разом узятих, або прибуток 
суспільства дорівнює національному сирому продуктові землі, капіталів та 
індустрії [так Сей називає працю]. Це руйнує (mine) систему економістів 
вісімнадцятого століття (фізіократів), які вважали за прибуток суспільства 
лише чистий продукт землі й висновували звідси, що суспільство може 
спожити лише вартість, яка відповідає цьому чистому продуктові, немовби 
суспільство не могло спожити всю утворену ним вартість»9.

Сей обґрунтовує цю теорію своєрідним способом. Тимчасом як Адам 
Сміт намагався обґрунтувати свою теорію, переміщуючи кожний пооди-
нокий капітал на місце його продукції, щоб звести його лише на продукт 
праці, і розумів кожен продукт праці суто капіталістично, як суму оплаче-
ної та неоплаченої праці, як v + m, і таким чином розкладав цілий продукт 
суспільства на v + m, Сей, ні на хвилину не вагаючись, звичайно поспішає 
перекласти ці класичні помилки мовою пласких вульгаризмів. Спосіб до-
казу Сеєвого ґрунтується на тому, що підприємець за будь-якої стадії про-
дукції платить за засоби продукції (які для нього являють капітал) іншим 
особам, а саме — представникам попередніх стадій продукції, і що особи ці, 
зі свого боку, частину цієї плати лишають у власних кишенях як прибуток, 
а частину повертають на покриття витрат, що їх вони самі авансували, щоб 
оплатити ще прибуток інших осіб.

Смітів нескінченний ланцюг трудових процесів перетворюється у Сея 
в нескінченний ланцюг взаємних авансів прибутку та повернення їх унас-
лідок продажу; також робітник виступає тут як особа, що перебуває цілком 
на однаковому рівні з підприємцем: як заробітну плату йому «авансується» 
його прибуток, що його він оплачує виконаною роботою. Таким чином, 
остаточну вартість сукупного суспільного продукту подається як суму, що 
цілком складається лише з «авансованих» прибутків: її призначається ціл-
ком на те, щоб у процесі обміну покрити всі аванси. Характеристично для 
поверховості Сея те, що він демонструє суспільні зв’язки капіталістичної 
репродукції на прикладі виробництва годинників, на галузі, яка тоді (а по-
части й тепер) була суто мануфактурна, — і в нього «робітники» фігурують 
також як дрібні підприємці, а процес продукції додаткової вартості за-
масковується послідовними міновими актами простої товарової продукції.

Таким способом Сей доводить до найяскравіших форм плутанину, заведе-
ну від Сміта: вся щорічно вироблювана суспільством маса продуктів входить 
своєю вартістю лише у прибуток; отже, її щорічно цілком споживається. 
Відновлення продукції без капіталу, без засобів продукції, являє тоді собою 
загадку, а капіталістична репродукція нерозв’язну проблему.

9 Say J.-B. Traité d’Economie politique. Т. 2. Р. V. Paris, 1876, с. 376.
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Коли порівняти зміни, що їх зазнала проблема репродукції від фізіокра-
тів до Адама Сміта, то, звичайно, не можна не визнати, що тут є певний 
крок наперед, але почасти й назад. Для економічної системи фізіократів 
характеристичне було припущення, що лише сільське господарство утво-
рює надлишок, тобто додаткову вартість, що хліборобська праця є єди-
на — у капіталістичному розумінні — продуктивна. Відповідно до цього 
бачимо ми в «Tableau economique», що «неплідний» клас мануфактурних 
робітників утворює лише вартість тих двох мільярдів, котрі він споживає 
як сировину та засоби існування. Відповідно до цього, також усі мануфак-
турні товари переходять наполовину до класу орендарів, а наполовину до 
класу земельних власників, тимчасом як сам мануфактурний клас зовсім 
не споживає власних продуктів. Таким чином, мануфактурний клас у своїй 
товаровій вартості репродукує, власне, лише спожитий оборотний капітал, 
а прибутку класу підприємців тут зовсім не утворюється. Єдиний прибуток 
суспільства понад усі капітальні витрати, який іде в циркуляцію, утворю-
ється в сільському господарстві, й у формі земельної ренти споживають 
його землевласники, тимчасом як клас орендарів також лише повертає 
собі свій капітал: 1 мільярд процентів на основний капітал і 2 мільярди 
оборотного капіталу, який в усіх своїх матеріальних частинах складається 
на дві третини з сировини й засобів існування й на одну третину з продук-
тів мануфактур.

Далі звертає на себе увагу, що Кене припускає існування основного 
капіталу, — його він, на відміну від avances annuelles, називає avances 
primitives — взагалі лише в сільському господарстві. Мануфактура в нього 
працює, очевидно, без будь-якого основного капіталу, лише з оборотним 
капіталом, який щорічно робить обіг; відповідно до цього, вона у своїй 
річній товаровій масі зовсім не утворює частини вартості, щоб покрити 
зужиткування основного капіталу (будівлі, знаряддя продукції тощо)10.

Порівняно з цими очевидними хибами, англійська класична школа ро-
бить рішучий крок наперед уже тим, що вона виголошує кожний вид праці 
продуктивним, тобто відкриває утворення додаткової вартості як у ману-
фактурі, так і в сільському господарстві. Ми кажемо: англійська класична 
школа, бо й Адам Сміт щодо цього, не зважаючи на виразність і певність сво-
їх тверджень у зазначеному розумінні, при нагоді спокійно повертається до 
фізіократичних поглядів. Лише у Рікардо теорія трудової вартості набуває 
того найвищого, найпослідовнішого розвитку, що його могла вона досягти 

10 Треба проте зауважити, що Мірабо в своїх «Explications» до «Tableau» в одному 
місці виразно каже про основний капітал неплідного класу. «Початкові аванси цього класу 
на заснування мануфактур, на інструменти, машини, млини, кузні та інші майстерні... 
2 000 000 000 ліврів» (Tableau éсоnomique avec ses explications. 1760, с. 82). У своєму 
надзвичайно заплутаному нарисі «Tableau» Мірабо, звичайно, не бере до уваги цього 
основного капіталу неплідного класу.
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в рамках буржуазного розуміння. А відси й постав висновок, що ми в ману-
фактурній частині всієї суспільної продукції повинні так само, як і в сіль-
ському господарстві, припустити щорічне вироблення деякого надлишку 
над усіма витратами капіталу — деякого чистого прибутку, тобто додат-
кової вартості11. З другого боку, Сміт, відкривши продуктивну властивість 
утворювати додаткову вартість у кожному виді праці, хоч у мануфактурі, 
хоч у сільському господарстві, все одно дійшов висновку, що хліборобська 
праця, крім земельної ренти для класу земельних власників, повинна ще 
давати й класові орендарів надлишок над усіма витратами капіталу. Так 
поряд із покриттям капіталу постав і щорічний прибуток класу орендарів12.

Нарешті Сміт, систематично розробляючи заведені від Кене поняття 
avances primitives і avances annuelles, під рубрикою основного та оборот-
ного капіталу між іншим з’ясував, що мануфактурна частина суспільної 
продукції, так само, як і сільське господарство, потребує, крім оборотного 
капіталу, ще й основного капіталу, а тому й відповідної частини вартості, 
щоб покрити зношування цього капіталу. Таким чином, Сміт наближався 
до того, щоб упорядкувати систему понять «капітал» і «суспільний прибу-
ток» і дати їм точне визначення. Найвищої виразності щодо цього дійшов 
він, формулюючи це так:

«Хоч весь річний продукт землі та праці будь-якої країни, кінець кінцем, 
безперечно, призначається на споживання її жителями і на те, щоб давати 
їм прибуток, але скоро він відділюється від землі, що його утворила, або 
виходить з рук продуктивних робітників, поділяється цілком природно 
на дві частини. Одну з цих частин — і часто найбільшу — призначається 
насамперед для того, щоб відтворити капітал або відновити продовольчі 
засоби, сировину та готові товари, взяті з цього капіталу; другу частину 

11 Проте й Сміт формулює це в загальних рисах: «Вартість [а не “додаткова вартість”, як 
помилково перекладає Левенталь], що її робітники додають до оброблюваних матеріалів, 
при цьому, отже, розпадається на дві частини: на частину, що покриває їхню заробітну плату, 
й на частину, що являє собою прибуток їхнього працедавця на весь капітал, авансований на 
матеріали та на заробітну плату» (А. Сміт, там само, с. 51). В оригіналі: «The value which the 
workmen add to the materials, therefore, resolves itself in this case into two parts, of which the 
one pays their wages, and other the profits of their employer upon the whole stock of materials and 
wages which he advanced» (Smith A. Wealth of Nations / ed. Mc. Culloch. 1828. T. І, с. 83). 

А в другому томі, розділ ІІІ, він каже, зокрема, про промислову працю: «Праця фабричного 
робітника (додає) до вартості оброблюваної ним сировини вартість його власного утримання 
та прибутку його хазяїна; навпаки, праця слуги не додає жодної нової вартості. Хоч фабричний 
робітник і одержує заробітну плату від свого хазяїна як аванс, але він не призводить цього 
останнього до витрат, бо підвищеною вартістю вироблених речей звичайно покриває йому ці 
витрати, даючи деякий прибуток» (там само, с. 341).

12 «Люди, що працюють у сільському господарстві, таким чином репродукують не 
лише, як фабричні робітники, вартість, що дорівнює їхньому власному споживанню або 
капіталові, що над ним вони роблять, разом із зиском капіталістів, але вартість куди більшу. 
Крім капіталу орендаря, разом з його прибутком вони регулярно репродукують також ренту 
землевласникові» (Там само, с. 377).
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призначається, щоб утворювати прибуток або власникові цього капіталу, 
як його зиск, або комусь іншому, як його земельну ренту»13.

«Гуртовий прибуток усіх жителів великої країни містить у собі весь 
річний продукт їхньої землі та їхньої праці; чистий прибуток — частину, 
яка лишається в їхньому розпорядженні, відлічивши з гуртового прибутку 
видатки на утримання, по-перше, їхнього основного капіталу, по-друге, 
їхнього оборотного капіталу; або ту частину, яку вони, не торкаючи свого 
капіталу, можуть завести до свого споживчого запасу або витратити на 
своє утримання, вигоди та розваги. Їхнє справжнє багатство теж пропор-
ційне не їхньому гуртовому, а чистому прибуткові14.

Поняття суспільного капіталу й прибутку виступають тут у загальному 
й точнішому формулюванні, ніж у «Tableau économique»: поняття «суспільний 
прибуток» уже не сполучається виключно з сільським господарством; 
капітал в обох своїх формах — у формі основного та оборотного капіталу — 
стає основою цілої суспільної продукції. Замість багатого на прикрі наслідки 
розмежування між обома галузями продукції, між сільським господарством 
і мануфактурою, тут виступають на перший план інші категорії 
функціонального значення: розрізнення між капіталом і прибутком, і далі, 
між основним і оборотним капіталом. Відси Сміт переходить до аналізу 
взаємовідносин і перетворень цих категорій в їхньому суспільному русі: 
у продукції та в циркуляції, тобто у їхньому суспільному процесі репродукції. 
Він підкреслює ґрунтовну різницю між основним та оборотним капіталом 
з суспільного погляду: «Всі витрати на утримання ґрунтовного (тобто 
основного) капіталу, очевидно, треба відлічити з чистого прибутку суспільства. 
В цей прибуток не можуть увіходити як складові частини ні сировина, 
потрібна на утримання в належному стані корисних машин, промислових 
знарядь, будівель тощо, ні продукт праці, потрібний, щоб перетворити ці 
матеріали у відповідну форму. Ціна цієї роботи, звичайно, складатиме частину 
сукупного чистого прибутку, бо робітники, зайняті в цій галузі, можуть свою 
заробітну плату вкласти в запас, призначений для їхнього безпосереднього 
споживання. Але в інших галузях праці в цей фонд споживання входить як 
ціна, так і продукт: його ціна входить у фонд споживання робітника, а його 
продукт у відповідний фонд інших осіб, що їхні життєві засоби, вигоди та 
розваги збільшуються завдяки праці цих робітників»15.

13 Там само, т. І, с. 342. Правда, в наступному реченні Сміт перетворює капітал цілком 
на заробітну плату, на змінний капітал: «Ту частину щорічного продукту землі та праці 
якої-небудь країни, що покриває капітал, ніколи безпосередньо не споживається на те, щоб 
підтримати продуктивних робітників. Її призначається лише на оплату продуктивної праці. 
А та частина, яка має складати прибуток, чи то в формі зиску, чи ренти, може призначатись на 
підтримання хоч продуктивної, хоч непродуктивної робочої сили» (ed. Mc. Culloch, Т. II, с. 98)

14 Там само, т. І, с. 292.
15 Там само, т. І, с. 292.
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Тут Сміт наражається на дуже важливу різницю між робітниками, що 
виробляють засоби продукції, та робітниками, що виробляють засоби спо-
живання. Про перших він каже, що та складова частина вартості, яку вони 
утворюють на покриття їхньої заробітної плати, з’являється на світ як за-
соби продукції (сировина, машини тощо), тобто, що частина продукту, яка 
становить прибуток робітника, існує в такій натуральній формі, що ніяк не 
може придаватись до споживання. Щодо останньої категорії робітників, то 
Сміт каже, що тут, навпаки, сукупний продукт, а значить, частина вартості, 
яка є в ньому, що покриває заробітну плату (прибуток) робітників, а також 
і решта (Сміт цього прямо не каже, але за змістом його думка така: а також 
і частина, що являє спожитий основний капітал), виступає як засоби спожи-
вання. Далі ми побачимо, як наблизився тут Сміт до того відправного пункту, 
що з нього Маркс почав аналізувати проблему. Однак загальний висновок, на 
якому заспокоюється Сміт, не простеживши далі основного питання, такий: 
все те, що призначається на утримання й відновлення основного капіталу 
суспільства, не можна вважати за чистий прибуток суспільства.

Інша справа з капіталом оборотним.
«Коли таким чином всі витрати на утримання основного капіталу 

неодмінно вилучаються з чистого прибутку суспільства, то цього, од-
нак, не можна сказати про капітал оборотний. З чотирьох складових 
частин оборотного капіталу — грошей, продовольчих засобів, сировини 
й готових товарів — три останні частини, як ми вже казали, регулярно 
відбираються з нього й долучаються або до основного капіталу, або до 
запасу суспільства, призначеного до безпосереднього споживання. Кожну 
частину цих придатних до споживання товарів, яку не повертається на 
утримання основного капіталу, додається до запасу, призначеного для 
споживання, і вона утворює частину річного прибутку суспільства. Отже, 
утримання цих трьох складових частин оборотного капіталу відбирає від 
чистого прибутку суспільства лише стільки, скільки треба взяти з щоріч-
ного прибутку на утримання основного капіталу»16.

Як бачимо, Сміт об’єднав тут у категорії оборотного капіталу геть усе, 
крім вкладеного вже сталого капіталу, — отже, як засоби існування та си-
ровину, так і весь нереалізований ще товаровий капітал (сюди належать, 
таким чином, почасти й вторинно ті самі засоби існування та сировина 
й почасти товари, які відповідно до їхньої речової форми призначені на 
покриття основного капіталу), — і зробив поняття основного капіталу 
двозначним і неокресленим.

Але разом з тим, серед цієї плутанини він відзначає далі дуже важливу 
різницю:

16 Там само, Т. I, с. 294.



33Розділ II. Аналіз процесу репродукції у Кене та Адама Сміта

«Оборотний капітал суспільства щодо цього відрізняється від оборотно-
го капіталу поодинокої особи. Оборотний капітал цієї останньої ні в якому 
разі не є частина її чистого прибутку, що має походити виключно лише 
із зиску. Але хоч оборотний капітал кожної поодинокої особи становить 
частину оборотного капіталу суспільства, до якого ця особа належить, 
він тим не менше  не виключається повністю з чистого прибутку цього 
суспільства».

Сміт пояснює це таким прикладом: «Хоч усі товари, які є в крамниці 
у крамаря, не можна залічити до запасу, призначеного для власного його 
споживання, але вони можуть являти частину споживчого фонду інших 
людей, які за допомогою прибутку, одержаного іншим способом, регулярно 
покривають крамареві вартість його товарів разом з його зиском, причому 
через це не зменшується ні його, ні їхній капітал»17.

Сміт подав тут фундаментальні категорії щодо репродукції та руху 
цілого суспільного капіталу. Основний та оборотний капітал, приватний 
капітал і суспільний капітал, приватний прибуток і суспільний прибуток, 
засоби продукції та засоби споживання подаються тут як важливі кате-
горії, і почасти намічено їх в їхньому справжньому об’єктивному пере-
хрещуванні, а почасти вони розпливаються в суб’єктивних теоретичних 
суперечностях Смітового аналізу. Стислу, витриману й класично ясну схе-
му фізіократів перетворено тут у купу понять і відношень, що на перший 
погляд являють собою хаос. Та з цього хаосу виступають уже наполовину 
нові зв’язки суспільного процесу репродукції, схоплені глибше, сучасніше 
та життьовіше, ніж у Кене, але в цьому хаосі вони так і лишаються неви-
кінчені, на зразок раба Мікеланджело у брилі мармуровій.

Такого вигляду надає Сміт проблемі. Але разом з тим він підходить до 
неї зовсім з іншого боку — з боку аналізу вартості. Саме теорія про влас-
тивість кожної праці утворювати вартість — теорія, що вийшла за межі 
фізіократівських уявлень, — а разом з тим витриманий капіталістичний 
поділ кожної праці на працю оплачену (що покриває заробітну плату) 
і неоплачену (що утворює додаткову вартість) і, нарешті, витриманий 
поділ додаткової вартості на її дві головні категорії — прибуток і земельну 
ренту, — всі ці засади, що являють собою крок наперед порівняно з ана-
лізом фізіократівським, привели Сміта до того дивовижного твердження, 
що ціна всякого товару складається із заробітної плати + зиск + земельна 
рента, або, коротше, в позначеннях Марксових з v + m. Відси випливало, що 
сукупність щорічно вироблюваних суспільством товарів у їхній загальній 
вартості розкладається на дві частини без будь-якої остачі: на заробітну 
плату й додаткову вартість. Категорія капіталу тут одразу цілком зник-
ла; суспільство не продукує нічого, крім прибутку, нічого, крім засобів 

17 Там само, с. 294.
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 споживання, що їх цілком і споживає суспільство. Репродукція без капіталу 
стає загадкою, а аналіз проблеми в цілому робить величезний крок назад 
порівняно з фізіократами.

Наступники Сміта беруться за його двоїсту теорію саме з її неправиль-
ного боку. Тимчасом як серйозних спроб точно поставити проблему, що 
він робить у другій книзі, до Маркса ніхто не робив, поданий від нього 
аналіз цін, неправильний в основі своїй, більшість його наступників 
оголосила за цінну спадщину й прийняла, не критикуючи, як це робить 
Рікардо, або закріпила, як пласку догму, що робить, приміром, Сей. Там, 
де у Сміта були плодотворні сумніви й суперечності, що пробуджували 
думку, у Сея маємо непоборну самовпевненість вульгаризатора. Смітове 
спостереження, згідно з яким те, що одному є капітал, може бути іншо-
му за прибуток, Сеєві стає за підставу для того, щоб виголосити взагалі 
безглуздям будь-яку різницю між капіталом і прибутком у суспільному 
масштабі. Навпаки, безглузде твердження, згідно з яким уся вартість 
річної продукції відходить виключно в прибутки й споживається, Сей 
зводить на догму абсолютного значення. Що суспільство, таким чином, 
споживає щорічно без остачі сукупний продукт, то суспільна репродукція, 
яка починається при цьому без засобів продукційних, перетворюється на 
щорічне повторення біблійного чуда — утворення світу з нічого.

У такому стані проблема репродукції лишалась до Маркса.



Розділ III

Критика Смітового аналізу

Резюмуємо висновки, до яких довів Смітів аналіз. Їх можна сформулювати 
в таких твердженнях.

1. Існує основний капітал, який жодною частиною не входить у чистий 
прибуток суспільства. Цей основний капітал утворюють «сировина, що за 
її допомогою мають підтримувати в належному стані корисні машини та 
знаряддя промисловості» і «продукт праці, потрібний для того, щоб пере-
творити цю сировину в належний стан». Сміт ще виразно протиставляє про-
дукування цього основного капіталу продукуванню безпосередніх засобів 
існування, як особливу категорію. Цим самим він, фактично, перетворює 
основний капітал у те, що Маркс зве сталим, тобто в частину капіталу, яка, 
протилежно до робочої сили, складається з усіх речових засобів продукції.

2. Існує оборотний капітал суспільства. Але після того, як відбереться 
від нього «основний» (тобто сталий) капітал, лишається тільки категорія 
засобів існування, яка, проте, утворює суспільству не капітал, а чистий 
прибуток, фонд споживання.

3. Капітал і чистий прибуток поодиноких осіб не збігаються з капіта-
лом і чистим прибутком суспільства. Те, що для суспільства являє лише 
основний (тобто сталий) капітал, для поодиноких осіб може бути не 
капіталом, а прибутком, фондом споживання — в тих частинах вартості 
основного капіталу, що являють собою заробітну плату й зиск капіталіс-
тів. Навпаки, оборотний капітал поодиноких осіб може являти собою для 
суспільства прибуток, а не капітал  — остільки, оскільки він являє засоби 
існування.

4. Щорічно вироблюваний сукупний продукт суспільства взагалі не має 
у своїй вартості жодного атома капіталу, а цілком розпадається на три види 
прибутку: заробітну плату, зиск із капіталу й земельну ренту.

Той, хто з наведених вище уламків думки захотів би скласти собі уявлен-
ня про річну репродукцію цілого суспільного капіталу та про її механізм, 
мусив би зректися цього завдання. Як саме при цьому суспільний капітал 
щорічно поновлюється, як споживання всіх гарантується прибутком і як 
тут узгоджуються між собою погляди поодиноких осіб на їхній капітал 
і прибуток, все це ще зовсім не розв’язано. Але треба собі уявити всю 
плутанину ідей і всю масу суперечних відправних пунктів, щоб зрозуміти, 
наскільки повно Маркс уперше освітлив цю проблему.

Коли ми почнемо з останнього догмату Адама Сміта, то цього буде 
вже досить, щоб проблема репродукції в класичній політичній економії 
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 скрахувала. Дивовижне уявлення Сміта, ніби вартість цілого продукту су-
спільства має без остачі розкладатись виключно на заробітну плату, зиск 
і земельну ренту, ґрунтується саме на його своєрідному науковому розу-
мінні теорії вартості. Праця є джерелом вартості. Кожен товар, розгляду-
ваний як вартість, є продуктом праці й нічим іншим. Але кожна виконана 
наймана праця — це ототожнення людської праці з капіталістичною 
найманою працею якраз є класичним у Сміта — разом з тим є покрит-
тям витрачених заробітних плат плюс надлишок від неоплаченої праці 
в формі зиску капіталістів і ренти землевласників. Те, що правильно для 
поодинокого товару, має бути правильне і для всіх товарів, разом узятих. 
Вся товарова маса, що її продукує щорічно суспільство як деяку кількість 
вартості, є продуктом праці, і оплаченої, і неоплаченої. Отже, вона теж по-
діляється лише на заробітну плату, зиск і земельну ренту. Звичайно, хоч 
яка буде праця, береться до уваги ще сировина, інструменти тощо. Однак 
що таке ця сировина та інструменти, як не продукти праці, й до того 
знову-таки праці почасти оплаченої, а почасти неоплаченої? Ми можемо 
йти далі так скільки завгодно і як завгодно перевертати питання, але 
у вартості й ціні кожного товару не знайдемо нічого такого, що не являло 
б собою звичайної людської праці. Всяка праця, однак, поділяється на 
частину, що покриває заробітні плати, й на другу частину, що дістається 
капіталістам і землевласникам. Немає нічого, крім заробітної плати та 
зиску, але все ж є капітал — капітал поодиноких осіб і капітал суспільства. 
То як же виплутатися з цієї суперечності? Те, що тут справді було дуже 
складне тео ретичне питання, доводить той факт, що сам Маркс — як це 
можна простежити з його «Теорій додаткової вартості» (ч. І, с. 179–252) — 
протягом довгого часу заглиблювався в суть цього питання й не поступав 
наперед, не міг дійти розв’язання. Але все ж йому пощастило блискуче 
розв’язати питання, ґрунтуючись на своїй теорії вартості. Сміт мав ціл-
ковиту рацію: вартість кожного товару, хоч поодинокого, хоч усіх разом, 
є не що інше, як праця. Він мав рацію й далі, кажучи: кожна праця (розгля-
дувана капіталістично) поділяється на працю оплачену (що покриває за-
робітні плати) і неоплачену (що в формі додаткової вартості переходить 
до різних класів власників засобів продукції). Але він забув, або радше не 
догледів, що праця, поряд зі своєю властивістю утворювати нову вартість, 
має ще властивість переносити на новий товар, вироблений за допомогою 
засобів продукції, стару вартість, втілену в цих засобах. Десятигодинний 
робочий день пекаря не може утворити вартість більшу, ніж 10 годин, і ці 
10 годин капіталістично поділяються на оплачені й неоплачені, на v + m. 
Але вироблений протягом цих 10 годин товар являтиме собою вартість 
більшу, ніж вартість десятигодинної роботи. У ньому міститиметься ще 
вартість борошна, використаної печі, будівель, палива тощо, коротко ка-
жучи, всіх засобів продукції, потрібних для того, щоб пекти хліб. Вартість 
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товару можна було б позначити просто як v + m лише за тієї умови, що 
людина працює десь у повітрі, не маючи сировини, робочих інструментів 
та майстерні. Але що кожна матеріальна праця має собі за передумову 
певні засоби продукції, що самі є продуктом попередньої праці, то вона 
мусить цю попередню працю, тобто вартість, утворену до неї, перенести 
на новий продукт.

Тут ми маємо справу не з процесом, що відбувається лише в капіталіс-
тичній продукції, але із загальними основами людської праці, незалежними 
від історичної форми суспільства. Орудування штучно виготовленими 
знаряддями праці є основною культурно-історичною ознакою людського 
суспільства. Поняття про попередню працю, що попереджає кожну нову 
працю й підготовляє для неї операційну базу, виявляє культурно-історич-
ний зв’язок між людиною та природою, безперервний ланцюг трудових 
зусиль людського суспільства, зусиль, що одне одного покривають, ланцюг, 
що початок його губиться десь у ранковому присмерку суспільного буття 
людини, а кінець — досягається лише коли гине ціла культурна людськість. 
Ми повинні, отже, уявляти собі, що всяку людську працю виконується за 
допомогою знарядь праці, що самі являють собою продукти минулої праці. 
Таким чином у кожному новому продукті втілюється не лише нова праця, 
яка надала йому останньої форми, але й праця минула, що дала для цього 
матеріал, знаряддя праці тощо. У продукції вартостей, тобто в товаровій 
продукції, до якої належить і продукція капіталістична, це явище не усува-
ється, а набуває лише специфічного виразу. Виявляється воно у двоїстому 
характері праці, що виробляє товари, яка, з одного боку, як корисна кон-
кретна праця будь-якого виду, виробляє корисну річ — споживчу вартість, 
а з другого боку, як абстрактна, загальна й суспільно потрібна праця, утво-
рює вартість. Завдяки першій своїй особливості вона робить те, що завжди 
робила людська праця, — вона переносить на новий продукт минулу працю, 
втілену в спожитих засобах продукції, причому ця минула праця виступає 
тепер як вартість, як стара вартість. Як праця абстрактна, вона утворює 
нову вартість, яка капіталістично поділяється на працю оплачену й неопла-
чену, на v + m. Отже, вартість кожного товару повинна містити в собі й стару 
вартість, яку праця, як праця корисна й конкретна, переносить із засобів 
продукції на товар, і нову вартість, що її утворює та сама праця, як праця 
суспільно корисна, прикладена протягом певного часу. Цієї різниці Сміт не 
міг виявити, бо він не відрізняв двоїстого характеру праці, що утворює вар-
тість. Маркс в одному місці висловлює думку, що в цій ґрунтовній помилці 
Смітової теорії треба навіть вбачати справжнє й найглибше джерело його 
дивовижної догми про те, що вся вироблена маса вартості розкладається без 
остачі на v + m18. Недобачання різниці між обома боками праці, що утворює 

18 Маркс К. Капітал, т. II / нім. вид., с. 351.
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товари, — між працею конкретною, корисною, та абстрактно-суспільною — 
є фактично дуже відмінною ознакою не лише Смітової теорії вартості, але 
й теорії вартості всієї класичної школи.

Не турбуючись про всі соціальні висновки, класична економія визнала 
людську працю за єдиний чинник, що утворює вартість; вона розвинула 
цю теорію до тієї виразності, що її ми бачимо у викладі Рікардо. Але ґрун-
товна різниця між Рікардовою та Марксовою теорією трудової вартості — 
різниця, що її не зуміли оцінити буржуазні економісти і що на неї майже 
завжди не звертається уваги в популяризаціях Марксової науки, — в тому, 
що Рікардо, відповідно до свого загального природно-правного розуміння 
буржуазного господарства, вважав також утворення вартості за природну 
властивість людської праці, індивідуальної конкретної праці поодинокої 
людини.

Це розуміння ще виразніше в Адама Сміта, який, наприклад, «нахил 
обмінювати» навіть оголосив за особливість людської природи, після того 
як він раніше марно дошукувався його у тварин, прим., у собак тощо.

А проте, якщо Сміт і бере під сумнів «нахил обмінювати» у тварин, він 
усе ж надає праці тварини, так само, як і людській, властивість утворювати 
вартість — і робить це він там, де іноді повертається до фізіократичної 
концепції.

«Жодний інший рівновеликий капітал не надає руху більшій кількості 
продуктивної праці, ніж капітал фермера. Не лише його робітники хатні, 
але і його робоча худоба складається із продуктивних робітників... Таким 
побитом, робітники та робоча худоба в сільському господарстві не лише 
репродукують вартість, рівну власному їхньому споживанню або капітало-
ві, що дає їм роботу, разом із зиском капіталіста, як це роблять фабричні 
робітники, а вони репродукують куди більшу вартість. Крім капіталу орен-
даря та всього його прибутку, вони регулярно репродукують ще й ренту 
землевласникові»19.

У цьому якнайвиразніше виявляється те, що Сміт безпосередньо вважав 
утворення вартості за фізіологічну властивість праці, за вияв тваринного 
організму людини. Так само, як павук виробляє зі свого тіла павутиння, так 
утворює вартість людина, працюючи — кожна людина, що працює, утво-
рюючи корисні речі, — бо взагалі людина, що працює, є насамперед товаро-
продуцентом, так само, як і людське суспільство з природи є суспільством, 
що ґрунтується на обміні, а товарове господарство — нормальною формою 
людського господарства.

Лише Маркс перший викрив у вартості особливе суспільне відношення, 
що постає за певних історичних умов. Тому він дійшов до розрізнення між 

19 Сміт А., там само, І, с. 376.
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обома сторонами праці, яка утворює товар: між конкретною, індивідуаль-
ною і невизначеною суспільною працею, — до розрізнення, завдяки якому 
розв’язання грошової загадки стало ясним, як у світлі сліпучого ліхтаря.

Щоб цим способом у межах буржуазного господарства статично ви-
крити двоїстий характер праці людини, що працює, і товаропродуцента, 
що утворює вартість, Маркс повинен був спочатку динамічно в історичній 
послідовності викрити різницю між товаропродуцентом і взагалі лю-
диною, що працює; це значить, що він повинен був товарову продукцію 
визнати лише за певну історичну форму суспільної продукції. Коротко 
кажучи, щоб розгадати ієрогліфи капіталістичного господарства, Маркс 
повинен був розпочати дослідження за допомогою дедукції, протилежної 
дедукції класиків; замість розглядати буржуазний спосіб продукції як щось 
відповідне нормальній природі людини, він повинен був вважати його за 
явище історично минуще; метафізичну дедукцію класиків повинен він був 
перетворити в її протилежність — у дедукцію діалектичну20.

З цього випливає, що Сміт не міг визначити виразної різниці між обома 
сторонами праці, яка утворює вартість, оскільки ця праця, з одного боку, 
переносить стару вартість засобів продукції на новий продукт і, з друго-
го боку, разом з тим утворює нову вартість. Нам здається все ж, що його 
догмат про розклад цілої вартості на v + m випливає ще з іншого джерела. 
Не можна припустити, щоб Сміт недобачав того, що кожний вироблений 
товар містить у собі не лише вартість, утворену під час безпосереднього 
його вироблення, але й вартість усіх засобів продукції, використаних 
у процесі його вироблення. Саме тим, що, розкладаючи без остачі всю 
вартість на v + m, він увесь час відсилає нас від даної стадії продукції до 
попередньої — від Понтія до Пілата, за висловом Маркса, — він і доводить, 
що сам добре усвідомлював цей факт. Варто уваги при цьому лише те, що 
він і стару вартість засобів продукції розкладає на v + m і кінець кінцем 
зводить усю вартість, що міститься в товарі, на цю формулу.

Наприклад, у вище цитованому уривку про ціну хліба він каже так: 
«Частина ціни зерна, приміром, оплачує ренту землевласникові, друга ча-
стина — заробітну плату робітників та утримання робочої худоби, а третя 
частина — прибуток фермера. Ці три частини, як здається, і складають або 
безпосередньо, або в остаточному підсумку всю ціну зерна. Потрібна, на-
певно, й четверта частина, щоб покрити капітал орендаря або зношування 
його робочої худоби та господарського знаряддя. Але треба взяти до уваги, 
що ціна будь-якого господарського знаряддя, приміром, робочого коня, 
і собі складається з трьох частин: 1) із ренти на землю, де його вирощено, 
2) із праці догляду за ним і 3) із прибутку фермера, що авансує й ренту з цієї 
землі, й плату за цю працю. Ось чому, хоч ціна зерна й містить у собі як ціну, 

20 Luxemburg R. Die Neue Zeit. XVIII. Т. 2, с. 184.
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так і витрати на утримання коня, все ж вона безпосередньо або посередньо 
розкладається на ті ж три частини: земельну ренту, працю і прибуток».

На нашу думку, Сміта призвело до помилки ось що:
1. Кожну працю виконується якими-небудь засобами продукції. Але те, 

що для даної праці було за засіб продукції (сировина, знаряддя тощо), саме 
є продуктом попередньої праці. Для пекаря борошно є засобом продукції, 
до якого він додає нову працю. Але саме борошно утворене завдяки роботі 
мірошника, де воно було не засобом продукції, а продуктом, як-от тепер ви-
печений хліб. Для цього продукту потрібне було зерно як засіб продукції. Та 
коли ми зійдемо ще на один щабель нижче, то побачимо, що для селянина 
зерно являло не засіб продукції, а продукт. Не можна знайти засобу продук-
ції, що містить у собі вартість, який би не був продуктом попередньої праці.

2. Висловлюючись капіталістично, відси такий висновок: кожний капітал, 
зужиткований на продукцію товару від початку до кінця, можна уявити як 
певну кількість виконаної праці.

3. Вся вартість товару, разом із витратами капіталу, являє собою певну 
кількість праці. І те, що стосується кожного поодинокого товару, стосується 
цілої маси товарів, що їх виробляє щорічно суспільство: її сукупна вартість 
являє собою теж певну кількість виконаної праці.

4. Кожна капіталістично виконана праця поділяється на дві частини: на 
працю оплачену, що покриває заробітну плату, і на працю неоплачену, що 
утворює зиск і ренту, тобто додаткову вартість. Для кожної капіталістично 
виконаної праці має силу формула v + m21.

Усі наведені до цього часу тези цілком правильні й незаперечні. Що 
Сміт збагнув їх, це є доказом сили та послідовності його наукового аналізу, 
а також того, що в теорії вартості та додаткової вартості він пішов далі від 
фізіократів. Але він іноді дуже хибує щодо третьої тези, роблячи висновок, 
що вся вартість щорічно вироблюваної маси товарів являє кількість праці, 
виконаної цього року, а проте, як це видно з інших місць, він добре знає, що 
вартість товару, виробленого нацією за цей рік, неодмінно містить у собі 
й працю попередніх років, а саме працю, що міститься в засобах продукції, 
одержаних у спадщину від попереднього періоду.

І все ж Смітів висновок, що вся вартість будь-якого товару, а так само 
й річної товарової маси суспільства, розкладається без остачі на v + m, — ви-
сновок, зроблений на підставі вище наведених чотирьох цілком правиль-
них тез, — треба визнати за помилковий. Правильну тезу, згідно з якою вся 
вартість товару є лише суспільною працею, Сміт ототожнює з іншою тезою, 

21 Ми не кажемо тут про те, що в Сміта пробивається й інший погляд, згідно з яким ціна 
товарів розкладається на v + m, а вартість товарів складається з v + m! Це qui pro quo має 
більше значення для Смітової теорії вартості, ніж у тому зв’язку, в якому нас цікавить його 
формула v + m.
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а саме, що вся вартість товару являє лише v + m. Формула v + m позначає 
функцію живої праці за капіталістичних господарських відносин, а саме її 
двоїсту функцію: по-перше, покриття змінного капіталу (заробітної плати) 
і, по-друге, утворення додаткової вартості для капіталіста. Цю функцію 
наймана праця виконує, коли капіталіст її застосовує, причому капіталіст, 
реалізуючи товарову вартість у грошах, витягає назад авансований на за-
робітну плату змінний капітал і кладе собі в кишеню додаткову вартість; 
v + m позначає, отже, відносини між найманим робітником і капіталістом — 
відносини, що припиняються кожного разу, коли закінчується вироблення 
товару. Коли товар продано й відносини v + m реалізовано для капіталіста 
у грошах, то в товарі не лишається й сліду цих відносин. З товару та його 
вартості зовсім не видно ні того відношення, в якому перебували під час 
його вироблення праця оплачена й неоплачена, ні того, чи застосовувалось 
взагалі оплачену й неоплачену працю. Єдиний безперечний факт — це та 
обставина, що товар містить у собі певну кількість суспільно потрібної 
праці, й це виявляється в обміні товару. Отже, для обміну, так само як і для 
споживання товару, цілком однаково, чи розкладається праця, яка його 
утворює, на v + m, чи ні. Тільки кількість праці, як вартість, відіграє роль 
в обміні, й тільки її конкретні властивості, її корисність відіграють роль 
у споживанні. Таким чином, формула v + m позначає, так би мовити, інтимні 
відносини між капіталом і працею, соціальну функцію найманої праці, що 
цілком зникає у продукті. Інакше справа стоїть із витраченою частиною ка-
піталу, вкладеною в засоби продукції, тобто зі сталим капіталом. Крім най-
маної праці, капіталіст повинен назапасити ще засоби продукції, бо кожна 
праця потребує для свого функціонування певної сировини, інструментів, 
будівель. Капіталістичний характер цієї умови продукції виявляється 
в тому, що ці засоби продукції виступають як с, як капітал, тобто, по-перше, 
як власність особи, що не належить до робітників, як щось відокремлене 
від робочої сили, як власність не-робітників; по-друге, як звичайний аванс, 
як витрата, зроблена для того, щоб видобути додаткову вартість. Сталий 
капітал с виступає тут лише як основа для v + m. Але сталий капітал являє 
собою й щось більше, а саме функцію засобів продукції у процесі людської 
праці, незалежно від будь-якої суспільно-історичної форми. Сировини та 
інструментів для праці потребують однаково й житель Вогненної землі, 
коли виробляє він родинного човна, комуністична селянська громада 
в Індії, коли обробляє спільне поле, єгипетський фелах, коли він обробляє 
свою ділянку землі або будує піраміди для фараона, грецький раб у невели-
кій атенській мануфактурі, феодальний кріпак-селянин, середньовічний 
цеховий робітник і сучасний найманий робітник. Утворені людською 
працею засоби продукції є виразом зіткнення людської праці з природою, 
а через це — вічною й загальною передумовою процесу людської продук-
ції. Символ с у формулі с + v + m позначає, таким чином, певну функцію 



42 ВІДДІЛ ПеРШИЙ. ПРОБЛеМА РеПРОДУКЦІЇ

засобів  продукції, функцію, яка не зникає після того, як праця закінчиться. 
Тимчасом як для обміну та споживання товару цілком однаково, чи вироб-
лено його оплаченою чи неоплаченою працею, чи зробив його найманий 
робітник, кріпак, раб чи хто інший, для споживання товару має важливе 
значення, чи є він засобом продукції, чи засобом існування. Що для виго-
товлення машини застосовано оплачену чи неоплачену працю, має зна-
чення лише для фабриканта машини та його робітників; для суспільства, 
яке набуває цю машину через обмін, має значення лише її якість як засобу 
продукції, лише її функція у процесі продукції. І як кожне суспільство, що 
продукує, повинно було брати до уваги важливу функцію засобів продукції 
та дбати протягом кожного періоду продукції про те, щоб виготовити засо-
би продукції, потрібні для наступного періоду, — так само капіталістичне 
суспільство може щорічно розпочинати продукування вартостей за фор-
мулою v + m, тобто розпочинати визиск найманої праці лише тоді, коли є 
наявна, потрібна для утворення сталого капіталу, кількість засобів продук-
ції, як продукт попереднього періоду. Цього специфічного зв’язку кожного 
минулого періоду з наступним — зв’язку, що являє загальну й вічну основу 
суспільного процесу репродукції і виявляється у тому, що частину продукту 
кожного періоду призначається на те, щоб утворити засоби продукції для 
наступного періоду, — цього зв’язку й не помітив Сміт. У засобах продукції 
його цікавила не їхня специфічна функція у процесі продукції, де їх засто-
совується, а лише те, що вони, як кожний інший товар, самі є продуктом 
капіталістично застосованої найманої праці. Специфічно капіталістична 
функція найманої праці у процесі продукування додаткової вартості зовсім 
заслонила од нього вічну й загальну функцію засобів продукції у процесі 
праці. Внаслідок свого наперед узятого буржуазного погляду він за особ-
ливими соціальними відносинами між найманою працею та капіталом не 
догледів загальних відносин між людиною та природою. Здається нам, що 
в цьому й є справжнє джерело, звідки походить дивовижний догмат Адама 
Сміта про розклад цілої вартості сукупного річного продукту на v + m. Сміт 
не помітив, що с, як перший член формули с + v + m, є неодмінним виразом 
загальної суспільної основи капіталістичного визиску найманої праці.

Отже, вартість товару має позначатись такою формулою:

с + v + m.

Та постає питання, наскільки її можна прикласти до всієї сукупності 
товарів даного суспільства. Повернімось до сумніву Смітового в цьому, 
а саме до тієї засади його, що основний та оборотний капітал, а так само 
і прибуток поодинокої особи, не суміщаються з тими самими категоріями 
в суспільному масштабі (с. 35, пункт 3). Те, що для одного є оборотним ка-
піталом, є для іншого не капіталом, а прибутком, як-от, наприклад, аванси 
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капіталу на заробітну плату. Це твердження ґрунтується на помилці. Коли 
капіталіст платить робітникам заробітну плату, то він віддає не змінний 
капітал, який переходить у руки робітників, щоб перетворитись на їхній 
прибуток, він віддає лише форму вартості свого змінного капіталу за його 
натуральну форму, за робочу силу. Змінний капітал завжди перебуває в ру-
ках капіталіста — спочатку в грошовій формі, потім у вигляді робочої сили, 
що її він купує, потім у формі частини вартості вироблених товарів, щоб 
кінець кінцем після реалізації товарів повернутися у грошовій формі до 
нього, та ще з приростком. Протилежно до цього, робітник ніколи не стає 
власником змінного капіталу. Для нього робоча сила ніколи не править за 
капітал: вона є лише його здатністю, а саме здатністю працювати, єдиним, 
що він має. Коли він її виявив назовні й одержав гроші, як заробітну плату, 
то ця плата для нього теж не є капіталом, а лише ціною товару, що його 
він продав. Нарешті, й та обставина, що робітник на одержану заробітну 
плату купує засоби існування, має так само мало спільного з функцією 
цих грошей у формі змінного капіталу в руках капіталістів, як і приватне 
споживання, на яке може повернути вторговані гроші кожний, хто продає 
товар. Отже, не змінний капітал капіталіста стає прибутком робітника, 
а ціна проданого ним товару — робочої сили, тимчасом як змінний капітал 
увесь час лишається в руках капіталіста й функціонує як такий.

Так само помилкове уявлення, що прибуток (додаткова вартість) одно-
го капіталіста, наприклад, власника машинобудівельного заводу, — який 
міститься в непроданих ще машинах, являє основний капітал для іншого, 
а саме для покупця машин. Прибутком власника заводу є не машини й не 
частина машин, але втілена в них додаткова вартість, отже, неоплачена 
праця його найманих робітників. Після того, як машину продано, цей при-
буток, як і раніше, лишається в руках власника заводу, тільки форма вияв-
лення його змінилась, перетворившись у грошову форму з форми машини. 
І, навпаки, якщо машину куплено, то це зовсім не значить, що покупець 
її тільки тепер почав володіти своїм основним капіталом, — він мав його 
й раніше, як грошовий капітал певної величини.

Купивши машину, він тільки надав своєму капіталові відповідної ре-
чової форми — форми, яка потрібна йому, щоб цей капітал функціонував 
продуктивно. І до продажу машини, і після нього прибуток (додаткова 
вартість) лишається в руках власника заводу, а основний капітал — у руках 
іншої особи, капіталістичного покупця машини, так само як у першому 
випадку змінний капітал увесь час перебував у руках капіталіста, а прибу-
ток — у руках робітника.

Плутанина понять у Сміта та його наслідувачів довела до того, що вони 
в капіталістичному товарообміні плутають споживчу вартість товарів 
з їхніми відношеннями вартості, й далі до того, що вони не розрізняють 
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 поодиноких процесів циркуляції капіталу та циркуляції товарів — про-
цесів, які щокроку перехрещуються. Той самий акт товарообміну можна 
розглядати, з одного боку, як циркуляцію капіталу, а з другого, як звичай-
ний товарообмін, скерований на те, щоб задовольнити споживчі потреби. 
Помилкове твердження, ніби що для одного є капіталом, те для іншого 
є прибутком, і навпаки, сходить, отже, на таке правильне твердження: що 
для одного є циркуляцією капіталу, те для іншого є звичайним товарооб-
міном, і навпаки. В цьому виявляється лише здатність перетворюватись, 
яку капітал має в русі, і взаємне перехрещування різних сфер інтересів 
у суспільному процесі обміну, але разом з тим не зникає гостра різниця між 
прибутком і капіталом у його двох характеристичних формах — сталого 
і змінного капіталу.

І все ж Сміт, висновуючи, що капітал і прибуток поодиноких осіб не 
цілком збігаються з відповідними категоріями цілого суспільства, набли-
жається до самої суті, але, щоб цілком висвітлити вищезазначений зв’язок, 
йому потрібні були ще інші проміжні ланки.



Розділ IV
Марксова схема простої репродукції

Розгляньмо формулу

c + v + m

як вираз усього суспільного продукту. Чи ми маємо тут лише теоретич-
ну конструкцію, абстрактну схему, чи ця формула, застосована до цілого 
суспільства, має реальний зміст і об’єктивне суспільне буття?

Сталий капітал — c — теоретично завів уперше Маркс, як категорію 
основного значення. Уже сам Сміт, що оперує виключно категоріями основ-
ного та оборотного капіталу, фактично й несвідомо перетворює основний 
капітал на сталий, тобто розуміє під цим не лише ті засоби продукції, що 
їх зношується протягом кількох років, але й ті, що їх цілком витрачається 
у продукції22. Його власний догмат про розклад сукупної вартості на v + m 
і спосіб доказу, що він застосовує для цього, доводять його до розрізнення 
двох категорій умов продукції: живої праці та всіх мертвих засобів продук-
ції. З другого боку, коли він намагається конструювати суспільний процес 
продукції з поодиноких капіталів та поодиноких прибутків, у нього лиша-
ється, як капітал «основний», в дійсності капітал сталий.

Кожен поодинокий капіталіст застосовує у продукції своїх товарів певні 
речові засоби продукції: будівлі, сировину, знаряддя. Щоб виробити цілу 
сукупність товарів, потрібні, очевидно, всі речові засоби продукції, що їх 
застосовують у даному суспільстві поодинокі капіталісти. Що є в суспіль-
стві ці засоби продукції, це — факт цілком реальний, хоч би вони й існували 
виключно в формі поодиноких приватних капіталів. У цьому виявляється 
загальна абсолютна умова суспільної продукції за всіх її історичних форм. 
Своєрідна капіталістична форма виявляється в тому, що речові засоби 
продукції функціонують як с, як капітал, тобто як власність не-робітників, 
як полюс, протилежний пролетаризованій робочій силі, як протилежність 
найманої праці.

Змінний капітал — v — являє собою суму заробітних плат, дійсно 
виплачених протягом періоду річної продукції. Цей факт теж має реаль-
не об’єктивне буття, хоч він і впадає нам в очі, як незчисленна кількість 
по одиноких заробітних плат. У кожному суспільстві число фактично за-
йнятої у продукції робочої сили та її утримання протягом року є справа 

22 Тут, як і далі, спрощення ради й додержуючи звичайного слововживання, ми 
кажемо завжди про річну продукцію, яка здебільшого буває лише в сільському господарстві. 
Промисловий період продукції та оборот капіталу зовсім не повинні збігатися зі зміною 
календарних років.
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 першорядної ваги. Особлива капіталістична форма цієї категорії як v, як 
змінного капіталу, значить, що засоби існування робітників являють, 
по-перше, заробітну плату, тобто ціну проданої від них робочої сили, капі-
тальну власність, що є в руках інших осіб, не-робітників, що мають речові 
засоби продукції; по-друге, грошову суму, тобто форму вартості їхніх засо-
бів існування; v  означає й те, що робітники «вільні» — вільні в подвійному 
значенні: вільні особисто й вільні від усяких засобів продукції, а також і те, 
що товарова продукція є загальною формою продукції в даному суспільстві.

Нарешті, m — додаткова вартість — являє собою суму всіх додаткових 
вартостей, що їх видобули поодинокі капіталісти. Додаткова праця є в кож-
ному суспільстві й буде існувати, наприклад, і в суспільстві соціалістич-
ному, в потрійному розумінні: як кількість праці, потрібна для того, щоб 
утримувати не-робітників (непрацездатних, дітей, старих, калік, урядовців 
і так званих людей вільних професій, які не беруть безпосередньої участі 
у процесі продукції23), як страховий фонд суспільства проти стихійних лих, 
що несприятливо відбиваються на кількості продуктів, вироблюваних 
протягом року (неврожай, лісові пожежі, поводі), і, нарешті, як фонд для 
поширення продукції, незалежно від того, чи це поширення є наслідком 
приросту людності, чи культурного підвищення потреб. Капіталістична 
форма виявляється у двоякому розумінні, по-перше, в тому, що додаткова 
праця існує як додаткова вартість, тобто в товаровій формі, що її можна 
реалізувати у гроші; і, по-друге, в тому, що вона виступає як власність 
не-робітників, власників засобів продукції.

Нарешті, обидва символи v + m позначають у сумі об’єктивну величину 
загального значення: всю суму виконаної в суспільстві протягом року жи-
вої праці. Кожне людське суспільство, будь-якої історичної форми, повинно 
звертати увагу на цей факт як щодо досягнених результатів, так і щодо 
наявних робочих сил, які є в його розпорядженні. Розклад на v + m теж 
є загальним явищем, незалежним від особливих історичних форм суспіль-
ства. Капіталістично ця формула виявляється не лише в зазначених вище 
якісних особливостях m і v, але в їхньому кількісному відношенні — в тому, 
що v виявляє тенденцію зійти на фізіологічний та соціальний мінімум, по-
трібний для існування робітника, а m має тенденцію завжди збільшуватись 
коштом v і порівняно до нього.

Нарешті, остання обставина виявляє головну особливість капіталіс-
тичної продукції; вона виявляє той факт, що утворення й привласнення 
додаткової вартості є остаточною метою й рушійною силою цієї продукції.

23 Поділ праці на розумову й матеріальну в суспільстві, планово регульованому та 
заснованому на спільній власності на засоби продукції, зовсім не має зв’язку з особливими 
категоріями людності. Але він завжди буде виявлятися в тому, що буде певна кількість 
осіб, які працюють розумово й повинні одержувати матеріальне утримання, причому люди 
навпереміну виконуватимуть розумову й фізичну працю.
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Як бачимо, відносини, що є в основі капіталістичної формули цілого сус-
пільного продукту, мають загальне значення, й за планово організованої 
форми господарства вони є об’єктом свідомого регулювання з боку суспіль-
ства, з боку всіх трудящих та їхніх демократичних органів — у суспільстві 
комуністичному — і з боку маєтного центру та його деспотичної влади — 
в суспільстві, заснованому на класовому пануванні. За капіталістичної 
форми продукції немає планового регулювання господарства в цілому. 
Сукупність усіх капіталів і товарів суспільства в дійсності складається 
з суми незчисленної кількості розрізнених поодиноких капіталів та окре-
мих мас товарів.

Таким чином, постає питання, чи ці самі суми в капіталістичному госпо-
дарстві не є статистичними даними, та до того ще даними неточними й не-
сталими. Однак з погляду суспільства, взятого в цілому, цілком самостійне 
й самодостатнє існування приватнокапіталістичних підприємств є лише 
історично зумовленою формою, тимчасом як суспільний зв’язок являє 
основу. Незважаючи на те, що поодинокі капітали діють цілком незалежно 
й що немає зовсім суспільного регулювання, загальний рух усіх капіталів 
відбувається, як єдине ціле. Цей загальний рух також виявляється у своє-
рідних капіталістичних формах. Тимчасом як регулювання за всякої пла-
ново організованої форми продукції стосується насамперед відношення 
між усією виконаною працею й тією, що її треба виконати, з одного боку, 
та засобами продукції, з другого (висловлюючись символами нашої форму-
ли — між [v + m] і с), — або відношення між сумою потрібних засобів існу-
вання і потрібних засобів продукції (формула позначає це як відношення 
[v + m] до с), — суспільна праця, потрібна на підтримання мертвих засобів 
продукції та живої робочої сили, з капіталістичного погляду є щось ціле, 
капітал, якому протиставлено виконану додаткову працю як додаткову 
вартість. Відношення цих обох величин, m і [c + v], є реальне, об’єктивне, до-
тикальне відношення капіталістичного суспільства, а саме пересічна норма 
зиску, яка фактично трактує кожний приватний капітал лише як частину 
спільного цілого, як частину всього суспільного капіталу, і яка визначає 
розмір прибутку на приватний капітал як частину всієї витиснутої в межах 
суспільства додаткової вартості, відповідно до його величини, і частину, 
що припадає йому незалежно від тієї кількості додаткової вартості, яку 
він фактично утворив. Отже, весь суспільний капітал разом з усією сус-
пільною додатковою вартістю є не лише реальні величини, що об’єктивно 
існують. Їхнє відношення — пересічний зиск — через механізм закону 
вартості спрямовує та скеровує весь обмін: воно визначає кількісні відно-
шення обміну поодиноких ґатунків товару, незалежно від їхніх особливих 
відношень вартості; далі воно спрямовує суспільний поділ праці, тобто 
призначення відповідних частин капіталу та робочої сили для поодиноких 
сфер продукції. Пересічний зиск визначає розвиток продуктивності праці, 
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тобто, з одного боку, спонукає поодинокі капітали виступати піонерами 
в нових галузях продукції, що дає змогу перевищити пересічну норму зиску, 
а з другого боку, сприяє тому, що успіхи, досягнені поодинокими особами, 
поширюються на всю продукцію і т. ін. Коротко кажучи, сукупний суспіль-
ний капітал завдяки пересічній нормі зиску панує над самостійними, на 
перший погляд, рухами поодиноких капіталів24.

Отже, формулу c + v + m можна прикласти до складу вартості не лише 
кожного поодинокого товару, але й до всієї сукупності капіталістично 
вироблених у даному суспільстві товарів. Та це стосується лише складу 
вартості. А за межами цього аналогія вже не має сили.

Ця формула цілком точна, якщо ми хочемо розкласти на складові части-
ни весь продукт суспільства капіталістичної продукції як ціле, як продукт 
праці одного року. Символ с показує нам, скільки минулої праці, виконаної 
протягом попередніх років, увійшло, як засоби продукції, у продукт цього 
року. Символ v + m показує ту складову частину вартості продукту, що її 
утворила нова праця виключно протягом останнього року. Нарешті, від-
ношення v до m показує розподіл річної праці суспільства на дві частини: 
на частину, яка призначається на утримання робітників, і частину, яка 
призначається на утримання не-робітників. Цей аналіз лишається пра-
вильним і має свою силу і для репродукції поодинокого капіталу, без будь-
якої залежності від речової форми утвореного ним продукту. У капіталіста 
машинової промисловості c, v і m однаково репродукуються як машина або 
частина машин. У його товариша в цукровій галузі c, v і m виходять із про-
цесу продукції як цукор. Для власника кафешантану вони зречевлюються 
в тілесних привабах та «ексцентриках». Відрізняються  c, v і m у єдиному 
продукті лише як складові частини вартості цього продукту. І цього цілком 
досить для репродукції поодинокого капіталу, бо вона починається з чистої 
форми вартості капіталу, і його відправним пунктом є певна сума грошей, 
що одержується з реалізації виробленого продукту. Формула c + v + m дає 
підставу для того, щоб поділити цю суму на три частини: 1) на частину, 
призначену на закуп речових засобів продукції, 2) на частину, призначену 
на закуп робочої сили, і 3) на частину, що призначається для особистого 
споживання капіталіста, як у розглядуваному випадку простої репродук-
ції, або лише почасти на особисте споживання, а почасти на збільшення 

24 «Кажучи про суспільний погляд, тобто розглядаючи весь суспільний продукт, який 
має собі за передумову й репродукцію суспільного капіталу й індивідуальне споживання, 
не треба захоплюватись манерою, яку Прудон запозичив у буржуазної економії, і дивитись 
на справу так, мов суспільство капіталістичного способу продукції, беручи його en bloc, як 
ціле, втрачає цей свій специфічний історично-економічний характер. Навпаки. У цьому 
разі доводиться мати справу з колективним капіталістом. Весь капітал є мовби акційним 
капіталом усієї сукупності поодиноких капіталістів. І таке акційне товариство має те спільне 
з багатьма іншими акційними товариствами, що всякий знає, скільки він вклав, та не знає, що 
він одержить» (Капітал, т. II / нім. вид., с. 409).
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капіталу, як це буває за поширеної репродукції. Що капіталіст, дбаючи про 
фактичну репродукцію, повинен знову піти на товаровий ринок з так роз-
поділеним капіталом, щоб придбати речові засоби продукції — сировину, 
знаряддя тощо, а також робочу силу, це само собою зрозуміло. Що поодино-
кий капіталіст дійсно знаходить на ринку потрібні для його підприємства 
засоби продукції та робочу силу, теж є зрозуміла річ поодинокому капіта-
лістові та його науковому ідеологові — вульгарному економістові.

Інше бачимо ми в цілій суспільній продукції. З погляду цілого суспіль-
ства товаровий обмін може лише зумовити транслокацію, розмаїте пере-
міщення поодиноких частин цілого продукту, але не може змінити його 
речового складу. Як до, так і після цього переміщення репродукція цілого 
капіталу тільки тоді може відбутись, коли в цілому продукті, виробленому 
протягом минулого періоду продукції, є, по-перше, достатня кількість засо-
бів продукції, по-друге, засоби існування, достатні для того, щоб утримати 
попередню кількість робочої сили, по-третє, last not least, засоби існування, 
потрібні для утримання класу капіталістів та близьких їм груп, і то для 
утримання, «відповідного до їхнього звання». Ми переходимо тут у нову 
галузь — від чистих відношень вартості до речового погляду. Тепер мова 
про споживчу форму цілого суспільного продукту. Те, до чого поодинокому 
капіталістові було байдуже, для колективного капіталіста є справа першо-
рядного значення. Поодинокому капіталістові зовсім байдуже, чи товар, ви-
роблений у нього, є машиною, цукром, штучним добривом чи ліберальною 
газетою, а важливо лише збути цей товар і повернути свій капітал разом із 
додатковою вартістю. А для колективного капіталіста дуже важливо, щоб 
увесь його продукт мав певну споживчу форму, і щоб у ньому були три види 
продуктів: засоби продукції для відновлення процесу праці, звичайні засо-
би існування, що мають підтримати робітничий клас, і засоби існування 
кращої якості, а також потрібні речі розкошів для утримання самого колек-
тивного капіталіста. І потребу в зазначених трьох видах відчувається не в 
загальній та неясній формі, але визначається кількісно цілком точно. Коли 
ми запитаємо, наскільки велика кількість продуктів усіх трьох категорій 
потрібна колективному капіталістові, то — припускаючи весь час просту 
репродукцію як відправний пункт — знайдемо у складових частинах 
вартості цілого продукту останнього року точний попередній кошторис. 
Формула c + v + m, яку ми до цього часу розуміли — і застосовуючи до цілого 
капіталу, і до поодинокого капіталу — як кількісний розподіл усієї вартості, 
тобто кількості праці, втіленої в річному продукті суспільства, являє разом 
з тим тепер і основу для речового розподілу продукту. Для того, щоб почати 
репродукцію в тих самих розмірах, колективний капіталіст, очевидно, по-
винен знайти у своєму новому сукупному продукті таку кількість засобів 
продукції, яка відповідає величині с, таку кількість звичайних засобів існу-
вання для робітників, яка відповідає сумі заробітних плат v, і таку кількість 
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засобів існування кращої якості для класу капіталістів та його додатків, яка 
можлива за величини m. Отже, склад вартості річного продукту суспільства 
позначається в речовій формі цього продукту так: сукупне с суспільства 
повинно дорівнювати кількості засобів продукції; те саме стосується v, як 
засобів існування для робітників, і m, як засобів існування капіталістів, бо 
інакше проста репродукція неможлива.

Тут ми підходимо до найвиразнішої різниці між поодиноким капіта-
лістом і колективним капіталістом. Перший репродукує кожного разу 
свій сталий і змінний капітал, а також свою додаткову вартість так, що, 
по-перше, всі три частини втілюються в єдиному продукті, в ту саму речову 
форму, і, по-друге, ця конкретна форма продукту, різна в кожного окремого 
капіталіста, не має для нього жодного значення. Колективний капіталіст 
репродукує кожну частину вартості свого річного продукту в іншій речо-
вій формі: с, як засоби продукції, v, як засоби існування робітників, і m, як 
засоби існування капіталістів. Коли взяти на увагу наявність речових умов 
репродукції, як явище самозрозуміле в товаровому обміні, то для репро-
дукції поодинокого капіталу мають значення лише відношення вартості. 
Для репродукції цілого капіталу однаково мають значення й відношення 
вартості, й речовий його склад. А проте, цілком ясно, що поодинокий 
капітал може мати на меті виключно вартість і розглядати речові умови 
репродукції як вищий закон, остільки, оскільки весь капітал бере на увагу 
речові моменти. Коли сукупне с суспільства не репродукується щорічно 
як та сама кількість засобів продукції, то поодинокий капіталіст зі своїм с, 
реалізованим у формі грошей, марно ходитиме по товаровому ринку: не 
знайде він речових умов, потрібних для його індивідуальної репродукції. 
Отже, з погляду репродукції, загальна формула c + v + m, застосована до 
цілого капіталу, недостатня — ще новий доказ того, що поняття репродук-
ції є щось реальне і являє собою щось більше, ніж парафраза поняття про-
дукції. Ми повинні визначити різниці речового характеру й позначити весь 
капітал не як єдине ціле, а в його трьох головних частинах або, з метою 
спрощення — бо теоретично це поки що не може зашкодити, — розглядати 
його у двох підрозділах: як продукцію засобів продукції та як продукцію 
засобів існування для робітників і капіталістів. Кожний підрозділ треба 
розглядати окремо, причому в кожному з них мають додержуватись ос-
новних умов капіталістичної продукції. Але, разом із тим, ми повинні з по-
гляду репродукції зупинитись на взаємному зв’язку обох підрозділів. Бо 
лише розглядувані у взаємному зв’язку вони дають основи для репродукції 
сукупного суспільного капіталу як цілого.

Наприклад, коли ми уявлятимемо собі сукупний капітал і весь його про-
дукт з погляду поодинокого капіталу, то ми побачимо певне переміщення 
його елементів. Кількісно, своєю вартістю, с суспільства складається з суми 
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сталих частин поодиноких капіталів; те саме стосується й обох інших сим-
волів v і m. Але їхня форма виявлення змінилась. Тимчасом як с поодиноких 
капіталів знову виходить із процесу продукції як вартість безмежної кіль-
кості різних речей споживання, в сукупному продукті воно, так би мовити, 
об’єднане в певну масу засобів продукції. Те саме можна сказати й про v і m, 
які в окремих капіталів виступають як частини товарової маси найрозма-
їтішого вигляду, а в суспільному продукті складаються у відповідні маси 
засобів існування для робітників і капіталістів. Це і є факт, що на нього май-
же наразився Сміт, розглядаючи несуміщення категорій сталого капіталу, 
змінного капіталу і прибутку поодинокого капіталіста й суспільства.

Ми дійшли таких висновків:
1) Продукцію цілого суспільства, розглядаючи її в цілому, так само, як 

і продукцію поодинокого капіталіста, можна позначити формулою c + v + m.
2) Суспільна продукція поділяється на два підрозділи: на продукцію 

засобів продукції і продукцію засобів існування.
3) Обидва підрозділи провадиться капіталістично, тобто як продукцію 

додаткової вартості; отже, формула c + v + m має силу для кожного з цих 
підрозділів.

4) Обидва ці підрозділи перебувають у взаємній залежності, а тому між 
ними повинно бути певне кількісне відношення, а саме: один підрозділ має 
виробляти всі засоби продукції для обох підрозділів, а другий — засоби 
існування для робітників і капіталістів так само обох підрозділів.

Ґрунтуючись на цих відправних пунктах, Маркс конструює таку форму-
лу капіталістичної репродукції:

І. 4000 c + 1000 v + 1000 m = 6000 засобів продукції.
ІІ. 2000 c + 500 v + 500 m = 3000 засобів споживання25.

Числові значення цієї формули позначають величини вартості, тобто 
грошові суми; їх обрано довільно, але їхні відношення точні. Обидва підроз-
діли відрізняються один від одного споживчою формою вироблених това-
рів. Їхня взаємна циркуляція відбувається так: перший підрозділ дає засоби 
продукції для всієї продукції, отже як для себе, так і для другого підрозділу, 
а відси вже випливає, що для безперешкодного розвитку репродукції (ми 
завжди розглядаємо просту репродукцію — репродукцію в попередньому 
масштабі) весь продукт першого підрозділу (6000) повинен дорівнювати 
вартістю сумі сталих капіталів обох підрозділів (І 4000 с + II 2000 с). Другий 
підрозділ повинен давати засоби існування цілому суспільству, тобто 
як для своїх робітників і капіталістів, так і для робітників і капіталістів 

25  Капітал, т. II / нім. вид., с. 383.
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 першого підрозділу. Відси випливає, що для безперешкодного перебігу спо-
живання і продукції та для їхнього відновлення в попередньому масштабі 
треба, щоб уся маса засобів існування, виготовлених другим підрозділом, 
дорівнювала вартістю прибуткам усіх зайнятих робітників і капіталістів 
суспільства (тут 3000 II = [1000 v + 1000 m] I + [500 v + 500 m] II).

Тут ми, власне, позначили лише у відношеннях вартості той факт, що 
становить основу не тільки капіталістичної репродукції, але й репродукції 
кожного суспільства. У кожному суспільстві, що продукує, хоч яка буде його 
соціальна форма — первісна сільська громада бразилійців бакаїрі, великий 
рабовласницький ойкос Тімона Афінського або імператорський панщан-
ний маєток Карла Великого, — вся маса праці, що є в суспільстві, має 
розподілятись так, щоб засобів продукції та засобів існування вироблялось 
достатню кількість. При цьому перших має вистачати й на безпосередню 
продукцію засобів існування, і на майбутнє відновлення самих засобів 
продукції, а засобів існування має вистачати на утримання робітників, що 
працюють у продукції цих засобів існування й у продукції засобів продукції, 
та до того ще на утримання не-робітників. Щодо цього, то Марксова схема 
в її загальній пропорції являє загальну абсолютну основу суспільної ре-
продукції, з тією лише особливістю, що суспільно потрібна праця виступає 
тут як вартість, засоби продукції — як сталий капітал, праця, потрібна для 
утримання робітників, як змінний капітал, а праця, потрібна для утриман-
ня не-робітників, як додаткова вартість.

Але в капіталістичному суспільстві циркуляція між зазначеними двома 
розділами ґрунтується на товарообміні, на обміні еквівалентів. Робітники 
й капіталісти підрозділу І можуть одержати лише стільки засобів існу-
вання від підрозділу II, скільки вони самі можуть дати цьому останньому 
з власного товару як засоби продукції. Але потребу в засобах продукції для 
підрозділу II вимірюється величиною його сталого капіталу. Відси випли-
ває, що сума змінного капіталу та додаткової вартості у продукції засобів 
продукції (в даному разі [1000 v + 1000 m] І) має дорівнювати сталому 
капіталові у продукції засобів існування (в даному разі 2000 с II).

З приводу вищенаведеної схеми треба зробити ще одне важливе за-
уваження. Зазначений сталий капітал обох підрозділів є в дійсності лише 
частиною сталого капіталу, застосованого суспільством. Цей капітал поді-
ляється, по-перше, на основний капітал — будівлі, знаряддя й робоча ху-
доба, — що функціонує протягом кількох періодів продукції, але протягом 
кожного періоду продукції увіходить у продукт лише частиною своєї вар-
тості, яка відповідає його власному зношуванню, й, по-друге, на оборотний 
капітал — сировину, допоміжні матеріали, паливо, світильні матеріали, що 
протягом кожного періоду продукції входить у новий продукт усією своєю 
вартістю. Але під час репродукції береться на увагу лише ту частину  засобів 
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продукції, яка дійсно ввійшла у продукцію вартості; щодо решти основно-
го капіталу, яка лишилась поза межами продукту й далі функціонує, то її 
не треба забувати, але, даючи точну картину суспільної циркуляції, все ж 
можна, не порушуючи правильності цієї картини, не брати її на увагу. Це 
можна легко довести.

Припустімо, що 6000 с, сталий капітал підрозділів І і II, що справді вхо-
дить у річний продукт І, складається з 1500 с основного й 4500 с оборотного 
капіталу, причому ці 1500 с основного капіталу являють собою річне зношу-
вання будівель, машин, робочої худоби тощо. Припустімо, що це зношування 
дорівнює 10% вартості усього вкладеного основного капіталу. Тоді ми мали б 
фактично в обох підрозділах 15 000 с основного й 4500 с оборотного капіталу, 
а разом 19 500 с + 1500 с цілого суспільного капіталу. Однак увесь основний 
капітал, на час існування якого (за 10% річного зношування) припускається 
10 років, доведеться відновити лише по 10 роках. Протягом цього часу в су-
спільний продукт входить щорічно одна десята частина вартості основного 
капіталу. Коли б усі частини цілого основного капіталу зношувались рів-
номірно й мали б однаковий час існування, то за нашого припущення його 
довелось би відновлювати цілком щодесять років одним заходом. Але цього 
в дійсності немає. З різних споживчих форм і частин основного капіталу деякі 
тривають довший час, а деякі коротший: зношування та час існування різні 
для різних видів і ґатунків основного капіталу. Відси випливає, що й віднов-
лення основного капіталу в його конкретній споживчій формі, тобто його 
репродукцію, зовсім не треба переводити для цілого основного капіталу, 
але що в різних пунктах суспільної продукції завжди відновлюються деякі 
частини основного капіталу, тимчасом як інші частини ще функціонують в 
їхній старій формі. Отже, припущене вище десятивідсоткове зношування 
основного капіталу значить не те, що раз у десять років має відбуватись ре-
продукція основного капіталу вартістю в 15 000 с: це значить, що пересічно 
щороку має відновлюватись і репродукуватись частина цілого основного 
капіталу, яка відповідає десятій частині вартості цього капіталу. Це значить, 
що в підрозділі І, який має задовольнити всю потребу суспільства в засобах 
продукції, щорічно, разом із репродукцією всієї сировини, всіх допоміжних 
матеріалів та інших речових елементів оборотного капіталу вартістю 
в 4500, має бути ще й продукція споживчих форм основного капіталу, тобто 
будівель, машин тощо, вартістю в 1500, що саме відповідають фактичному 
зношуванню основного капіталу. А разом треба репродукувати 6000 с, як 
це й подається у схемі. Коли підрозділ І і далі таким чином відновлюватиме 
щорічно десяту частину основного капіталу в його споживчій формі, то весь 
основний капітал суспільства за десять років відновиться з голови до п’ят, 
а це значить, що в наведеній схемі цілком зважено репродукцію тих частин 
основного капіталу, що їхньої вартості ми не брали на увагу.
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Практично це виявляється в тому, що капіталіст, реалізувавши товари, 
відраховує зі своєї річної продукції певну суму грошей на амортизацію ос-
новного капіталу. Ці поодинокі річні відлічування повинні досягти певної 
величини раніше, ніж капіталіст справді відновить свій основний капітал, 
тобто раніше, ніж він його замінить на нові екземпляри, придатніші для 
продукції. Ці тимчасові відрахування грошових сум на відновлення основ-
ного капіталу й періодичне застосування зібраних грошей на фактичне 
відновлення його не збігаються щодо часу в поодиноких капіталістів, так 
що деякі з них роблять ці відрахування тоді, коли інші вже починають 
відновлювати свій основний капітал. Так щорічно відновлюється частина 
основного капіталу. Грошові процеси тут лише маскують ті справжні яви-
ща, які характеристичні для процесу репродукції основного капіталу.

І за найближчого розгляду це цілком правильно. Основний капітал пов-
ністю бере участь у процесі продукції, але лише як маса предметів спожи-
вання. Будівлі, машини, робоча худоба беруть участь у процесі праці в цілій 
своїй тілесності. Але у продукцію вартості вони входять лише частиною 
своєї вартості, і в цьому саме є їхня особливість як основного капіталу. Що 
у процесі репродукції (припускаємо просту репродукцію) має значення лише 
те, щоб вартості, дійсно зужиті протягом річної продукції як засоби існування 
й засоби продукції, відновлювались у їхній натуральній формі, то основний 
капітал лише остільки береться на увагу для репродукції, оскільки він дійсно 
входить у вироблені товари. Решта вартості основного капіталу, втілена 
в його споживчій формі, має вирішальне значення для продукції як про-
цесу праці, але не існує для річної репродукції суспільства як процесу, що 
утворює вартість.

А проте, цей процес, що виявляється тут у відношеннях вартості, має силу 
для кожного суспільства, навіть і того, що не продукує товарів. Коли, напри-
клад, у старовинному Єгипті, щоб викопати Мерідове озеро й відповідні 
Нільські канали, — те Мерідове дивне озеро, про яке Геродот розповідає, що 
його «викопано руками», — треба було, припустімо, десять років праці 1000 
фелахів, а щоб підтримувати в належному стані цю найбільшу в світі водяну 
споруду, треба було щороку робочої сили знову-таки сотні фелахів (числа 
ми беремо довільно), то можна сказати, що Мерідове озеро та його канали 
репродукувались щосто років, хоч це не значить, що всю споруду робилось 
наново щосто років. І це справді так: коли рівнобіжно з бурхливими змінами 
політичної історії та завоюваннями чужоземними, як звичайно, занехаюва-
лось старовинні культурні споруди — як це сталось, наприклад, під владою 
англійців у Індії, — коли вже не усвідомлювалось потребу репродукувати 
старовинну культуру, тоді з плином часу зникло й Мерідове озеро, з його 
водами, загатами, каналами, з обома пірамідами посередині озера, з колосом, 
що перевищував усі ці споруди, та іншими дивними спорудами, і зникло, 
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не лишивши сліду, мов нічого цього ніколи й не було. Лише десять рядків 
у Геродота, крапка на Птоломеєвій мапі світу й рештки старовинних культур, 
великих селищ і міст свідчать про те, що там, де тепер розляглись безлюдні 
піщані пустині центральної Лібії та сумні болота вдовж морського узбереж-
жя, колись завдяки грандіозним спорудам буяло квітуче життя.

Тільки в одному випадку Марксова схема простої репродукції могла б 
нам здатись недостатньою та неповною з погляду основного капіталу. Це 
було б, якби ми перенеслись у той період продукції, коли основний капітал 
був щойно утворений. Справді, суспільство має більшу кількість зречевле-
ної праці, ніж та частина основного капіталу, яка періодично переходить на 
вартість річного продукту, а потім знову нею відновлюється. Висловлюючи 
цю думку в числових значеннях нашого прикладу, маємо, що весь суспіль-
ний капітал становить не 6000 с + 1500 v, як у схемі, а 19 500 с + 1500 v. Хоч 
1500 основного капіталу, що складає, згідно з нашим припущенням, 15 000 с, 
і репродукується щорічно в формі відповідних засобів продукції, але ту саму 
кількість зужитковується щорічно в тій самій продукції. Весь основний ка-
пітал у його споживчій формі, як сукупність певних речей, відновлюється 
цілком щодесять років, але суспільство по десятьох роках, як і щороку, 
матиме 15 000 с, тимчасом як продукує воно щороку лише 6000 с; або, про-
дукуючи лише 6000 с, воно має всього 19 500 сталого капіталу. Очевидно, 
цей надлишок, 13 500 основного капіталу, суспільство утворило власною 
працею; воно має більшу кількість нагромадженої минулої праці, ніж це ви-
пливало б із нашої схеми репродукції. Кожний суспільний річний робочий 
день ґрунтується вже на кількох минулих нагромаджених річних робочих 
днях, як на базі, наперед даній. Але з цим питанням про минулу працю, що 
являє основу будь-якої теперішньої праці, ми переносимось до того «начала 
всіх начал», яке так само мало пояснює господарський розвиток людини, 
як і природний розвиток матерії. Схема репродукції не повинна й не може 
подати початковий момент — суспільний процес in statu nascendi: вона охо-
плює його в русі, як ланку «нескінченного ланцюга буття». Минула праця 
завжди являє передумову суспільного процесу репродукції, хоч як далеко 
ми заглиблюватимемось аж до його початків. Так само, як суспільна праця 
не має кінця, так не має вона й початку. Початки первісної основи процесу 
репродукції губляться в тому самому міфічному присмерку історії куль-
тури, що й історія постання Мерідового озера, про яке розповідає Геродот. 
Рівнобіжно з технічним поступом та культурним розвитком змінюється 
й вигляд засобів продукції; замість незграбних палеолітів постають шліфо-
вані знаряддя, замість кам’яних знарядь — витончені знаряддя з бронзи та 
заліза, замість ручних інструментів — парова машина. Та хоч і є всі ці зміни 
в зовнішньому вигляді засобів продукції та в суспільних формах процесу 
продукції, суспільство, як основа робочого процесу, завжди має певну масу 
зречевленої минулої праці, яка править за базу щорічної репродукції.
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За капіталістичного способу продукції нагромаджена в засобах про-
дукції минула праця суспільства має форму капіталу, й питання про 
походження минулої праці, яка утворює основу процесу репродукції, пере-
творюється в питання про генезу капіталу. А генеза має, звичайно, куди 
менш міфічний характер: кривавими літерами записано її в історії нового 
часу, як розділ про так зване первісне нагромадження. Але той самий факт, 
що ми не можемо уявити собі просту репродукцію інакше, як припустивши 
наявність минулої, нагромадженої праці, яка кількісно більша за працю, 
що її витрачається щорічно на утримання суспільства, — цей самий факт 
вражає чутливе місце простої репродукції, доводячи, що вона є фікцією не 
лише для капіталістичної продукції, але й для кожного культурного посту-
пу взагалі. Щоб уявити собі точно — у схемі — цю фікцію, ми повинні, як 
її передумову, припустити наявність здобутків минулого процесу праці — 
процесу, що сам по собі ніяк не міг обмежуватись простою репродукцією, 
а навпаки, ґрунтувався на поширеній репродукції. Щоб пояснити цей факт 
на прикладі, ми можемо порівняти весь основний капітал суспільства із за-
лізницею. Час існування, а значить, і щорічне зношування різних частин 
залізниці дуже різні. Такі частини, як віадуки й тунелі, можуть існувати 
протягом століть, локомотиви — десятки років, а решта — рухома части-
на — зношується протягом дуже короткого часу, деякі частини навіть про-
тягом кількох місяців. А проте, маємо певний середній час зношування, що 
його визначається, припустімо, в 30 років. Отже, щорічна втрата вартості 
залізниці дорівнюватиме 1/30 усієї вартості її. Відновлюючи сьогодні ва-
гон, завтра частину локомотиву, післязавтра частину колії, ми безперервно 
поповнюємо цю втрату вартості, частинно репродукуючи залізницю 
(наприклад, ремонтуючи її). Таким чином стару залізницю по 30 роках (за 
нашим припущенням) замінюється на нову, причому суспільство рік у рік 
виконує ту саму масу праці, тобто відбувається проста репродукція. Але 
таким способом залізницю можна репродукувати, а не продукувати. Щоб 
можна було користуватися із залізниці та поступінно поновлювати її по-
ступінне зношування, треба, щоб цю залізницю колись збудували цілком. 
Залізницю можна ремонтувати частинами, а користатися з неї частинами, 
сьогодні — з осі, завтра — з вагону, неможливо.

Для основного капіталу характеристичним є те, що він у своїй речо-
вій формі, як споживча вартість, завжди й повсякчас увіходить у процес 
праці цілком. Отже, щоб утворити його споживчу форму цілком, суспіль-
ство повинно концентрувати на його утворення збільшену масу праці. 
Перекладаючи цю думку числовими значеннями нашого прикладу, можна 
сказати, що суспільство повинно всю тридцятирічну масу праці, витрачену 
на ремонт, втиснути, припустімо, в два або три роки. Протягом періоду 
будування суспільство повинно витратити кількість праці понад звичайну 
середню норму, тобто перейти до поширеної репродукції, після чого — 
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в  даному разі, закінчивши будівництво залізниці, — воно може знову пе-
рейти до простої репродукції. Звичайно, весь основний капітал суспільства 
не треба уявляти собі як суцільний предмет або як комплекс речей, що його 
завжди треба виробити одразу. Але щоб виробити всі найважливіші робочі 
інструменти, збудувати будівлі, шляхи сполучення та сільськогосподарські 
будівлі, потрібна більша концентрація витрат праці, й це стосується одна-
ково й сучасної залізниці, й повітроплаву, й нешліфованої кам’яної сокири 
та ручного млина. Відси випливає, що сама по собі проста репродукція 
можлива лише в періодичному чергуванні з репродукцією поширеною. Це 
зумовлюється не лише культурним поступом і ростом людності взагалі, 
але й економічною формою основного капіталу або засобів продукції, що 
в кожному суспільстві відповідають основному капіталові.

Маркс безпосередньо не розглядає цієї суперечності між формою основ-
ного капіталу та простою репродукцією. Він особливо підкреслює лише 
неминучість сталої «надпродукції», а значить, і поширеної репродукції 
внаслідок нерівномірного зношування основного капіталу, бо воно цього 
року більше, а того менше. Коли б додержувались простої репродукції, то 
внаслідок цього був би періодичний дефіцит у репродукції. Отже, Маркс 
розглядає тут поширену репродукцію з погляду суспільного страхового 
фонду для основного капіталу, а не з погляду його утворення26.

Зовсім у іншому зв’язку Маркс, на нашу думку, побіжно потверджує ціл-
ком висловлений вище погляд. Аналізуючи перетворення прибутку в ка-
пітал у 2-й частині ІІ-го тому «Теорій додаткової вартості», він розглядає 
своєрідну репродукцію основного капіталу, що його відновлення саме по 
собі утворює акумуляційний фонд, і робить такі висновки:

«Але тут ми доходимо таких висновків. Коли б увесь капітал, вкладений 
у машинобудування, був такий великий, що покривав би щорічне зношування 
машин, то він виробляв би машин куди більше, ніж треба кожного року, бо 
зношування існує почасти idealiter, і realiter доводиться його поновляти 
in natura лише по кількох роках. Вкладений таким чином капітал дає щороку 
масу машин, які призначені для нових вкладань капіталу й самі наперед 
зумовлюють ці вкладання. Наприклад, машинобудівник починає протягом 
цього року свою роботу. Припустімо, що протягом року він дасть машин на 
12 000 фунт. стерл. Тоді протягом кожного з наступних одинадцятьох років 
за простої репродукції вироблюваних машин довелось би виробляти на 1000 
фунт. стерл., і навіть цю щорічну продукцію не споживалось би щорічно. А що 
вже й казати, коли він вкладатиме весь свій капітал. Щоб капітал мав силу 
і щороку просто репродукувався, потрібне невпинне поширення продукції, 
яка ці машини споживає. І то більше потрібне, коли сам машинобудівник 

26 Капітал, т. II / нім. вид., с. 443–445. Порівн. також про неодмінність поширеної 
репродукції з погляду страхового фонду взагалі (там само, с. 148).
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акумулює капітал. Отже, коли б вкладений у цю сферу продукції капітал лише 
репродукувався, то була б потрібна невпинна акумуляція в усіх інших сферах 
продукції»27.

Машинобудівника з Марксового прикладу ми можемо уявити собі як 
сферу продукції основного капіталу цілого суспільства. А відси випливає, що 
коли додержуються в цій сфері простої репродукції, тобто коли суспільство 
щорічно витрачає на утворення основного капіталу ту саму кількість праці 
(що, проте, практично неможливо), це суспільство щороку повинно буде 
переходити до поширеної продукції в усіх інших сферах. А коли су спільство 
лишається в межах простої репродукції, то воно повинно витрачати на про-
сте відновлення утвореного капіталу лише невеличку частину праці, яка 
утворила цей капітал. Або — якщо сформулювати це зворотно — для того, 
щоб мати змогу робити одноразові великі вкладання основного капіталу, 
суспільство, навіть за простої репродукції, повинно періодично звертатись 
до репродукції поширеної.

З культурним поступом змінюється не лише форма, але й розмір 
вартості засобів продукції, або радше — нагромаджена в них суспільна 
праця. Крім праці, потрібної на безпосереднє своє утримання, суспільство 
заощаджує дедалі більше робочого часу та робочої сили й застосовує їх 
дедалі більше на виготовлення засобів продукції. Але як це виявляється 
у процесі репродукції? Висловлюючись капіталістично, як саме зі своєї 
річної праці суспільство утворює більше капіталу, ніж було в нього раніше. 
Це питання має зв’язок з поширеною репродукцією, якої ми поки що тут не 
розглядаємо.

27 Theorien, там само, с. 248. Розбивка Марксова.



Розділ V
Грошовий обіг

До цього часу ми розглядали процес репродукції незалежно від обігу 
грошей, але не грошей як втілення та мірила вартості. Всі відношення сус-
пільної праці ми позначали в грошах і грішми вимірювали.

Тепер нам треба нашу схему випробувати і щодо грошей як обмінного 
засобу.

Як вважав колись ще Кене, для того щоб зрозуміти суспільний процес 
репродукції, треба припустити, що суспільство крім певних засобів про-
дукції та споживання має ще певну суму грошей28. Запитаймо, по-перше, у 
чиїх руках повинна бути ця сума та яка вона. Перший безперечний факт 
той, що найманий робітник повинен одержувати свою заробітну плату 
грішми, щоб купувати на них засоби існування. З погляду суспільного це 
виявляється у процесі репродукції в тому, що робітники набувають право 
на певний фонд засобів існування, що його дається в їхнє розпорядження 
в кожному суспільстві, незалежно від історичної форми продукції. Але та 
обставина, що робітники одержують тут засоби існування не безпосеред-
ньо, а через товарообмін, є так само посутня для капіталістичної форми 
продукції, як і та, що робітники дають свою робочу силу власникам засобів 
продукції не безпосередньо на основі відношень зверхності, а продають її. 
Продаж робочої сили та вільна купівля засобів існування, як це роблять ро-
бітники, ось вирішальна риса продукції капіталу. І те, і друге виявляється 
й здійснюється через грошову форму змінного капіталу v.

Отже, гроші переходять насамперед в обіг через сплачувану заробітну 
плату. Таким чином, капіталісти обох підрозділів, тобто всі капіталісти, 
повинні насамперед пустити в обіг гроші — кожний в сумі сплаченої за-
робітної плати. Капіталісти І підрозділу повинні мати 1000, а капіталісти 
II підрозділу 500 у формі грошей, що їх вони сплачують своїм робітникам. 
Згідно з нашою схемою, в обіг переходять таким способом дві суми грошей: 
І 1000 v і II 500 m. Обидві ці суми робітники витрачають на засоби існу-
вання, тобто на продукти підрозділу II. Цим підтримується робоча сила, 
тобто змінний капітал суспільства репродукується у своїй натуральній 

28 У своєму сьомому коментарі до «Tableau» Кене, закінчивши полемізувати проти 
грошової теорії меркантилістів, згідно з якою гроші ототожнюються з багатством, каже: 
«Маса грошей у нації може збільшуватись відповідно до того, як збільшується продукція; 
інакше збільшення грошової маси лише шкодило б річній репродукції багатств. Отже, не 
з більшої або меншої кількості грошей треба оцінювати багатство держав. Думають, приміром, 
що гроші, які дорівнюють прибуткам землевласників, більш ніж достатні для хліборобської 
нації, де відбувається правильна циркуляція, а торгівля — на основах довір’я й цілком вільно» 
(Analyse du Tableau economique / вид. Онкен, с. 324–325).
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формі, як основа репродукції решти капіталу. Таким способом капіталіс-
ти II підрозділу втрачають 1500 одиниць свого сукупного продукту: 500 
переходить до їхніх власних робітників, а 1000 — до робітників другого 
підрозділу. Внаслідок такого обміну капіталісти II підрозділу одержали 
1500 грішми: 500 одиниць повернулось до них як їхній власний змінний 
капітал, який знову може функціонувати як капітал і який поки що закін-
чив свій рух, а 1000 одиниць вони одержали знову, реалізувавши третю 
частину власного продукту. На ці 1000 одиниць у грошах капіталісти 
II підрозділу купують у капіталістів І підрозділу засоби продукції, щоб від-
новити свій зужиткований сталий капітал. Купивши ці засоби, підрозділ II 
відновив половину потрібного йому сталого капіталу (II с) в натуральній 
формі, зате грошова сума 1000 перейшла до капіталістів І підрозділу. Для 
них ця сума є не що інше, як їхні власні гроші, що їх вони виплатили своїм 
робітникам як заробітну плату, і що повернулись до них по двох актах об-
міну, функціонуючи далі як змінний капітал; цим поки що й вичерпується 
рух зазначеної грошової суми. Суспільний обіг, однак, ще не закінчився. 
Капіталісти І підрозділу не реалізували ще своєї додаткової вартості, вті-
леної в непридатній для їхнього споживання формі засобів продукції, щоб 
купити собі засоби існування, а капіталісти II підрозділу не відновили ще 
другої половини свого сталого капіталу. Ці два обмінні акти збігаються як 
величиною вартості, так і матеріально, бо капіталісти І підрозділу одер-
жують засоби існування від підрозділу II, реалізуючи таким чином свою 
додаткову вартість І 1000 m, і разом з тим зі свого боку дають капіталістам 
II підрозділу засоби продукції II 1000 с, яких у тих немає. Для цього обміну 
треба, однак, нової грошової суми. Правда, ми могли б іще раз пустити 
в обіг грошові суми, які вже обертались, і теоретично проти цього не можна 
було б заперечувати. Але практично це не має сили, бо споживчі потреби 
капіталістів повинні задовольнятись так само безупинно, як і потреби 
робітників; як те, так і це відбувається рівнобіжно процесові продукції та 
здійснюється за допомогою особливої грошової суми. Відси випливає, що 
капіталісти обох підрозділів, тобто всі капіталісти, повинні, крім грошової 
суми для змінного капіталу, мати ще запас грошей, щоб реалізувати свою 
власну додаткову вартість на речі споживання. З другого боку, рівнобіж-
но з продукцією — отже, до реалізації сукупного продукту — безупинно 
закуповуються певні частини сталого капіталу, а саме — його оборотна ча-
стина (сировина, допоміжні та світильні матеріали тощо). Відси виходить, 
що не лише капіталісти І підрозділу повинні мати певну грошову суму на 
задоволення власного споживання, але й капіталісти II підрозділу повинні 
мати гроші, щоб покрити свої потреби в сталому капіталі. Обмін І 1000 m 
в засобах продукції на II 1000 с в засобах існування здійснюється, таким 
чином, за допомогою грошей, що їх авансують почасти капіталісти І підроз-
ділу на свої споживчі потреби, а  почасти капіталісти II підрозділу на свої 
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продукційні потреби29. З потрібної для цього обміну грошової суми в 1000 
кожен підрозділ капіталістів може авансувати по 500 або розподілити по-
між себе цю суму в якомусь іншому відношенні. В усякому разі, є лише дві 
можливості: 1) їхньої спільної запасної суми має вистачати на те, щоб за 
її допомогою здійснити обмін І 1000 m і II 1000 с; 2) хоч як розподілиться 
ця сума, кожна група капіталістів після закінчення суспільного обміну ма-
тиме таку суму грошей, яку вона пустила в обіг. Останнє має силу взагалі 
для всього суспільного обігу: після того, як обіг вивершено, гроші завжди 
повертаються до свого відправного пункту, так що всі капіталісти після 
всебічного обміну досягають подвійної мети: по-перше, вони обмінюють 
свої продукти, натуральна форма яких для них не має значення, на такі 
продукти, натуральну форму яких вони зужитковують як засоби продукції 
або як засоби власного споживання; по-друге, гроші, що їх вони самі пусти-
ли в обіг, проводячи ці обмінні акти, повертаються знову до них.

З погляду простого товарообігу, це явище незрозуміле. Товари та гроші 
тут навзаєм міняються місцями, посідання товарів виключає посідання 
грошей; гроші завжди стають на те місце, що його звільнив товар, і на-
впаки. Це стосується цілком кожного індивідуального акту товарообміну, 
що в його формі відбувається суспільний обіг. Але самий суспільний обіг 
є щось більше, ніж товарообмін; це є обіг капіталу. А для такого обігу ха-
рактеристична й посутня та риса, що він не лише повертає капіталістам 
вартість капіталу разом із прибутком, а саме з додатковою вартістю, але 
править за посередника у суспільній репродукції, забезпечуючи таким 
чином натуральну форму продуктивного капіталу (засоби продукції та 
робочу силу), а також утримання не-робітників. Що весь суспільний процес 
обігу походить від капіталістів, які мають і засоби продукції, і гроші, по-
трібні для обігу, то після кожного кругообігу суспільного капіталу все має 
опинитись знову в їхніх руках, і до того в кожної групи та в кожного капі-
таліста має бути сума, відповідна до їхніх витрат. у руках робітників гроші 
перебувають лише тимчасово, правлячи за посередників у обміні грошової 
форми змінного капіталу на його натуральну форму; в руках капіталістів 
гроші є формою виявлення їхнього капіталу, а тому мають завжди до них 
повертатись. До цього часу ми розглядали обіг лише остільки, оскільки він 
відбувається між двома великими підрозділами продукції. Але, крім цього, 
у нас ще лишились: від продукту першого підрозділу 4000 в формі засобів 
продукції, які лишаються в підрозділі І, щоб відновити його власний ста-
лий капітал 4000 с, і в другому підрозділі 500 у засобах існування, що також 
лишаються в тому самому підрозділі, як засоби споживання відповідної 

29 Для цього обміну Маркс (Капітал, т. II / нім. вид., с. 391) припускає лише грошову 
витрату з боку капіталістів II. В остаточних наслідках обігу це нічого не змінює, як правильно 
зауважує енгельс у примітці, але, як передумова суспільного обігу, це припущення неточне. 
Правильніше уявлення у самого Маркса (там само, с. 374).
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частини капіталістів, і складають їхню додаткову вартість на суму II 500 m. 
Що продукція в обох підрозділах є капіталістична, тобто нерегульована 
приватна продукція, то розподіл власного продукту кожного підрозділу 
між відповідними капіталістами — як засобів продукції підрозділу І або 
як засобів споживання підрозділу II — не може відбутись інакше, як через 
товарообмін, тобто за допомогою великої кількості поодиноких актів ку-
півлі-продажу між капіталістами того самого підрозділу. Для цього обміну, 
отже, для відновлення засобів продукції І 4000 с і для відновлення засобів 
споживання класу капіталістів II 500 m, капіталісти обох підрозділів теж 
повинні мати в себе певні грошові суми. Ця частина обігу сама не являє 
особливого інтересу, бо вона є звичайним товаровим обігом (покупці та 
продавці належать до тієї самої категорії агентів продукції) і зумовлює 
лише те, що гроші й товар міняються місцями в межах того самого класу 
й підрозділу. А все ж гроші, потрібні для цього обігу, повинні спочатку бути 
в кишені капіталістів, становлячи частину їхнього капіталу.

До цього часу обіг цілого суспільного капіталу, навіть з погляду гро-
шового обігу, не являв собою чогось особливого. Що суспільство повин-
но мати для цього обігу певну суму грошей, це зумовлюється, як щось 
цілком зрозуміле, такими двома причинами: по-перше, загальну форму 
капіталістичного способу продукції являє товарова продукція, а для цього 
потрібний грошовий обіг; по-друге, обіг капіталу ґрунтується на сталому 
перетворенні трьох форм капіталу — грошового капіталу, продуктивного 
капіталу й товарового капіталу. Щоб ці перетворення могли відбуватись, 
повинні бути в наявності гроші, які виконували б роль грошового капіталу. 
І нарешті, що ці гроші функціонують у даному разі як капітал — у нашій 
схемі ми маємо на увазі виключно капіталістичну продукцію, — то відси 
випливає, що ці гроші, як і капітал у всякій його формі, повинні являти 
власність класу капіталістів, які й пускають їх в обіг для того, щоб вони 
повернулися знову до них.

Тільки одна деталь може з першого погляду вразити нас. Якщо всі гроші, 
які є в обігу в суспільстві, подали в цей обіг капіталісти, то відси випливає, 
що капіталісти самі повинні авансувати гроші навіть на те, щоб реалізу-
вати свою власну додаткову вартість. Виходить, ніби капіталісти, як клас, 
оплачують свою власну додаткову вартість власними-таки грішми. А що 
відповідні гроші ще до реалізації продукту кожного періоду продукції, тоб-
то заздалегідь, повинні являти власність класу капіталістів, то на перший 
погляд може здатись, що привласнення додаткової вартості ґрунтується не 
на неоплаченій праці найманих робітників, як це є в дійсності, а що воно є на-
слідок простого товарообміну, для якого самі капіталісти дають відповідні 
суми грошей. Та досить трохи подумати, щоб ця неправильна позірність 
зникла. Як до, так і після закінчення обігового процесу клас капіталістів 
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має свої гроші, які або повернулись до нього, або лишались у нього, а проте, 
цей клас придбав і спожив на рівну суму засобів існування — зазначаємо, 
що ми завжди маємо на увазі основну умову схеми репродукції — просту 
репродукцію; ми припускаємо відновлення продукції у старому масштабі 
й витрату всієї виробленої додаткової вартості на особисте споживання 
класу капіталістів.

Але ця неправильна позірність зникає, проте, коли ми зупинимось не на 
одному періоді в репродукції, а розглянемо кілька періодів у їхній послідов-
ності та взаємному зв’язку. Те, що капіталісти в такому разі пускають в обіг 
як гроші, щоб реалізувати свою власну додаткову вартість, є не що інше, 
як грошова форма їхньої додаткової вартості минулого періоду продукції. 
Коли капіталіст повинен із власної кишені авансувати гроші на купівлю 
засобів існування, бо його новоутворена додаткова вартість має форму, 
непридатну для споживання, а у придатній формі вона перебуває в руках 
іншого, то ті гроші, що їх він сам авансує тепер, опинились у нього в кишені 
внаслідок реалізації його додаткової вартості минулого періоду. І ці гроші 
також повернуться до нього, коли він зреалізує свою нову додаткову вар-
тість, втілену в товаровій формі. Отже, протягом кількох періодів виходить 
так, що клас капіталістів виловлює з обігу не лише всі натуральні форми 
свого капіталу, але й речі власного споживання, причому його початкова 
грошова сума, не змінюючись у розмірах, завжди лишається власністю 
цього класу.

З розгляду грошового обігу випливає, що поодинокий капіталіст ніколи 
не може перетворити весь свій грошовий капітал у засоби продукції, а на-
впаки, він повинен завжди лишати певну частину капіталу у грошовій фор-
мі для змінного капіталу, для заробітної плати, і відкласти певний запас 
капіталу, щоб купувати протягом періоду продукції засоби продукції. Крім 
цього запасу капіталу, він повинен мати ще грошовий запас для особистого 
споживання.

Відси випливає, що для процесу репродукції цілого суспільного капі-
талу потрібна продукція та репродукція грошового матеріалу. Але що цю 
репродукцію ми повинні теж уявляти собі як продукцію капіталістич-
ну — у розгляненій схемі Марксовій припускається лише капіталістична 
продукція, — то схема, власне кажучи, повинна здаватись неповною. 
Поряд двох великих підрозділів суспільної продукції — продукції засобів 
продукції та продукції засобів споживання — треба було б, як третій під-
розділ, поставити продукцію засобів обмінних, характеристичною рисою 
яких є саме те, що вони не надаються ні на продукцію, ні на споживання, 
а являють собою суспільну працю в формі загального й непридатного для 
споживання товару. Правда, гроші й продукція грошей, так само як обмін 
і товарова продукція, куди старіші, ніж капіталістичний спосіб продукції, 
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але за капіталістичного способу продукції грошовий обіг уперше зробився 
загальною формою суспільного обігу, а тому й посутнім елементом суспіль-
ного процесу репродукції. Лише уявлення про продукцію та репродукцію 
грошей в їхньому органічному зв’язку з двома іншими підрозділами дало б 
вичерпну схему цілого капіталістичного процесу в його посутніх пунктах.

Тут ми, однак, відхиляємось від Маркса. Маркс залічує продукцію золота 
(задля спрощення всю продукцію грошей зведено на продукцію золота) до 
першого підрозділу суспільної продукції. «Продукція золота, як і взагалі 
продукція металів, належить до класу І, до категорії, яка охоплює продук-
цію засобів продукції»30. Це правильно лише остільки, оскільки мова йде 
про продукцію золота як продукцію металу, тобто металу для промисло-
вих призначень (на оздоби, зубні пломби тощо); як гроші, золото не є ме-
талом, а втіленням абстрактної суспільної праці; а в такому разі воно не 
є ні засобами продукції, ні засобами споживання. Крім того, досить лише 
поглянути на схему репродукції, щоб побачити, до яких недоречностей до-
водить сплутування засобів обміну із засобами продукції. Коли поряд обох 
підрозділів суспільної продукції ми подамо схему річної продукції золота 
(як грошового матеріалу), то матимемо такі три рядки:

I. 4000 с + 1000 v + 1000 m = 6000 засобів продукції;
II. 2000 с + 500 v + 500 m = 3000 засобів споживання;
III. 20 c + 5 v + 5 m = 30 грошових засобів.

Величина вартості в 30 (що її обрав Маркс як приклад) очевидно не 
відповідає кількості грошей, що є в обігу у суспільстві щорічно, вона від-
повідає лише щорічно репродукованій частині цієї суми грошей, тобто 
щорічному зношуванню грошового матеріалу, яке за незмінного розміру 
суспільної репродукції, за незмінної тривалості обороту капіталу й за не-
змінної швидкості товарообігу, беручи пересічно, лишається те саме. Якщо 
ми, згідно з Марксом, розглянемо третій рядок як складову частину пер-
шого, то виявиться така недоречність. Сталий капітал третього підрозділу 
20 c складається, як і в інших двох підрозділах, зі справжніх, конкретних 
засобів продукції (будівлі, знаряддя, допоміжні матеріали, устаткування 
тощо), але продукт цього підрозділу 30 г, що являє собою гроші, в жодному 
процесі продукції не може функціонувати у своїй натуральній формі як 
сталий капітал. Отже, коли ми вважатимемо цей продукт — 30 г — за скла-
дову частину продукту першого підрозділу 6000 зп, то матимемо суспіль-
ний дефіцит у засобах продукції вартістю в 30 г, дефіцит, що унеможливить 
репродукцію в попередньому масштабі або в підрозділі І, або в підрозділі II. 
Згідно зі зробленим припущенням, яке являє основу всієї Марксової  схеми, 

30 Капітал, т. II, с. 446.
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продукт кожного з обох підрозділів у своїй речовій, споживчій формі є 
відправний пункт репродукції, взятої в цілому; відношення Марксової 
схеми ґрунтуються саме на цьому припущенні, а без нього був би якийсь 
хаос. Наприклад: перший основний зв’язок між вартостями ґрунтується 
на рівнянні І 6000 зп = І 4000 с + 2000 с. До продукту ІІІ 30 г цього від-
ношення прикласти не можна, бо золота (хоча б, наприклад, у відношенні 
І 20 с, ІІ 10 с) не може застосувати жоден з підрозділів як засіб продукції. 
Другий основний зв’язок, виснований з першого, ґрунтувався на рівнянні 
І 1000 v + 1000 m = II 2000 с. 

Для продукції золота це значило б, що вона відбирає від підрозділу II 
стільки засобів споживання, скільки він дає їй засобів продукції. Але це та-
кож не відповідає дійсності. Правда, продукція золота відбирає від цілого 
суспільного продукту конкретні засоби продукції, що з них вона користу-
ється як з капіталу сталого, і конкретні засоби споживання для її капіта-
лістів і робітників, у розмірах, що відповідають її змінному капіталові та 
додатковій вартості, але її власний продукт так само мало може правити за 
засоби продукції в будь-якому виробництві, як і входити в людське спожи-
вання, правлячи за засіб існування. Якщо продукцію грошей завести до під-
розділу І, то порушились би всі речові відношення та пропорції Марксової 
схеми, й вона позбавилась би будь-якого значення.

Спроба завести продукцію золота у підрозділ І (засоби продукції), як ча-
стину його, доводить Маркса до непевних висновків. Перший акт обігу між 
цим новим підрозділом — що його Маркс зве І г — і підрозділом II (засоби 
споживання) є в тому, що робітники підрозділу І г купують на грошову суму 
(5 v), одержану від капіталістів у формі заробітної плати, засоби споживання 
у підрозділу II. Витрачені на це гроші ще не являють собою продукту нової 
продукції: вони являють грошовий запас капіталістів І г з тієї грошової 
суми, яка вже раніше була у країні, що цілком натурально. Але тут Марксові 
капіталісти II на 2 із 5 прибутку в формі грошей купують у І г золото, як «то-
варовий матеріал». Таким чином Маркс перестрибує від продукції грошей до 
продукції золота на промислові призначення, до продукції, яка має стільки 
спільного з проблемою продукції грошей, як продукція вакси для чобіт. Але 
що з одержаних І г 5 v все ще лишається 3, і з них не можуть скористати ка-
піталісти II, тому що не можуть скористатися з них як із капіталу сталого, то 
Маркс і примушує їх нагромаджувати цю суму як грошові скарби. А щоб не 
було дефіциту сталого капіталу II — його треба таки цілком обміняти на засо-
би продукції (I v + m), — Маркс знаходить такий порятунок: «Ці гроші цілком 
переносяться з ІІ с в II m — все одно, чи це останнє являє засоби існування, 
чи засоби розкошів, — і, навпаки, відповідну товарову вартість переносить-
ся з II m у II с. Наслідок: частина додаткової вартості нагромаджується як 
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грошовий скарб»31. Наслідок досить-таки дивний. Розглядаючи репродукцію 
щорічного зношування грошового матеріалу, ми несподівано наразились на 
нагромадження грошей, тобто надлишок грошей. Цей надлишок — невідомо 
чому — утворюється коштом капіталістів підрозділу засобів існування, які 
повинні постувати, та ще не для того, щоб поширювати власну продукцію 
додаткової вартості, а для того, щоб у робітників, які працюють у продукції 
золота, було досить засобів існування.

Але за цю християнську цнотливість капіталісти II підрозділу мають 
досить мізерну нагороду. Незважаючи на «поздержливість», вони не тільки 
не можуть почати поширення своєї продукції, але не можуть підтримувати 
її в попередніх розмірах. Бо коли навіть і перенести «товарову вартість» 
з II m у II с, то тут суть не в самій вартості, а й у речовій конкретній формі 
цієї вартості; і що частина продукту І складається тепер із грошей — а їх 
не можна застосувати як знаряддя продукції, — то II, незважаючи на по-
здержливість, фактично не може поновити свій сталий капітал повністю. 
Таким чином, умову схеми — просту репродукцію — порушувалось би дво-
ма напрямками: по-перше, було б нагромадження додаткової вартості, як 
грошового скарбу, по-друге, був би дефіцит у сталому капіталі. Наслідки, до 
яких доходить Маркс, доводять, що продукцію грошей не можна завести ні 
в один з підрозділів його схеми, не порушивши самої схеми. Це виявляється 
вже під час першого обміну між підрозділами I і II. Дослідження про обмін 
новопродукованого золота в межах сталого капіталу підрозділу І — а це 
дослідження Маркс хотів подати — в рукопису, як зазначає Ф. енгельс 
(Капітал, т. II, с. 449, прим. 55), немає. Та воно лише збільшило б недореч-
ності. Проте й сам Маркс потверджує наш погляд і вичерпує питання у двох 
словах, кажучи досить влучно й стисло, що «гроші самі по собі не є елемен-
том справжньої репродукції»32.

Уявлення про грошову продукцію як особливий третій підрозділ цілої 
суспільної продукції має для себе ще одну важливу підставу. Марксова 
схема простої репродукції, як основа та відправний пункт процесу репро-
дукції, має силу не лише для капіталістичного, але mutatis mutandis для 
будь-якого планово регульованого господарського ладу, наприклад, для 
соціалістичного. Навпаки, продукція грошей відпадає разом з товаровою 
формою продукту, тобто з приватною власністю на засоби продукції. Вона 
утворює «неправдиві витрати» (falsche Kosten) анархічного способу го-
сподарювання за капіталізму, своєрідний тягар приватногосподарського 
суспільства, що виявляється в щорічному витрачанні чималої маси праці 
на вироблення продуктів, які не можуть правити ні за засоби продукції, 
ні за засоби споживання. Цю специфічну витрату праці в суспільстві 

31 Капітал, т. II / нім. вид., с. 448.
32 Капітал, т. II / нім. вид., с. 466.
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 капіталістичної продукції — витрату, що зникає в суспільно регульованому 
господарстві, — надзвичайно точно позначає особливий підрозділ процесу 
репродукції цілого капіталу. При цьому все одно, чи ми уявляємо собі таку 
країну, яка сама продукує золото, чи таку, яка одержує його з-за кордону. 
В останньому разі маємо ту саму витрату суспільної праці, яка була потріб-
на, аби безпосередньо продукувати золото, тільки витрату через обмін.

З вищенаведеного бачимо, що проблема репродукції цілого суспільного 
капіталу не така проста, як це часто уявляють собі з погляду криз. З погляду 
криз ставлять питання приблизно так: як може бути, що в господарстві, де 
є величезне число поодиноких капіталістів, у господарстві, позбавленому 
будь-якого плану, продукція покриває всі потреби суспільства? За відповідь 
на це питання має бути посилання на сталі коливання продукції залежно 
від попиту, тобто посилання на періодичну зміну кон’юнктур. За такого 
розуміння, коли весь суспільний продукт розглядають як одну суцільну то-
варову масу, а суспільні потреби трактують у загальній і невиразній формі, 
недобачають найголовнішого — differentia specifica капіталістичного способу 
продукції. Проблема капіталістичної репродукції, як ми бачили, заховує 
в собі цілий ряд точних співвідношень, які стосуються специфічно капіта-
лістичних категорій і mutatis mutandis — до загальних категорій людської 
праці; ці співвідношення, об’єднані в їхніх суперечностях та збігах, і явля-
ють справжню проблему капіталістичної репродукції. А Марксова схема є 
науковим розв’язанням цієї проблеми.

Тепер ми повинні запитати себе, яке значення має проаналізована схема 
процесу репродукції в дійсності. Згідно з цією схемою, весь суспільний про-
дукт входить в обіг без будь-якої остачі, всі потреби споживання задоволе-
но, репродукція відбувається плавко, грошовий обіг відповідає товарообі-
гові, кругообіг суспільного капіталу правильно замкнений. Але як стоять 
справи в дійсності? Щодо планово регульованої продукції — припускаючи 
знову-таки просту репродукцію, тобто незмінний розмір продукції — схема 
у своїх співвідношеннях дає точні підстави для поділу суспільної праці. Але 
в капіталістичному господарстві немає жодної планової організації цілого 
процесу. Тому він і не відбувається в капіталістичному господарстві так 
плавко, за математичною формулою, як воно є у схемі. Навпаки, кругообіг 
продукції відбувається з повсякчасними відхиленнями від співвідношень 
схеми. Це виявляється:

– у щоденному коливанні цін,
– у постійних змінах зиску,
– у безперестанному переміщенні капіталів з однієї галузі до іншої,
– у періодичному циклічному коливанні репродукції між великим напру-

женням та кризою.
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Але, хоч і є всі ці відхилення, Марксова схема являє ту неодмінну суспіль-
ну пересічну, навколо якої відбувається зазначений рух і до якої він завжди 
тяжить після відхилень. Завдяки цій пересічній коливальні рухи поодино-
ких капіталів не вироджуються в хаос, а тримаються в межах певної зако-
номірності, яка забезпечує суспільству дальше існування, незважаючи на 
його безплановість.

Коли порівнювати Марксову схему репродукції з «Tableau éсоnomique» 
Кене, то подібність, а разом і величезна різниця впадають в очі. Обидві ці 
схеми, що з них одна починає, а друга закінчує період розвитку класичної 
політичної економії, є єдиними спробами точно подати той позірний хаос, 
що його являє собою весь рух капіталістичної продукції та споживання в їх-
ньому взаємному переплітанні та роздрібненні на незчисленну кількість 
приватних продуцентів і споживачів. Обидві схеми зводять невпорядкова-
ний рух поодиноких капіталів до кількох простих зв’язків, що на них три-
мається існування й розвиток капіталістичного суспільства, незважаючи 
на те, що воно має анархічний та неврегульований характер. Обидві вони 
об’єднують двоїстий погляд, що є в основі руху цілого суспільного капіта-
лу, — цей-бо рух одночасно, як рух капіталу, є продукція та привласнення 
додаткової вартості, і як рух суспільний — продукція та споживання речей, 
потрібних для культурного існування людськості. В обох схемах увесь про-
цес відбувається внаслідок обігу продуктів як обороту товарів, а рух гро-
шей є лише зовнішнім виявленням на поверхні руху товарового обороту.

Але в тому, як проводяться ці основні лінії, є глибока різниця. Кене 
в «Tableau» освітлює продукцію додаткової вартості як один з полюсів усієї 
суспільної продукції, але додаткову вартість він розглядає ще в наївній 
феодальній формі земельної ренти, тобто вважає частину за ціле.

Речові різниці в масі цілого продукту за «Tableau» є другим полюсом сус-
пільної репродукції, але ці речові різниці розглядаються з погляду наївного 
протиставлення сільськогосподарських та мануфактурних продуктів. Кене 
визнає, таким способом, зовнішні різниці в матеріалі, що з ним доводиться 
робітникові мати діло, за основні категорії процесу людської праці взагалі.

Маркс розуміє продукцію додаткової вартості в її чистій і загальній, 
а тому й абсолютній формі продукції капіталу. Разом з тим, Маркс розгля-
дає вічні речові умови продукції, дотримуючись основного розмежування 
між продукцією засобів продукції та продукцією засобів споживання, а від-
ношення між ними зводить до точних відношень вартості.

На запитання, чому розв’язання проблеми, так влучно розпочате у Кене, 
скрахувало в пізнішій буржуазній економії, і що потрібне було для того 
велетенського кроку, який являє собою аналіз проблеми за допомогою 
Марксової схеми, доведеться відповісти, що тут відігравали роль дві по-
передні умови. Насамперед, Марксова схема репродукції ґрунтується на 
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виразному й чіткому відрізнені двох сторін праці в товаровій продукції: 
між корисною конкретною працею, що утворює певні споживчі вартості, та 
абстрактною загальнолюдською працею, що утворює суспільно потрібні 
вартості. Ця геніальна основна думка Марксової теорії вартості, яка між 
іншим уможливила йому розв’язання грошової проблеми, довела його 
до розрізнення і сполучення обох поглядів у цілому процесі репродукції: 
погляду вартості й погляду речових відношень. Далі в основі Марксової 
схеми є чітке розрізнення між сталим та змінним капіталом — розрізнення, 
завдяки якому лише й була змога викрити внутрішній механізм продукції 
додаткової вартості з обома речовими категоріями продукції — із засоба-
ми продукції та засобами споживання.

До цих відправних пунктів дуже наближалась класична економія після 
Кене, а саме Сміт і Рікардо. Теорія вартості набула в Рікардо того витриманого 
викладу, що завдяки йому часто її сплутують із теорією Маркса. На ґрунті 
своєї теорії вартості Рікардо визнав за неправильний той Смітів розклад 
ціни всіх товарів на v + m, що наробив стільки шкоди в аналізі репродукції; 
але він не думав далі над цією помилкою Сміта й не цікавився проблемою 
всієї репродукції в цілому. Взагалі аналіз Рікардо є, до певної міри, кроком 
назад порівняно зі Смітом, який зі свого боку почасти зробив крок назад 
порівняно з фізіократами. Якщо Рікардо розробив основні категорії буржу-
азної економії — вартість, заробітну плату, додаткову вартість, капітал — 
куди виразніше та послідовніше, ніж усі його попередники, то зате він 
надав їм нерухливої форми. Сміт значно глибше зрозумів живі зв’язки та 
рух у цілому. Коли Сміт, не вагаючись, іноді подає для тієї самої проблеми 
два або, як для проблеми вартості, навіть три й чотири різні розв’язання 
й у різних частинах аналізу сам собі очевидно суперечить, то саме ці су-
перечності й доводили його до того, що він розглядав проблему, беручи її 
в цілому, з усіх боків, уявляючи собі її в русі. За перешкоду, що на неї на-
разились і Сміт, і Рікардо, був їхній обмежений буржуазний горизонт. Щоб 
зрозуміти основні категорії капіталістичної продукції — вартість і додат-
кову вартість — у їхньому живому русі, як суспільний процес репродукції, 
треба було зрозуміти цей рух історично, а самі категорії — як історично 
зумовлені форми загальних відношень праці. Відси випливає, що проблему 
репродукції цілого суспільного капіталу може розв’язати лише соціаліст. 
Між «Tableau éсоnomique» і схемою репродукції в другому томі «Капіталу» 
відбувається розцвіт і присмерки буржуазної економії не тільки щодо часу, 
але й щодо змісту її.



Розділ VI
Поширена репродукція

Недостатність схеми простої репродукції очевидна: вона подає закони 
такої форми репродукції, яка трапляється за капіталістичних продукцій-
них відносин лише як випадкове явище. Для капіталістичного способу 
господарства ще більше, ніж для будь-якого іншого, за норму є не проста, 
а поширена репродукція33. Незважаючи на це, схема має цілком наукове зна-
чення, та ще двома сторонами. Практично, навіть за поширеної репродук-
ції найбільша частина цілого продукту завжди уміщується в рамки простої 
репродукції. Вона утворює широку базу, що на ній невпинно поширюється 
репродукція за попередні межі. Теоретично аналіз простої репродукції 
являє неодмінний відправний пункт кожного точного наукового уявлен-
ня про поширену продукцію. Тому проблема простої репродукції всього 
суспільного капіталу сама доводить до проблеми поширеної репродукції 
цілого капіталу.

Ми знаємо вже історичну особливість поширеної репродукції на капіта-
лістичній базі; цю репродукцію треба уявляти собі як акумуляцію капіталу, 
й це є разом з тим її специфічна форма й умова її. Це значить, що вся суспіль-
на продукція, яка на капіталістичній базі є продукцією додаткової вартості, 
може поширюватись лише в тому розумінні та до того ступеня, наскільки 
суспільний капітал, активний до моменту поширення продукції, одержує 
приріст коштом ним утвореної додаткової вартості. Застосовування части-
ни додаткової вартості, та до того частини дедалі більшої, на продукційні 
призначення, замість витрачати її на особисте споживання класу капіта-
лістів або нагромаджувати її у грошові скарби, — ось така база поширеної 
репродукції за капіталістичних продукційних відносин.

За елемент поширеної репродукції всього суспільного капіталу, так 
само, як і за простої репродукції, до цього часу розглядуваної, є репро-
дукція поодинокого капіталу. Вся-бо продукція взагалі — хоч вважаємо 
її за просту, хоч за поширену — у дійсності відбувається як незчисленна 
кількість самостійних процесів репродукції поодиноких приватних капі-
талів. Перший вичерпний аналіз акумуляції поодинокого капіталу подано 

33 «Припущення, що його робиться за простої репродукції, а саме, що I (v + m) = ІІ с, не 
лише не узгоджується з капіталістичною продукцією — це, проте, не виключає того, що в 
промисловому циклі в 10–11 років вся продукція якого-небудь року часто буває менша, ніж у 
попередньому році, так що порівняно з попереднім роком немає навіть простої репродукції. 
Але, крім того, за природного річного приросту людності проста репродукція могла б 
відбуватись лише остільки, оскільки відповідно більша кількість непродуктивних службових 
людей брала б участь у споживанні тих 1500, що являють усю додаткову вартість. Навпаки, 
акумуляція капіталу, тобто справжня капіталістична продукція, при цьому була б неможлива» 
(Капітал, т. II, с. 512–513).
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в першому томі Марксового «Капіталу» в сьомому відділі, в розділах 22 
і 23. Тут Маркс розглядає розподіл додаткової вартості на капітал і при-
буток, обставини, що зумовлюють розмір акумуляції незалежно від тієї 
пропорції, в якій додаткова вартість поділяється на капітал і прибуток, 
ступінь експлуатації робочої сили та продуктивність праці, далі ріст ос-
новного капіталу порівняно з оборотним, як момент цієї акумуляції, і, на-
решті, поступове збільшення промислової резервної армії, що є одночасно 
й наслідком і передумовою процесу акумуляції. Побіжно Маркс розбиває 
тут дві вигадки буржуазної економії щодо акумуляції: по-перше, вульгар-
но-економічну «теорію поздержливості», яка висвітлює факт поділу до-
даткової вартості на капітал і прибуток, а значить, і саму акумуляцію як 
етичний подвиг капіталістів, а по-друге, ту помилку класичної економії, 
за якою всю капіталізовану частину додаткової вартості витрачається на 
«споживання продуктивних робітників», тобто на заробітну плату ново-
найманих робітників. Це неправильне припущення, коли випускається 
з уваги, що будь-яке поширення продукції повинно виявлятися не лише 
у збільшенні числа фактичних робітників, але й у збільшенні речових 
засобів продукції (будівель, інструментів і насамперед сировини), ґрун-
тується на розгляненій вище неправильній «догмі» Сміта. З помилкового 
уявлення, згідно з яким ціна всіх товарів — на сталий капітал при цьому 
не звертається жодної уваги — розкладається лише на заробітну плату 
й додаткову вартість, випливало й те припущення, що досить витратити 
більше капіталу на заробітну плату для того, щоб поширити продукцію. 
Дивно, що навіть Рікардо, який принаймні інколи визнавав помилки 
Смітової теорії, цілком переймає помилкові висновки цієї теорії, пишучи, 
приміром, так: «Треба зрозуміти, що всі продукти країни споживаються; 
але величезна є різниця, яку тільки можна уявити, в тому, чи спожива-
ють їх ті, хто репродукує нову вартість, чи ті, хто її не репродукує. Коли 
ми кажемо, що прибуток зберігається й перетворюється на капітал, то 
ми розуміємо це так, що ту частину прибутку, про яку кажуть, що вона 
перетворилась на капітал, споживають продуктивні, а не непродуктивні 
робітники». Згідно з таким дивним уявленням, ніби люди споживають усі 
вироблені продукти, так що в сукупному суспільному продукті й місця 
немає для неїстівних засобів продукції, як-от знарядь, машин, сировини 
та будівель, — поширена репродукція здійснюється, хоч як це й чудно, 
так, що замість частини витончених засобів існування для класу капі-
талістів продукуються звичайні засоби існування для нових робітників, 
а саме в такій кількості, яка відповідає капіталізованій частині додатко-
вої вартості. Іншої зміни, крім тієї, яка відбувається всередині продукції 
засобів існування, класична теорія поширеної продукції не знає. Після 
вище сказаного зрозуміло, що Маркс, мов граючись, розбив цю елемен-
тарну помилку Сміта-Рікардо. Так само, як за простої  репродукції разом 
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з  продукуванням потрібної робітникам і капіталістам маси засобів існу-
вання, — повинно відбуватись регулярне поновлення сталого капіталу — 
речових засобів продукції, так і за поширеної продукції частину нового, 
додаткового капіталу треба витрачати на те, щоб збільшити сталу части-
ну його, тобто збільшити кількість речових засобів продукції. Тут маємо 
взяти на увагу ще й інший закон, від Маркса відкритий. Стала частина 
капіталу — а про неї завжди забуває класична економія — невпинно 
збільшується порівняно зі змінною частиною капіталу, витраченою на 
заробітну плату. Це є лише капіталістичне виявлення загальних наслід-
ків дедалі більшої продуктивності праці. Завдяки технічному поступові 
жива праця набуває змогу протягом менших проміжків часу пускати в рух 
дедалі більші маси засобів продукції та виробляти дедалі більші маси 
продуктів. Капіталістично це значить, що прогресивно зменшуються 
витрати на живу працю, тобто на заробітну плату, порівняно з витрата-
ми на мертві засоби продукції. Отже, поширена репродукція повинна не 
лише, всупереч припущенню Сміта-Рікардо, починатися з поділу капіта-
лізованої частини додаткової вартості на сталий капітал і змінний: цей 
поділ рівнобіжно з технічним прогресом продукції відбувається так, щоб 
відносно дедалі більша частина припадала на сталий капітал і відносно 
дедалі менша — на змінний. Ця безупинна кількісна зміна у складі капіта-
лу є специфічною формою виявлення процесу акумуляції капіталу, тобто 
поширеної репродукції на капіталістичній базі34.

Другий бік цієї постійної зміни відношення сталої частини капіталу до 
змінної в тому, що Маркс зве утворенням відносної, тобто для середніх 

34 «Специфічно-капіталістичний спосіб продукції, відповідний до нього розвиток 
продуктивної сили праці, спричинена ним зміна в органічному складі капіталу не тільки йдуть 
крок-у-крок із поступом акумуляції або зі зростом суспільного багатства. Вони відбуваються 
куди швидше, бо проста акумуляція або абсолютне поширення цілого капіталу йде разом 
із централізацією його індивідуальних елементів, а технічний переворот у додатковому 
капіталі — разом із технічним переворотом у первісному капіталі. Отже, з поступом акумуляції 
відношення сталої частини капіталу до змінної, коли воно було первісно 1:1, змінюється 
в 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 і т. д., так що зі зростом капіталу в робочу силу перетворюється не ½ 
його загальної вартості, а прогресивно лише ⅓, ¼, ⅕, ⅙, ⅛ і т. д. У засоби ж продукції — ⅔, 
¾, ⅘, ⅞ і т. д. Отже, через те що попит на працю визначається не розміром цілого капіталу, 
а розміром його змінної складової, то він зі зростом цілого капіталу прогресивно й падає, 
замість, як це раніш приймалося, більшати пропорційно до цього зросту. Він падає відносно 
величини цілого капіталу й у прискореній прогресії пропорційно до зросту цієї величини. 
Щоправда, зі зростом цілого капіталу зростає і його змінна складова частина або додана до 
його складу робоча сила, але збільшується вона у щораз меншій пропорції. Паузи, протягом 
яких акумуляція впливає тільки як просте поширення продукції на даній технічній основі, 
скорочуються. Для того, щоб поглинути певне додаткове число робітників, або навіть для того, 
щоб, незважаючи на повсякчасні метаморфози старого капіталу, дати працю тим робітникам, 
що вже функціонують, для того потрібна не тільки у щораз більшій прогресії прискорена 
акумуляція цілого капіталу. Ця щораз більша акумуляція й централізація самі зі свого боку 
перетворюються знову на джерело нових змін у складі капіталу або нового прискореного 
зменшення його змінної складової частини порівняно зі сталою» (Капітал, т. І. Вид. ДВУ, с. 377).
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потреб капіталу надлишкової, а тому зайвої або додаткової робітничої 
людності. Продукція цих резервів незайнятих промислових робітників 
(це поняття тут вжито в широкому розумінні, включаючи сюди й проле-
тарів, які перебувають під владою торговельного капіталу), що завжди 
є в запасі та являють теж неодмінну передумову раптового поширення 
продукції під час високої кон’юнктури, належить теж до специфічних умов 
акумуляції капіталу35.

Отже, з акумуляції поодинокого капіталу ми можемо виснувати чотири 
такі моменти поширеної репродукції:

1. Розмір поширеної репродукції у певних межах не залежить від при-
росту капіталу й може перевищити цей приріст. Методами, що ними цього 
досягають, є збільшення визиску робочої сили та сил природи й підви-
щення продуктивності праці (включаючи сюди підвищення цієї основної 
частини капіталу).

2. Відправним пунктом кожної чинної акумуляції є поділ належної до 
капіталізації частини додаткової вартості на сталий та змінний капітал.

3. Акумуляція, як суспільний процес, сполучається з повсякчасною змі-
ною відношення сталого капіталу до змінного, причому частина капіталу, 
витрачена на неживі засоби продукції, завжди збільшується порівняно 
з частиною капіталу, витраченою на заробітну плату.

4. Інше супутнє явище та умови процесу акумуляції — це утворення 
промислової резервної армії.

Вже ці моменти, одержані з аналізу процесу репродукції поодинокого 
капіталу, являють величезний крок наперед порівняно з аналізом буржу-
азної економії. Але тепер справа в тому, щоб, ґрунтуючись на русі поодино-
кого капіталу, змалювати акумуляцію всього капіталу. Як для схеми простої 
репродукції, так і для поширеної, продукцію додаткової вартості як такої 
і речовий процес праці (продукція засобів продукції та продукція засобів 
споживання) треба поставити в точне співвідношення з погляду акумуляції.

Найпосутніша різниця між поширеною репродукцією та простою в тому, 
що за останньої всю додаткову вартість споживає клас капіталістів та його 
додатків, тимчасом як за першої частину додаткової вартості відбира-
ється від фонду особистого споживання її власника, але не для того, щоб 
 нагромаджувати її як грошовий скарб, а для того, щоб додати її до чинного 

35 «Характеристичний перебіг життя новітньої промисловості — ця форма 
десятилітнього циклу періодів, переривана невеличкими коливаннями періодів середнього 
оживлення, періодів продукції під високим тиском, кризи й застою — ґрунтується 
на безупинному творенні, більшому або меншому поглиненні й утворюванні наново 
промислової резервної армії або на перелюдненні. Навперемінні зміни промислового циклу 
зі свого боку також збільшують перелюднення і стають одним із найенергійніших чинників 
його репродукції» (Капітал, т. І. Вид. ДВУ, с. 379).
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капіталу, інакше кажучи, щоб капіталізувати її. Однак для того, щоб це мог-
ло бути, треба, щоб новий додатковий капітал мав уже готові передумови 
для своєї діяльності. Отже, тут треба взяти на увагу конкретний склад 
цілого суспільного продукту. Уже розглядаючи акумуляцію поодинокого 
капіталу, Маркс у І томі «Капіталу» каже:

«Поперед усього річна продукція мусить постачати всі ті предмети (спожив-
ні вартості), з яких можна поповнити зужиті протягом року речові складові 
частини капіталу. Коли відняти ці предмети, то лишається чистий або додатко-
вий продукт, у якому міститься додаткова вартість. А з чого складається цей до-
датковий продукт? Може бути, що між ними є речі, призначені на задоволення 
потреб і забаганок класу капіталістів, отже речі, які входять у їхній споживчий 
фонд? Коли б це все було так, то додаткову вартість прогуляли б до останньої 
копійки, і ми мали б перед собою просту репродукцію.

Щоб акумулювати, треба частину додаткової вартості перетворювати 
в капітал. Але, не творячи чуда, можна перетворювати в капітал лише такі 
речі, які можна вживати у процесі праці, тобто засоби продукції, а далі такі, 
з яких робітник може себе утримувати, тобто життєві засоби. Таким чином, 
частину річної додаткової праці треба було вжити на виготовлення додат-
кових продукційних і життєвих засобів, ужити з надвишкою понад ту їхню 
кількість, яка була потрібна, щоб поповнити авансований капітал. Одне 
слово, додаткова вартість лише тому може перетворюватися в капітал, що 
додатковий продукт, вартістю якого вона є, вже містить у собі речові скла-
дові частини якогось нового капіталу»36.

Але, звичайно, додаткових засобів продукції та додаткових засобів 
існування ще не досить, щоб здійснити поширену репродукцію: треба ще 
додаткової робочої сили. Та ця умова, за Марксом, не являє собою трудно-
щів. «Про це вже теж подбав механізм капіталістичної продукції, репроду-
куючи робітничий клас як клас, залежний від заробітної плати, клас, для 
якого звичайного рівня тієї заробітної плати вистачає на те, щоб не тільки 
забезпечити його самозбереження, а ще й розмноження. Капіталові треба 
тільки ці додаткові робочі сили різного віку, постачувані йому щороку ро-
бітничим класом, сполучити з додатковими засобами продукції, вміщени-
ми вже в річній продукції, — і перетворення додаткової вартості в капітал 
є готове»37.

Тут маємо ми перше розв’язання, що його дає Маркс проблемі цілого ка-
піталу. Не розбираючи далі цього боку питання в І томі «Капіталу», Маркс 
повертається до цієї проблеми лише наприкінці II тому своєї головної пра-
ці, й останній, 21-й розділ цього тому присвячено акумуляції та поширеній 
репродукції цілого суспільного капіталу.

36 Капітал, т. І. Вид. ДВУ, 1927, с. 346.
37 Капітал, т. І. Вид. ДВУ, 1927, с. 346–347.
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Розгляньмо тепер ближче Марксову схему акумуляції. За зразком уже 
відомої нам схеми простої репродукції Маркс конструює схему поширеної 
репродукції. Коли порівняти обидві схеми, то найвиразніше впадає в очі 
різниця між ними.

Припустімо, що весь річний продукт суспільства являє величину 9000 
(це можна розуміти, як мільйони робочих годин, або, висловлюючись ка-
піталістично, гроші — яку завгодно суму грошей). Хай увесь цей продукт 
розподіляється так:

I.  4000 с + 1000 v + 1000 m = 6000
II. 2000 с + 500 v + 500 m = 3000

Перший підрозділ — це засоби продукції, другий — засоби існування. 
Досить лише поглянути на числові відношення, й ми зрозуміємо, що тут 
може відбуватись тільки проста репродукція. Засоби продукції, виготовлені 
в першому підрозділі, дорівнюють сумі дійсно зужитих в обох підрозділах 
засобів продукції, що їхнє просте відновлення припускає лише повторення 
продукції в попередньому масштабі. З другого боку, весь продукт другого 
підрозділу, тобто продукція засобів існування, дорівнює сумі заробітних 
плат і додаткових вартостей обох підрозділів; це доводить, що й наявні 
засоби існування дають змогу застосувати лише попередню кількість ро-
бочих сил і що всю додаткову вартість витрачається на засоби існування 
класу капіталістів, тобто на їхнє особисте споживання.

Тепер візьмімо той самий сукупний продукт в 9000 в такому складі:

I.  4000 с + 1000 v + 1000 m = 6000
II. 1500 с + 750 v + 750 m = 3000

Тут впадають в очі двоїсті недоречності. Виготовлена маса засобів про-
дукції (6000) вартістю своєю на 500 більша, ніж кількість засобів продук-
ції, справді зужитих суспільством (4000 с + 1500 с). Разом з тим кількість 
вироблених засобів існування (3000) на 500 менша за підсумок, що його 
одержимо, склавши суми виплачених заробітних плат, тобто потреби робіт-
ників (1000 v + 750 v) і суми виробленої додаткової вартості (1000 m + 750 
m). Але що виключається можливість зменшити число застосованих робіт-
ників, то відси випливає, що споживання класу капіталістів повинно бути 
менше за додаткову вартість, яку вони витиснули. Так додержується двох 
попередніх умов, потрібних для поширеної репродукції на капіталістичній 
базі: частину привласненої додаткової вартості не споживається, а засто-
совується на продукційні призначення, і разом з тим виробляється більшу 
кількість засобів продукції, щоб капіталізовану додаткову вартість справді 
можна було застосовувати на поширення продукції.

} сума 9000

} сума 9000
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Коли, розглядаючи схему простої репродукції, ми виявили, що її основні 
суспільні умови сходять на таке точне співвідношення: сума вироблених 
засобів продукції (продукт підрозділу І) повинна дорівнювати своєю 
вартістю сталому капіталові обох підрозділів, а сума вироблених засобів 
існування (продукт підрозділу II) — сумі змінних капіталів та додаткових 
вартостей обох підрозділів, — то для поширеної репродукції ми повинні 
виснувати два протилежні співвідношення. Загальна передумова поши-
реної репродукції така: продукт підрозділу І вартістю своєю більший, ніж 
сталий капітал обох підрозділів, а продукт підрозділу II — знову-таки вар-
тістю своєю — менший за суму змінних капіталів та додаткових вартостей 
обох підрозділів.

Але цим ми зовсім ще не вичерпали аналіз поширеної репродукції. 
Навпаки, ми саме до нього наближаємось.

Ми повинні простежити висновані для схеми співвідношення в їхньому 
дальшому русі, в процесі циркуляції та репродукції. Якщо просту репро-
дукцію можна порівняти з рухом тим самим завжди повторюваним колом, 
то поширена репродукція, за висловом Сісмонді, перебігає спіраллю, що 
дедалі ширшає. Ми повинні, отже, найближче дослідити витки цієї спіралі. 
Перше загальне запитання, яке при цьому постає, таке: як саме відбуваєть-
ся справжня акумуляція в обох підрозділах за відомих нам тепер переду-
мов так, щоб капіталісти, капіталізуючи частину додаткової вартості, мали 
разом з тим і потрібні речові умови, щоб поширювати репродукцію.

Маркс з’ясовує це за допомогою такої схематичної картини:
Припустімо, що половина додаткової вартості І акумулюється. В тако-

му разі капіталісти витрачають 500 на своє споживання, а 500 додають 
до капіталу. Щоб дати роботу цьому додатковому капіталові в 500, його, 
як ми знаємо, треба поділити на сталий і змінний капітал. Припустімо, 
що відношення між ними, незважаючи на поширення продукції, лиша-
ється таке саме, як і в первісному капіталі, тобто дорівнює 4:1. У цьому 
разі, капіталісти І підрозділу розподілять свій додатковий капітал в 500 
так: на 400 вони куплять засобів продукції, а на 100 нову робочу силу. 
Придбати на 400 нових засобів продукції справа не складна; ми знаємо, 
що підрозділ І уже виробив додаткових засобів продукції на 500. Отже, 
з цієї кількості ⅘ застосується в межах підрозділу І, щоб здійснити по-
ширення продукції. Але, щоб відповідно збільшився змінний капітал, не 
досить 100 одиниць у грошах: нові, додаткові робочі сили повинні знайти 
собі відповідні засоби існування, і їх можна одержати лише з підрозділу 
II. Отже, циркуляція між нашими двома великими підрозділами тепер 
змінюється. Раніше, за простої репродукції, підрозділ І повинен був узяти 
від підрозділу II на 1000 засобів існування для своїх власних робітників. 
Тепер підрозділ І повинен вийти за межі цієї суми й узяти від підрозділу II 
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ще на 100 засобів існування для робітників. Підрозділ І почне таким чи-
ном поширену репродукцію з

4400 с + 1100 v.

Підрозділ II, зі свого боку, може, продаючи додаткові засоби існування 
на 100, придбати від підрозділу І на 100 одиниць більше засобів продукції, 
ніж раніше. Справді, від усього надлишку продукту підрозділу І лишилось 
саме 100. Цю кількість набуває підрозділ II, щоб перейти й собі до поши-
реної продукції, але тільки збільшуючи кількість засобів продукції, й тут 
нічого не вдієш. Щоб пустити їх у рух, потрібні додаткові робочі сили. 
Коли ми припустимо, що капітал має попередній склад, тобто відношення 
сталого капіталу до змінного й надалі дорівнює 2:1, то, щоб пустити в рух 
додаткові засоби продукції на 100, треба мати нової робочої сили на 50. Але 
для цієї нової робочої сили потрібні ще нові засоби існування на суму, яка 
дорівнює їхній заробітній платі, й ці засоби дає підрозділ II. Відповідно до 
цього з усього продукту підрозділу II, крім додаткових засобів існування 
в 100 для нових робітників підрозділу І, для нових робітників підрозділу II 
треба витратити засобів існування на 50 більше, ніж раніше. Отже, другий 
підрозділ починає поширену репродукцію з такими співвідношеннями:

1600 c + 800 v.

Тепер увесь продукт підрозділу І (6000) цілком вичерпано в циркуляції: 
5500 були потрібні для простого відновлення старих зужитих засобів про-
дукції в обох підрозділах, 400 застосовано на те, щоб поширити продукцію 
в підрозділі І, а 100 на це саме в підрозділі II. Що до всього продукту підрозді-
лу II (3000), то 1900 із цієї кількості витрачено на збільшений штат робочої 
сили обох підрозділів. А решта 1100 в засобах існування призначається на 
особисте споживання капіталістів, при чому зужитковується їхню додаткову 
вартість: при цьому 500 споживається в підрозділі І, а 600 призначається на 
споживання капіталістів підрозділу II, які зі своєї додаткової вартості в 750 
капіталізують лише 150 (100 на засоби продукції й 50 на заробітну плату).

Тепер поширена репродукція може початись. Якщо ми лишаємо норму 
експлуатації 100%, як за початкового капіталу, то для наступного періоду 
матимемо:

I.  4400 с + 1100 v + 1100 m = 6600 
II. 1600 с + 800 v + 800 m = 3200

Весь продукт суспільства збільшився з 9000 до 9800, додаткова вартість 
підрозділу І — з 1000 до 1100, додаткова вартість підрозділу II — з 750 до 

} сума 9800
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800, і мету капіталістичного поширення продукції — збільшену продукцію 
додаткової вартості — досягнено. Але разом з тим у речовому складі всього 
суспільного продукту знову маємо, по-перше, надлишок засобів продукції 
(6600) в розмірі 600 проти тієї кількості засобів продукції, яку спожито 
в дійсності (4400 + 1600), і, по-друге, дефіцит у засобах існування (3200) по-
рівняно з сумою виплаченої за минулий період заробітної плати (1100 v + 
800 v) та видобутою за цей час додатковою вартістю (1100 m + 800 m). Але 
внаслідок цього маємо знову матеріальну основу, а також і потребу засто-
сувати певну частину додаткової вартості не на споживання капіталістів, 
а на нове поширення процесу продукції.

Отже, вторинне поширення продукції та збільшена продукція додатко-
вої вартості з їхніми математично точними співвідношеннями випливають 
самі собою з першого. Раз почата акумуляція капіталу триває далі суто ме-
ханічно. Коло перетворилось на спіраль, яка, роблячи дедалі ширші витки, 
збільшується так, мов це відбувається під непереможним впливом мате-
матично точного закону природи. Коли ми й на наступні роки припустимо 
капіталізування половини додаткової вартості підрозділу І, лишаючи 
попередній склад капіталу й норму визиску, то матимемо таку прогресію 
для репродукції цілого суспільного капіталу:

Другий рік:

 I.  4840 с + 1210 v + 1210 m = 7260 
 II. 1760 с + 880 v + 880 m = 3520

Третій рік:

 I.  5324 с + 1331 v + 1331 m = 7986 
 II. 1936 с + 968 v + 968 m = 3872

Четвертий рік:

 I.  5856 с + 1464 v + 1464 m = 8784
 II. 2129 с + 1065 v + 1065 m = 424938

П’ятий рік:

 I.  6442 с + 1610 v + 1610 m = 9662 
 II. 2342 с + 1172 v + 1172 m = 4686

Таким чином, за п’ять років акумуляції весь суспільний продукт збіль-
шився б з 9000 до 14 348, весь суспільний капітал — з 5400 с + 1750 v = 7150 

38  Тут помилка складання, треба 4259. — Ред.

} сума 10 780

} сума 11 858

} сума 13 033

} сума 14 348
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до 8784 с + 2782 v = 11 566, а додаткова вартість — з 1000 m + 500 m = 1500 до 
1464 m + 1065 m = 2529; при цьому особисте споживання додаткової вартості 
у капіталістів збільшилося з 1500 на початку акумуляції до 732 + 958 (остан-
нього року) = 169039. Отже, клас капіталістів більше капіталізував, виявив 
велику «поздержливість» і разом з тим міг жити куди краще. Суспільство 
збагатилось речовою стороною — на засоби продукції та засоби існування, 
а також і в капіталістичному розумінні — бо утворює дедалі більшу додатко-
ву вартість. Весь суспільний продукт цілком витрачається у процесі суспіль-
ної циркуляції, почасти на поширення репродукції, почасти на споживання. 
Разом з тим потреби капіталістичної акумуляції збігаються з речовим скла-
дом усього суспільного продукту. Справа стоїть так, як це пояснював Маркс 
у І томі «Капіталу»: збільшену додаткову вартість саме тому можна прикласти 
до капіталу, що суспільний додатковий продукт народжується на світ безпо-
середньо в речовій формі засобів продукції — в формі, непридатній до іншого 
споживання, крім застосування у процесі продукції. При цьому поширення 
репродукції відбувається точно й згідно із законами циркуляції. Взаємне 
забезпечення обох підрозділів продукції додатковими засобами продукції 
та засобами існування відбувається, як обмін еквівалентами, як товарообмін, 
при чому акумуляція в одному підрозділі уможливлює та зумовлює акумуля-
цію у другому підрозділі. Складна проблема акумуляції перетворилась таким 
чином у схематичну прогресію дивовижної простоти. Розпочатий вище лан-
цюг рівнянь можна продовжувати безмежно. Треба лише взяти на увагу такі 
прості правила: збільшенню сталого капіталу в першому підрозділі завжди 
має відповідати певне збільшення його змінного капіталу; це збільшення дає 
a priori, наскільки великим може бути збільшення сталого капіталу у другому 
підрозділі, а це збільшення й собі повинно сполучитися з відповідним збіль-
шенням змінного капіталу; нарешті величина збільшеного змінного капіталу 
в обох підрозділах завжди зумовлює те, яка частина з усієї маси засобів існу-
вання лишається для особистого споживання класу капіталістів. При цьому 
виявляється також, що маса засобів існування, яка лишається для особистого 
споживання капіталістам, вартістю своєю точно збігається з некапіталізова-
ною частиною додаткової вартості обох підрозділів.

Продовжувати цей схематичний розвиток акумуляції, керуючись цими 
двома правилами, можна, як ми сказали, до безмежності. Але тепер саме 
своєчасно подивитись, чи не тому ми дійшли таких дивовижно простих ре-
зультатів, що весь час ми робимо лише певні математичні вправи складання 
та віднімання — вправи, де не може бути жодних несподіванок, — і чи не 
тому процес акумуляції відбувається так плавко до безмежності, що папір 
витримує хоч які математичні рівняння. Інакше кажучи, тепер саме своєчас-
но придивитись до конкретних суспільних умов акумуляції.

39 Капітал, т. ІІ / нім. вид., с. 487–490.



Розділ VII
Аналіз Марксової схеми поширеної репродукції

Перше поширення продукції позначається так:

I. 4400 с + 1100 v + 1100 m = 6600 
II. 1600 с + 800 v + 800 m = 3200

Вже тут виразно виявляється взаємна залежність процесів акумуляції 
в обох підрозділах. Але природа цієї залежності своєрідна. Акумуляція почи-
нається тут з підрозділу І, підрозділ II тільки переймає цей рух, і розмір аку-
муляції визначається при цьому виключно лише підрозділом І. За Марксом, 
акумуляція відбувається так: він дозволяє І підрозділові капіталізувати по-
ловину додаткової вартості, а II підрозділові — лише стільки, скільки треба 
для того, щоб забезпечити продукцію та акумуляцію в першому. При цьому 
він припускає, що капіталісти підрозділу II споживають 600 m, тимчасом як 
капіталісти першого підрозділу, привласнюючи собі подвійну вартість і куди 
більшу додаткову вартість, споживають лише 500. Протягом наступного року 
він дозволяє капіталістам І підрозділу капіталізувати половину їхньої додат-
кової вартості, а капіталістів II підрозділу тепер ще більше, ніж минулого року, 
«примушує», та ще й досить довільно, капіталізувати остільки, оскільки це 
треба для І підрозділу; при цьому для споживання капіталістам II підрозділу 
цього разу лишається 560 m — менше, ніж минулого року, що знову-таки є 
дуже незвичайним наслідком акумуляції. Маркс змальовує цей процес так:

«Акумуляція в І підрозділі триватиме далі в тій самій пропорції, тобто 
550 витрачатиметься як прибуток, а 550 m акумулюватиметься. В цьому 
разі насамперед 1100 I v покриється сумою 1100 II с, далі ще треба реа-
лізувати 550 І m у товарах II підрозділу однакової вартості, тобто разом 
1650 І (v + m). Але сталий капітал II підрозділу, що його треба покрити, 
складає лише 1600, отже (!) — решту 50 треба позичити у 800 II m. Коли ми 
не будемо тут думати про гроші, то внаслідок такої оборудки маємо:

І. 4400 с + 550 m (що їх треба капіталізувати); крім того, у споживчому 
фонді капіталістів і робітників 1650 (v + m), зреалізовані в товарах II с;

II. 1650 с (у тому числі 50, як ми казали вище, додано з II m + 800 v + 750 m 
(споживчий фонд капіталістів).

А коли в II підрозділі між v і с лишається попереднє відношення, то на 
50 с доведеться ще витратити 25 v; їх можна взяти з 750 m. Таким чином, 
маємо:

II. 1650 с + 825 v + 725 m.

} сума 9800
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В І підрозділі має капіталізуватись 550 m; коли лишається попередня 
пропорція, то 440 з них складають сталий капітал і 110 змінний. Ці 110 
можна (!) позичити у 725 II m, тобто засоби споживання вартістю в 110 спо-
живають робітники І підрозділу, замість капіталістів II підрозділу; через 
це капіталісти мусять (!) капіталізувати ці 110 m, що їх не можуть спожити. 
Таким чином, з 725 II m лишається 615 II m. Але якщо II підрозділ таким 
чином перетворює ці 110 на додатковий сталий капітал, то йому треба буде 
ще 55 додаткового змінного капіталу. Їх він повинен буде взяти знову-таки 
зі своєї додаткової вартості; якщо відлічити їх з 615 II m, то на споживання 
капіталістам II підрозділу лишається 560. Зробивши ці справжні та потен-
ційні переміщення, маємо таку капітальну вартість:

I. (4400 с + 440 с) + (1100 v + 110 v) = 4840 с + 1210 v = 6050
II. (1600 c + 50 с + 110 с) + (800 v + 25 m; + 55 v) = 1760 с + 880 v = 2640

Сума 8690»40.

Ми навели цю велику цитату тому, що вона надзвичайно виразно по-
казує, як за Марксом здійснюється акумуляція в І підрозділі коштом під-
розділу II. Не менш суворо поводиться Маркс і з капіталістами підрозділу 
«засоби існування» в наступні роки. На третій рік він примушує їх, згідно 
з тим самим правилом, акумулювати 264 m і спожити 616, тобто цього 
разу більше, ніж за два попередні роки. На четвертий рік він примушує їх 
290 m капіталізувати, а 678 спожити, на п’ятий рік вони акумулюють 320 
m і споживають 745 m. При цьому Маркс навіть каже так: «Щоб справи 
йшли нормально, акумуляція в II підрозділі повинна відбуватись швидше, 
ніж у І, бо частина І (v + m), що її треба обміняти на товари II с, збільшу-
ється швидше, ніж II с, на яке її тільки й можна обміняти»41. Але наведені 
цифри доводять, що в II підрозділі відбувається не швидша, а радше ури-
вчаста акумуляція, причому за правило тут може бути таке: за Марксом, 
акумуляція триває далі, причому підрозділ І продукує на ширшій базі; 
в II підрозділі акумуляція є наслідком і умовою акумуляції в І: він аку-
мулює, по-перше, для того щоб увібрати надлишкові засоби продукції, 
і, по-друге, для того щоб дати потрібний надлишок засобів споживання 
додатковим робочим силам. Ініціатива руху весь час лишається у підроз-
ділу І, а підрозділ II є лише пасивним додатком. Приміром, капіталісти 
II підрозділу повинні кожного разу акумулювати й споживати стільки, 
скільки треба для акумуляції в І. Тимчасом як підрозділ І кожного разу 
капіталізує половину додаткової вартості, а другу половину споживає — 
а це є рівномірне поширення продукції та особистого споживання класу 

40 Капітал, т. ІІ / нім. вид., с. 488.
41 Капітал, т. ІІ / нім. вид., с. 491.
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капіталістів, — капіталізація та споживання додаткової вартості в класі 
капіталістів у II підрозділі відбувається скоками:

в 1-му році капіталізується 150, споживається 600
    2-му                                            240                                560
    3-му                                            254                                62642

    4-му                                            290                                678
    5-му                                            320                                745

У такій акумуляції та споживанні не можна помітити якої-небудь 
закономірності; акумуляція та споживання обслуговують тут лише по-
треби акумуляції в розділі І. Що абсолютні числові значення в кожному 
рівнянні схеми довільні, це зрозуміло й не зменшує їхньої наукової вар-
тості. Але тут мають вагу відношення величин, що їх повинні дати точні 
пропорції. Та в даному разі виходить, що відношення акумуляції в І під-
розділі, цілком виразні й закономірні, куплено ціною цілком довільної 
конструкції в підрозділі II, і це дає нам підставу перевірити внутрішні 
зв’язки аналізу.

Можна було б однак думати, що приклад обрано тут не зовсім влучно. 
Сам Маркс не задовольняється з наведеної схеми й зараз же після першого 
дає другий приклад, щоб пояснити процес акумуляції. В цьому прикладі 
числові значення рівняння обрано такі:

 I.  5000 c + 1000 v + 1000 m = 7000                              43

 II.  1430 c + 285 v + 285 m = 2000 

Як бачимо, цей приклад тим відрізняється від наведеного вище, що тут 
склад капіталу в обох підрозділах той самий: відношення сталого капіталу 
до змінного дорівнює 5:1. Це має свою передумову: значний розвиток ка-
піталістичної продукції і, відповідно до цього, продуктивності суспільної 
праці; значне, вже раніш постале, поширення продукції і, нарешті, розви-
ток усіх умов, що спричиняють у робітничому класі відносне перелюднен-
ня. Отже, ми не робимо, як у першому прикладі, початкового переходу від 
простої до поширеної репродукції, який має по суті лише абстрактно-тео-
ретичне значення, а розглядаємо процес акумуляції в його русі — вже на 
високому щаблі розвитку. Самі по собі ці припущення цілком прийнятні, 
вони нічого не змінюють у тих правилах, що ними ми повинні керуватись, 
будуючи окремі витки спіралі репродукції.

42 Повинно бути 264 і 616. — Ред.
43 Капітал, т. ІІ / нім. вид., с. 491.

} сума 9000
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Маркс тут знову бере за відправний пункт капіталізування половини 
додаткової вартості підрозділу І.

«Припустімо тепер, що клас капіталістів І підрозділу половину 
додаткової вартості = 500 споживає, а другу половину акумулює. Тоді 
(1000 v + 500 m) І = 1500 довелось би обмінювати на 1500 II с. Але що 
II с в цьому разі дорівнює лише 1430, то треба докласти 70 з додат-
кової вартості; відлічуючи їх із 285 II m, маємо решту 215 II m. Отже, 
одержуємо:

I. 5000 с + 500 m (для капіталізації) + 1500 (v + m) у споживчому фонді 
капіталістів і робітників;

II. 1430 с + 70 m (для капіталізації) + 285 v + 215 m.

Що при цьому 70 II m просто додається до II с, то для того, щоб пустити 
в рух цей додатковий сталий капітал, треба капіталу змінного 70 : 5 = 14; 
ці 14 знову береться з 215 II m, лишається 201 II m, і ми маємо:

II. (1430 с + 70 с) + (285 v + 14 v) + 201 m».

Після такого початкового упорядкування може початись капіталізуван-
ня. Воно відбувається так:

В І розділі 500 m, що їх треба капіталізувати, розподіляються на ⅚ = 
417 с + ⅙ = 83 v. Ці 83 v беруть таку саму суму в II m, що купує елементи ста-
лого капіталу, 83 v додається, отже, до II с. Збільшення II с на 83 зумовлює 
збільшення ІІ v на ⅕ від 83 = 17. Після цього переміщення маємо:

І. (5000 с + 417 m) + ( 1000 v + 83 m) v = 5417 с + 1083 v = 6500
ІІ. (1500 с + 83 m) + ( 299 v + 17 m) v = 1583 с + 316 v = 1899

Капітал у І підрозділі збільшився з 6000 до 6500, тобто на 1/12, в II 
 підрозділі з 1715 до 1899, тобто майже на 1/9.

Репродукція на такій основі дає наприкінці наступного року:

I. 5417 с + 1083 v + 1083 m = 7583
II. 1583 с + 316 v + 316 m = 2215

Якщо акумуляція відбувається й далі за тією самою пропорцією, то ми 
наприкінці другого року матимемо:

I. 5869 с +1173 v +1173 m = 8215 
II. 1715 с + 342 v + 342 m = 2399

} сума 10 614

} сума 8399

} сума 9798
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І наприкінці третього року:

I. 6358 с +1271 v + 1271 m = 8900
II. 1858 с + 371 v + 371 m = 2600

Протягом трьох років суспільний капітал збільшився з 6000 І + 1715 II = 
7715 до 7629 І + 2229 ІІ = 9858, а весь продукт з 9000 до 11 500.

На відміну від першого прикладу, акумуляція відбувалась тут рівномір-
но в обох підрозділах: як у І, так і в II, починаючи з другого року, половину 
додаткової вартості капіталізувалось, а половину споживалось. Здаватись 
може, що довільність у першому прикладі лише в невлучно обраних число-
вих рядах. Ми повинні, однак, перевірити, чи на цей раз плавкий рух аку-
муляції є щось більше, ніж математичні дії над влучно обраними числами.

Як загальне правило акумуляції, і в першому, й у другому прикладі одна-
ково впадає в очі ось що: для того, щоб акумуляція взагалі могла початись, 
підрозділ II має кожного разу остільки збільшити свій сталий капітал, 
оскільки підрозділ І збільшує, по-перше, спожиту частину додаткової вар-
тості і, по-друге, змінний капітал. Ілюструючи це на прикладі першого року, 
треба сказати, що до сталого капіталу в II розділі треба насамперед додати 70. 
Чому так? Тому що цей капітал до цього часу становив 1430. Але коли капі-
талісти І підрозділу половину своєї додаткової вартості (1000) акумулюють, 
а половину споживають, то їм потрібні засоби існування для себе та своїх 
робітників, разом на суму 1500. Ці засоби існування можуть вони одержати 
від підрозділу II, обмінюючи на свій власний продукт — на засоби продукції. 
Але що підрозділ II може покрити свою власну потребу в засобах продукції 
лише в сумі свого сталого капіталу (1430), то обмін може відбутись тільки 
тоді, коли підрозділ II вирішує збільшити сталий капітал на 70, тобто поши-
рити власну продукцію, а це можна здійснити не інакше, як капіталізуючи 
відповідну частину додаткової вартості. Коли додаткова вартість підрозділу 
II дорівнює 285 m, то 70 з цієї суми треба додати до сталого капіталу. Перший 
крок до поширення продукції в II підрозділі є тут умовою й наслідком поши-
реного споживання капіталістів І підрозділу. Подивімось далі. Поки що клас 
капіталістів І підрозділу може лише половину своєї додаткової вартості (500) 
витратити на особисте споживання. Щоб капіталізувати другу половину, він 
повинен розподілити її вартість, яка дорівнює 500, принаймні відповідно до 
попереднього складу капіталу: отже, клас капіталістів має додати 417 до ста-
лого й 83 до змінного капіталу. Перша операція не являє жодних труднощів: 
капіталісти І підрозділу мають надлишок 500 власного продукту — надли-
шок, що складається із засобів продукції й має через це ту натуральну форму, 
яка дає змогу застосувати його одразу в процесі продукції; так у підрозділі 
І поширюється сталий капітал коштом відповідної кількості продуктів 
цього самого  підрозділу. Але для того, щоб застосувати вищезгадані 83 як 

} сума 11 500
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змінний капітал, треба також мати таку саму кількість засобів існування для 
новонайманих робітників. Тут, по-друге, впадає в очі залежність акумуляції 
в І підрозділі від підрозділу II. І підрозділ має позичити у II підрозділу на 
83 більше засобів існування для своїх робітників, ніж раніше. Але що цього 
знову досягається лише товарообміном, то цю потребу підрозділу І можна 
задовольнити лише тоді, коли підрозділ II, зі свого боку, згодиться взяти 
від І підрозділу на 83 продуктів, тобто засобів продукції. А що підрозділ II 
може застосувати ці засоби продукції лише у процесі продукції, то він тепер 
має змогу, а разом і потребу знов поширювати свій власний капітал, і саме 
на 83; тому з додаткової вартості цього підрозділу знову береться 83 і їх 
капіталізується, замість витрачати на особисте споживання. Другий крок 
у поширенні продукції II підрозділу зумовлено тим, що поширився змінний 
капітал у І підрозділі. Тепер у І підрозділі всі речові умови акумуляції наявні, 
й поширена репродукція може початись. Навпаки, в підрозділі II поки що 
було лише дворазове поширення сталого капіталу. З цього випливає, що 
коли новонадбані засоби продукції справді застосують, то треба буде відпо-
відно збільшити кількість робочої сили. Якщо лишається попередній склад 
капіталу, то для нового сталого капіталу в 153 треба нового змінного капі-
талу в 31. А це значить, що знову треба капіталізувати таку саму кількість 
додаткової вартості. Фонд особистого споживання капіталістів II підрозділу, 
як виявляється при цьому, є решткою додаткової вартості (285 m), величи-
ною в 101, — решткою, яка лишається, відлічивши з додаткової вартості 
суму, що дорівнює дворазовому збільшенню сталого капіталу (70 + 83) плюс 
відповідному збільшенню змінного капіталу (31), тобто 184. Роблячи такі 
самі розрахунки, ми матимемо на другий рік акумуляції II підрозділу роз-
поділ додаткової вартості на 158 для капіталізації і на 158 для споживання 
капіталістам, а на третій рік — 172 і 170.

Ми розглянули цей процес так докладно й крок за кроком, бо виразно 
виявляється, що акумуляція в підрозділі II цілком залежить від акумуляції 
в підрозділі І, яка домінує над ним. Правда, ця залежність уже не виявляєть-
ся більше в тому, що розподіл на частини додаткової вартості II підрозділу 
змінюється довільно, як це було в першому прикладі Марксової схеми; але 
залежність акумуляції II підрозділу від акумуляції І підрозділу лишається, 
незважаючи на те, що додаткова вартість обох підрозділів добре розкла-
дається тепер на дві рівні частини: одну, призначену на капіталізацію, 
другу — на особисте споживання. Незважаючи на те, що з цифрового 
погляду немає жодної різниці між капіталістами обох підрозділів, зрозумі-
ло, однак, що весь процес акумуляції активно скеровується І підрозділом, 
а II підрозділ бере лише пасивну участь. Ця залежність висловлюється 
в такому точному правилі: акумуляція може відбуватись лише одночасно 
в обох підрозділах і за тієї умови, що підрозділ засобів існування буде саме 
остільки  поширювати свій сталий капітал, оскільки капіталісти підрозділу 
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засобів продукції поширюють свій змінний капітал і фонд свого особисто-
го споживання. Ця пропорція (приріст II с = приростові I v + приріст І mk) 
є математичною основою схеми акумуляції у Маркса, хоч на яких числових 
пропорціях ми її ілюструватимемо.

Тепер ми повинні перевірити, чи відповідають цьому точному правилу 
капіталістичної акумуляції справжні відношення.

Повернімося спочатку до простої репродукції. Марксова схема, як при-
гадаєте, була така:

I. 4000 с + 1000 v + 1000 m = 6000 засобів продукції.
II. 2000 с + 500 v + 500 m = 3000 засобів споживання.

Cума 9000 сукупної продукції.

Тут ми теж виснували певні пропорції, що на них ґрунтується проста 
репродукція. Вони сходили ось на що:

1. Весь продукт підрозділу І дорівнює (вартістю) сумі обох сталих капі-
талів І і II.

2. Сталий капітал підрозділу II, як це випливає з п. 1-го, дорівнює сумі 
змінного капіталу та додаткової вартості підрозділу І.

3. Продукт підрозділу II, як це випливає з п. 1-го та п. 2-го, дорівнює сумі 
змінних капіталів і додаткових вартостей обох підрозділів.

Ці відношення схеми відповідають умовам капіталістичної товарової 
продукції (зведеної, звичайно, до простої репродукції). Наприклад, пропор-
цію п. 2-го зумовлює товарова продукція, тобто те, що підприємці кожного 
підрозділу можуть одержати продукт іншого підрозділу, лише обмінюючи 
на рівні еквіваленти. Змінний капітал і додаткова вартість підрозділу І, 
разом узяті, висловлюють потребу цього підрозділу в засобах існування. Їх 
треба взяти з продукту підрозділу II, але можна їх одержати лише в обмін 
на рівну кількість вартості продукту І підрозділу, тобто засобів продукції. 
Що цей еквівалент, унаслідок його натуральної форми, можна застосувати 
в підрозділі II лише у процесі продукції, як сталий капітал, то це й визначає 
величину сталого капіталу підрозділу II. Коли б тут була диспропорцій-
ність, коли б, наприклад, сталий капітал II був більший (вартістю), ніж 
(v + m) І, то його не можна було б цілком перетворити на засоби продукції, 
бо підрозділ І мав би дуже невелику потребу в засобах існування. Коли б 
сталий капітал II підрозділу був менший, ніж (v + m) І, то цей підрозділ не 
міг би дати роботу попередній кількості робітників, або його капіталісти 
не могли б зужити всю їхню додаткову вартість. І в тому, і в цьому разі умо-
ви простої репродукції порушувались би.



87Розділ VII. Аналіз Марксової схеми поширеної репродукції

Та ці пропорції не є, однак, прості математичні вправи й не зумовлює їх 
виключно товарова форма продукції. Є легкий спосіб переконатись, що це 
справді так. Уявімо собі на мить, що маємо діло не з капіталістичним, а з со-
ціалістичним способом продукції, тобто з господарством планово регульо-
ваним, де замість обміну є суспільний поділ праці. Припустімо, що також 
у цьому суспільстві праця поділяється на продукцію засобів продукції і на 
продукцію засобів існування. Уявімо собі далі, що розвиток техніки зумов-
лює те, що дві третини суспільної праці витрачається на вироблення засобів 
продукції, а одну третину на вироблення засобів існування. Припустімо, що 
за таких умов на утримання всієї робочої частини суспільства треба щоро-
ку 1500 трудових одиниць (днів, місяців або років) — 1000 для підрозділу 
засобів продукції і 500 для підрозділу засобів існування. При цьому кожно-
го року споживається засоби продукції від попереднього робочого періоду, 
які являють 3000 трудових одиниць. Цієї кількості праці, однак, не виста-
чає суспільству, бо утримувати всіх нетрудящих (у матеріальному, продук-
тивному розумінні) членів суспільства — дітей, старих, хворих, урядовців, 
художників та вчених — можна, коли є великий надлишок праці. Крім того, 
кожному культурному суспільству потрібен певний страховий фонд, щоб 
забезпечити себе в разі звичайних нещасливих випадків. Припустімо, що 
утримання всіх нетрудящих і страховий фонд забирають стільки праці, як 
і утримання робітників, а значить, і стільки засобів продукції. В такому разі, 
згідно з вище обраними позначеннями, мали б ми таку схему регульованої 
продукції:

I. 4000 с + 1000 v + 1000 m = 6000 засобів продукції.
II. 2000 с + 500 v + 500 m = 3000 засобів споживання.

У цій схемі с означає спожиті речові засоби продукції, висловлені в су-
спільному робочому часі, v — суспільно потрібний робочий час на утриман-
ня трудящих, а m — суспільно потрібний час на утримання нетрудящих і на 
страховий фонд.

Коли перевіримо пропорції схеми, то побачимо ось що: товарової 
продукції, а значить, обміну тут немає, але є зате суспільний поділ праці. 
Продукти І підрозділу передаються в потрібній кількості робітникам II під-
розділу, продукти II підрозділу передаються робітникам і не-робітникам 
(обох підрозділів), так само як і у страховий фонд, не тому, що тут відбува-
ється обмін еквівалентами, а тому що суспільна організація планово керує 
всім процесом, і тому що продукція не ставить тут собі жодної іншої мети, 
крім задоволення наявних потреб.

Незважаючи на це, числові пропорції мають і тут свою силу. Продукт 
І підрозділу повинен дорівнювати І с + ІІ с; висловлюючись просто, всі за-
соби продукції, що їх спожило суспільство в першому підрозділі протягом 
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річного трудового процесу, треба щорічно замінювати на нові. Продукт II 
повинен дорівнювати сумі (v + m) І + (v + m) II; це значить, що суспільство 
щороку виробляє стільки засобів існування, скільки треба, щоб задоволь-
нити всіх членів його, робітників і не-робітників, та відрахувати в стра-
ховий фонд. Як виявляється, пропорції схеми за планово регульованого 
способу продукції так само природні й неодмінні, як і за капіталістичного 
способу продукції, побудованого на товаровому обміні та анархії. Це саме 
й доводить об’єктивну суспільну доладність схеми, незважаючи на те, що 
її, як схему простої репродукції, і в капіталістичному, й у регульованому су-
спільстві можна уявити собі лише теоретично, а на практиці на неї можна 
натрапити лише у виняткових випадках.

Перевірмо тепер таким самим способом схему поширеної репродукції.
Уявімо собі соціалістичне суспільство й покладімо в основу нашої 

перевірки схему другого прикладу Марксового. З погляду регульовано-
го суспільства, ми повинні починати не з підрозділу І, а з підрозділу II. 
Припустімо, що суспільство росте швидко, а тому збільшується й потреба 
в засобах існування для робітників і не-робітників. Ця потреба збільшуєть-
ся так швидко, що — лишаючи поки що осторонь прогрес продуктивності 
праці — для вироблення засобів існування треба дедалі більшої кількості 
праці. Припустімо, що потрібна кількість засобів існування, позначена 
у втіленій у них суспільній праці, збільшується рік у рік, наприклад, у від-
ношенні 2000 – 2215 – 2399 – 2600 і т. ін. Щоб виробити дедалі більшу масу 
засобів існування, технічно потрібна дедалі більша кількість засобів про-
дукції, і коли їх виміряти на суспільно робочий час, вони збільшуються рік 
у рік у такому відношенні: 7000 – 7583 – 8215 – 8900 і т. д. Далі для цього 
поширення продукції, згідно з нашим припущенням, потрібна щорічна 
витрата праці в 2570 – 2798 – 3030 – 3284 (числа ці відповідають сумам 
[v + m] I + [v + m] II). Нарешті, припустімо, що витрачувану працю щорічно 
розподіляється так, що половину її витрачається кожного разу на утри-
мання самих робітників, чверть — на утримання не-робітників, а останню 
чверть — на поширення продукції наступного року. Тоді ми матимемо для 
соціалістичного суспільства пропорції другої Марксової схеми поширеної 
репродукції. Справді, поширення продукції в кожному суспільстві, в тому 
числі й у регульованому, можливе лише тоді, по-перше, коли суспільство 
має у своєму розпорядженні дедалі більшу кількість робочої сили, по-друге, 
коли на безпосереднє утримання суспільства протягом кожного робочого 
періоду не треба всього робочого часу, так що частину часу віддається, щоб 
подбати про майбутнє та про дедалі більші вимоги суспільства, і по-третє, 
коли рік у рік виготовляється дедалі більшу й достатню кількість засо-
бів продукції, що без них не можна здійснити дедалі більше поширення 
продукції.
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Отже, з цього погляду Марксова схема поширеної репродукції — 
mutatis mutandis — зберігає свою об’єктивну силу й для регульованого 
суспільства.

Перевірмо тепер придатність схеми для капіталістичного господарства. 
Тут повинні ми поставити питання: що є за відправний пункт акумуляції? 
З цього погляду нам треба простежити взаємну залежність процесів аку-
муляції в обох підрозділах продукції. Безперечно, підрозділ II і в капіталіс-
тичному господарстві остільки залежить від І підрозділу, оскільки його 
акумуляція має зв’язок з відповідною кількістю вільних додаткових засобів 
продукції. Навпаки, акумуляція в підрозділі І має зв’язок з відповідною до-
датковою масою засобів існування для додаткової робочої сили. Відси, од-
нак, не випливає, що досить цих двох умов, і акумуляція в обох підрозділах 
справді почнеться й відбуватиметься рік у рік цілком автоматично, як це 
здавалось би за Марксовою схемою. Наведені умови акумуляції є лише умо-
ви, що без них акумуляція не може відбуватись. Припустімо, що капіталісти 
І і II підрозділів мають бажання акумулювати. Однак волі до акумуляції й 
наявності технічних передумов її не досить у товарово-капіталістичному 
господарстві. Для того, щоб акумуляція справді відбувалась, тобто щоб 
продукція поширювалась, треба ще однієї умови: поширення платоспро-
можного попиту на товари. Але звідки постає той дедалі більший попит, що 
становить основу дедалі більшого поширення продукції в Марксовій схемі?

Насамперед ясно одне: він ніяк не може походити від капіталістів І і II 
підрозділів, тобто від їхнього особистого споживання. Навпаки, акумуляція 
саме в тому, що капіталісти частину додаткової вартості — й до того, ча-
стину, яка збільшується, принаймні абсолютно — зуживають не особисто, 
а застосовують, щоб утворювати блага, з яких користуються інші. Особисте 
споживання капіталістів збільшується, правда, рівнобіжно з акумуляцією, 
й це споживання може збільшуватись своєю вартістю. Але частина, призна-
чена на споживання капіталістам, все ж є лише частиною додаткової вар-
тості. Основу акумуляції являє саме те, що капіталісти не зуживають усієї 
додаткової вартості. Для кого ж продукує ця друга, акумульована частина 
додаткової вартості? Згідно зі схемою Марксовою, рух починається з під-
розділу І, з підрозділу засобів продукції. Хто ж споживає збільшену через 
це кількість засобів продукції? Схема відповідає так: споживає підрозділ 
II, щоб мати змогу виробляти більше засобів існування. Але хто споживає 
цю збільшену кількість засобів існування? Схема відповідає: їх споживає 
підрозділ І, бо він дає роботу тепер більшому числу робітників. Очевидно, 
це якесь зачароване коло. Виробляти більше засобів споживання тільки 
для того, щоб утримувати більше робітників, і виробляти додаткову кіль-
кість засобів продукції лише для того, щоб цим самим дати роботу збіль-
шеному числу робітників, — та це ж безглуздя з капіталістичного погляду!  
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Звичайно, для поодинокого капіталіста робітник — якщо він платоспро-
можний — є такий само гарний споживач, тобто так само гарний покупець 
його товару, як і капіталіст або хто інший; у ціні товару, що він його продає 
робітникові, поодинокий капіталіст так само реалізує свою додаткову 
вартість, як і в ціні товару, що його він продає іншому покупцеві. Інакше 
стоїть справа з погляду класу капіталістів, беручи його в цілому. Клас капі-
талістів асигнує робітничому класу лише певну визначену частину всього 
суспільного продукту — на суму, що дорівнює змінному капіталові. Отже, 
коли робітники купують засоби існування, то вони повертають класові 
капіталістів лише одержану від нього заробітну плату — асигновану їм 
суму, що дорівнює змінному капіталові. Повернути більше вони не можуть 
ні на шеляг, радше можуть вони повернути трохи менше, а саме, коли вони 
«заощаджують», щоб бути колись самостійними маленькими підприєм-
цями, — але це, однак, є виняток. Частину додаткової вартості споживає 
як засоби існування клас капіталістів, зберігаючи у своїй кишені навзаєм 
обмінені гроші. Але хто забирає їм продукти, що в них втілена друга ка-
піталізована частина додаткової вартості? Схема відповідає: почасти самі 
капіталісти, які виробляють нові засоби продукції, щоб поширювати про-
дукцію, почасти нові робітники, потрібні для того, щоб пустити в рух ці 
нові засоби продукції. Але для того, щоб дати роботу новим робітникам 
і пускати в рух нові засоби продукції, насамперед — з капіталістичного 
погляду — повинна бути якась мета, коли мають поширювати продукцію, 
повинен бути додатковий попит на продукти, що їх вироблятиметься.

Можливо, відповідь на це буде така: природний приріст людності зу-
мовлює цей дедалі більший попит. Гіпотетично досліджуючи поширену 
репродукцію в соціалістичному суспільстві, ми справді брали на увагу 
приріст людності та збільшення її потреб. Але тут потреби суспільства 
були й за достатню основу, й за єдину мету продукції. У капіталістичному 
суспільстві проблема ця набуває іншого вигляду. Про яку людність мовить-
ся, коли ми кажемо про її приріст? Ми знаємо у схемі Марксовій лише два 
класи людності: капіталістів і робітників. Приріст класу капіталістів і так 
зрозумілий, бо збільшилась абсолютна величина зужитої частини додат-
кової вартості. А проте, всієї додаткової вартості зужити цей клас не може, 
бо в такому разі ми повернулись би до простої репродукції. Лишаються 
робітники. Робітничий клас теж збільшується внаслідок природного при-
росту. Але цей приріст не є для капіталістичного господарства за джерело 
дедалі більшого зросту потреб.

Продукція засобів існування, щоб задовольнити І v і II v, не є самостійною 
метою, як це буває в суспільстві, де робітники та задоволення їхніх потреб 
являють основу господарської системи. Певну кількість засобів існування 
виробляється в підрозділі II (ми припускаємо капіталістичне  господарство) 
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не тому, що треба прохарчувати робітничий клас І і II підрозділів. Навпаки, 
певна кількість робітників І і II підрозділів може прохарчуватись саме тому, 
що їхню робочу силу застосовується за даних умов збуту. Це значить, що 
не дане число робітників та їхні потреби являють відправний пункт для 
капіталістичної продукції: ці величини самі є мінливі «залежні змінні» ка-
піталістичних перспектив щодо зиску. Постає, таким чином, питання, чи не 
значить природний приріст робітничої людності разом з тим і збільшення 
платоспроможного попиту порівняно з розміром змінного капіталу. В да-
ному разі цього бути не може. У схемі єдиним джерелом грошових засобів 
робітничого класу є змінний капітал. Отже, поняття «змінний капітал» 
має за передумову приріст робітничого класу. Виходить одне з двох: або 
заробітну плату розраховано так, щоб могла вона прохарчувати й молоде 
покоління робітників, — тоді його не можна вторинно вважати за основу 
поширеного споживання, або цього немає, і тоді молоді робітники, молоде 
покоління, самі повинні працювати, щоб одержати заробітну плату й засо-
би існування, тоді це молоде робітниче покоління вже зараховано до числа 
зайнятих робітників. Отже, природний приріст людності не може нам 
з’ясувати процесу акумуляції в Марксовій схемі.

Та це не все. Суспільство — і за панування капіталізму — складається 
не лише з капіталістів і найманих робітників. Крім цих двох класів є ще 
багато людності: землевласники, службовці, представники ліберальних 
професій — лікарі, правники, художники, вчені; є ще й церква з її служи-
телями — духівництвом; є, нарешті, держава з її урядовцями та військом. 
Всі ці шари людності не можна беззастережно зарахувати ні до капіта-
лістів, ні до найманих робітників. Але суспільство повинно їх харчувати 
й утримувати. Можна припустити, що саме вони й утворюють ті ні до 
робітників, ні до капіталістів не належні шари, що їхній попит примушує 
поширювати продукцію. Але, розглянувши справу ближче, бачимо, що це 
є лише позірне розв’язання. Землевласників, як споживачів ренти, тобто 
частини капіталістичної додаткової вартості, треба, очевидно, залічити до 
класу капіталістів, їхнє споживання вже зараховано до споживання класу 
капіталістів, бо ми тут розглядаємо додаткову вартість у її неподіленій 
первісній формі. Представники ліберальних професій одержують свої 
грошові засоби, тобто асигнування на частину суспільного продукту, зде-
більша безпосередньо або посередньо від класу капіталістів, що дають їм 
крихітки зі своєї додаткової вартості. Ось чому представників ліберальних 
професій, як споживачів додаткової вартості, треба разом з їхнім спожи-
ванням зарахувати до класу капіталістів. Те саме стосується й духівництва, 
тільки воно одержує частину своїх засобів від робітників, тобто із заробіт-
ної плати. Нарешті, державу та її урядовців і військо утримується коштом 
податків, або додаткової вартості, або заробітної плати. Взагалі ми знає-
мо — у межах Марксової схеми — лише два джерела суспільного прибутку: 
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або заробітну плату, або  додаткову вартість. Таким чином, усі зазначені 
шари людності, які не належать ні до робітників, ні до капіталістів, є лише 
учасники у споживанні обох форм прибутку. Посилання на цих «третіх 
осіб» як на покупців, що розв’язують проблему попиту, сам Маркс відкидає 
як безглузду вигадку. «Всі члени суспільства, які не беруть безпосередньої 
участі в репродукції, чи то буде участь працею, чи участь без неї, можуть 
одержати свою частину річної товарової продукції — тобто засоби свого 
споживання — насамперед лише з рук тих класів, яким у першу чергу діста-
ється продукт із рук продуктивних робітників, промислових капіталістів 
і землевласників. У цьому розумінні їхні прибутки матеріально походять 
від заробітної плати (продуктивних робітників), зиску та земельної ренти, 
а тому являють собою прибутки похідні порівняно з цими первинними 
прибутками. З другого боку, ці похідні в цьому разі прибутки здобувають 
їхні одержувачі внаслідок своєї суспільної функції, як королі, попи, профе-
сори, проститутки, солдати й т. ін.; через це вони можуть розглядати свої 
функції як первісне джерело прибутку»44. Посилання на споживачів про-
центів та земельної ренти як на представників самостійного попиту Маркс 
теж відкидає, кажучи:

«Але коли ту частину додаткової вартості товарів, яку промисловий 
капіталіст повинен віддати як земельну ренту та процент іншим співвлас-
никам додаткової вартості, протягом довгого часу не можна реалізувати 
через продаж самих товарів, то це є кінець і для виплати ренти або проценту, 
і тому ні землевласники, ні одержувачі процентів не можуть, витрачаючи 
ренту й процент, бути за deus ex machina для того, щоб із власного бажання 
перетворювати на гроші певні частини річної репродукції. Так само стоїть 
справа з видатками всіх так званих непродуктивних робітників — держав-
них урядовців, лікарів, адвокатів і т. ін., і взагалі всіх, хто в формі “великого 
загалу” робить економістам “послугу”, з’ясовуючи те, чого ті не з’ясували»45.

Коли цим способом у межах капіталістичного суспільства цілком 
неможливо виявити покупців товарів, де приховується акумульована 
частина додаткової вартості, то лишається ще один порятунок: зовнішня 
торгівля. Проти цієї методи, за якою зовнішня торгівля є надійним місцем 
збуту продуктів, що з ними нічого робити в процесі репродукції, постає, од-
нак, багато заперечень. Посилання на зовнішню торгівлю є лише марною 
викруткою, бо труднощі, на які ми наражаємось у нашому аналізі, тільки 
переносяться в інше місце, а не розв’язуються. Аналіз процесу репродук-
ції, загалом беручи, стосується не поодинокої капіталістичної країни, 
а капіталістичного світового ринку, для якого кожна країна є своя країна. 
Маркс виразно каже про це вже в першому томі «Капіталу», розглядаючи 

44 Капітал, т. II, с. 346.
45 Капітал, т. II, с. 432.
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акумуляцію: «Ми абстрагуємося тут од міжнародної торгівлі, яка замінює 
тубільні сорти товарів закордонними й за допомогою якої нація може пе-
ретворювати предмети розкоші на продукційні й життєві засоби й навпа-
ки. Щоб предмет досліду схопити в його чистоті, вільним від перешкодних 
побічних обставин, ми мусимо тут увесь торговельний світ розглядати 
як одну націю і припускати як передумову, що капіталістична продукція 
скрізь зміцніла й опанувала всі галузі промисловості»46.

Ті самі труднощі постають в аналізі, коли розглядати цю справу з іншого 
боку. В Марксовій схемі акумуляції припускається, що частина суспільної 
додаткової вартості, яку мають капіталізувати, народжується на світ одразу 
в своїй натуральній формі, яка зумовлює й уможливлює застосування її для 
акумуляції: «Одне слово, додаткова вартість лише тому може перетворюва-
тися в капітал, що додатковий продукт, вартістю якого вона є, вже містить 
у собі речові складові частини якогось нового капіталу»47.

Висловлюючись цифрами схеми, маємо:

І. 5000 с + 1000 v + 1000 m = 7000 засобів продукції;
II. 1430 с + 285 v + 285 m = 2000 засобів споживання.

Тут додаткову вартість розміром 570 m можна капіталізувати, бо вона 
складається безпосередньо із засобів продукції, але цій кількості засобів 
продукції відповідає додаткова кількість засобів існування, розміром 
у 114 m; отже, разом можна капіталізувати 684 m. Але припущене тут про-
сте переміщення відповідних засобів продукції на сталий капітал і засобів 
існування на змінний капітал суперечить основам капіталістичної товаро-
вої продукції. Додаткову вартість, хоч у якій натуральній формі буде вона, 
не можна перемістити безпосередньо в місця продукції для акумуляції, 
а спочатку її треба реалізувати, тобто обміняти на гроші48. Додаткову вар-
тість І підрозділу розміром 500 можна було б капіталізувати, та для цього її 
треба спочатку реалізувати: вона повинна скинути свою натуральну форму 
й набути чистої форми вартості раніше, ніж її додається до продуктивно-
го капіталу. Це стосується кожного поодинокого капіталіста, а також має 
силу для суспільного колективного капіталіста, бо реалізація додаткової 
вартості в чистій формі вартості є основною умовою капіталістичної про-
дукції, і, розглядаючи суспільну репродукцію, «не треба вдаватись у манеру, 
що її запозичив Прудон у буржуазної економії, і дивитись на справу так, 

46 Капітал, т. I. Вид. ДВУ, 1927, с. 346, прим. 21а.
47 Там само, с. 346.
48 Ми не беремо тут на увагу випадків, коли частина продукту, наприклад, вугілля в 

шахтах, безпосередньо, без обміну, знову входить у процес продукції. Для капіталістичної 
продукції, беручи її в цілому, ці випадки становлять виняток. Порівн.: Маркс К. Теорії 
додаткової вартості. Т. II, ч. 2-а / нім. вид., с. 255 і далі.
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мовби суспільство капіталістичного способу продукції, взяте en bloc, як 
ціле, втрачає свій специфічний історико-економічний характер. Навпаки, 
у цьому разі доводиться мати діло з колективним капіталістом»49. Отже, 
додаткова вартість неодмінно має перейти через грошову форму, вона по-
винна скинути форму додаткового продукту, раніше ніж знову її набрати 
для акумуляції. Але що являють собою та хто такі покупці додаткового 
продукту І і II підрозділів? Вже для того, щоб реалізувати додаткову вар-
тість І і II підрозділів, згідно з вищесказаним, повинен бути збут поза І і II 
підрозділами. Але за цієї умови додаткова вартість лише перетворювалась 
би на гроші. Для того, щоб цю реалізовану додаткову вартість можна було 
застосувати на поширення продукції, на акумуляцію, потрібні ще надії на 
більший попит у майбутньому — на попит, що знову-таки міститься поза 
І і II підрозділами. Отже, цей збут додаткового продукту повинен збільшу-
ватись щорічно на акумульовану частину додаткової вартості. Або, навпа-
ки, акумуляція лише остільки може відбуватись, оскільки збільшується 
збут поза І і II підрозділами.

49 Капітал. Т. II / нім. вид., с. 409.



Розділ VIII
Спроби розв’язати труднощі у Маркса

Ми бачимо, що як цілком ігнорується грошовий обіг у схемі пошире-
ної репродукції, яка освітлює так чітко й просто процес акумуляції, то 
це призводить до великих недоречностей. В аналізі простої репродукції 
цей метод цілком себе виправдав. Там, де продукували виключно на спо-
живання й де продукцію лише на нього розраховувалось, гроші правили 
за тимчасового посередника, щоб розподіляти суспільний продукт між 
різними групами споживачів з одного боку, і тим, що призначалось для 
поновлення капіталу. Тут в акумуляції грошова форма має посутню функ-
цію: вона є не лише простий посередник у товарообігу, але є форма вияв-
лення капіталу, момент його обороту. Перетворення додаткової вартості 
на грошову форму, хоч і не є посутнім моментом справжньої репродукції, 
являє посутню економічну передумову капіталістичної акумуляції. Отже, 
тут між продукцією та репродукцією є дві метаморфози додаткового про-
дукту: позбавлення споживчої форми й набирання відповідної натураль-
ної форми для акумуляції. Суть справи не в тому, щоб поодинокі періоди 
продукції неодмінно змінювались протягом року. Для нас байдуже, хоч то 
будуть місяці, хоч метаморфози поодиноких частин додаткової вартості 
І і II підрозділів, навзаєм чергуючись, перехрещуватимуться в часі. Ці змі-
ни різних періодів у дійсності означають не проміжки часу, а правильне 
чергування економічних перетворень. Але це чергування має відбуватись 
незалежно від того, чи потребує воно більших, чи менших проміжків часу, 
якщо акумуляція зберігає свій капіталістичний характер. Таким чином, 
ми знову підходимо до питання: хто реалізує акумульовану додаткову 
вартість?

Маркс і сам почуває прогалину у своїй зовнішньо бездоганній схемі 
акумуляції й часто з різних боків розглядає цю проблему. Послухаймо, що 
каже він:

«У книзі І ми показали, як відбувається акумуляція у поодинокого капі-
таліста. Внаслідок того, що товаровий капітал перетворюється на гроші, 
перетворюється на гроші й додатковий продукт, у якому втілюється 
додаткова вартість. Цю додаткову вартість, перетворену таким способом 
на гроші, капіталіст знову перетворює на додаткові натуральні елементи 
свого продуктивного капіталу. У наступному кругообігу продукції збіль-
шений капітал дає більшу кількість продукту. Але те, що відбувається 
з індивідуальним капіталом, має виявлятись і в цілій річній репродукції, 
цілком так само, як ми бачили це, розглядаючи просту репродукцію, де — 
за капіталу індивідуального — послідовне осаджування зужитої основної 
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складовини його в формі грошей, що їх збирається як скарб, виявляється 
і в річній суспільній репродукції»50.

Далі Маркс досліджує механізм акумуляції саме з цього погляду, тобто 
з того, що додатковий продукт, раніш ніж його акумулюватиметься, має 
перейти у грошову форму:

«Коли, приміром, капіталіст А протягом одного року або кількох років 
продає послідовно вироблювані в нього кількості товарового продукту, то 
разом з тим він перетворює на гроші й ту частину товарового продукту, 
у якій міститься додаткова вартість, — додатковий продукт — отже, саму 
додаткову вартість, що її він виробив у товаровій формі, перетворює на гро-
ші, помалу акумулює гроші, й таким чином утворюється новий потенційний 
грошовий капітал. Потенційний він тому, що ці гроші мають властивість 
і призначаються на те, щоб перетворюватись на елементи продуктивного 
капіталу. А фактично капіталіст назбирує лише звичайні скарби, що не 
являють жодного елементу справжньої репродукції. Причому робота його 
сходить насамперед на те, щоб послідовно вилучати з обігу гроші, які там є, 
і, звичайно, можливо, що ці обігові гроші, перебуваючи тепер у його скрині, 
перед тим як перейти до обігу, самі становили частину інших скарбів».

«Гроші вилучаються з обігу й назбируються як скарби через продаж 
товару, без наступної купівлі. Коли уявимо собі, що ця операція загальна, 
то здається незрозумілим, звідки візьмуться покупці, бо в цьому проце-
сі — а його треба уявляти собі загальним, тому що кожний індивідуаль-
ний капітал може бути у стадії акумуляції, — всі бажають продавати, щоб 
назбирувати скарби, а купувати ніхто не хоче».

«Коли ми уявимо собі, що процес циркуляції між різними частинами 
річної репродукції перебігає мовби простою лінією, а це неправильно, бо, 
за небагатьма винятками, він завжди складається з рухів навзаєм проти-
лежних, — то доведеться починати з продуцента золота (або срібла), який 
купує, не продаючи, і припустити, що всі інші продають йому. У такому 
разі весь річний суспільний додатковий продукт (втілення всієї додатко-
вої вартості) перейшов би до нього, а всі інші капіталісти розподілили б 
pro rata його додатковий продукт, який з природи існує у вигляді грошей 
і є природним втіленням його додаткової вартості в золоті; бо частину 
продукту золотопромисловця, яка повинна покрити його активний ка-
пітал, вже зв’язано й використано. Вироблена в формі золота додаткова 
вартість продуцента золота являла б тоді єдиний фонд, що з нього всі 
інші капіталісти одержували б матеріал, щоб перетворювати в золото 
свій річний додатковий продукт. Отже, величиною своєї вартості вона 
мусила б  дорівнювати всій суспільній річній додатковій вартості, яка має 

50 Капітал, т. II, с. 465.
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тимчасово залялькуватись у форму скарбів. Ці припущення, не кажучи 
вже про їхню недоречність, нічого не допомогли б нам, пояснюючи хіба 
те, що одночасно можуть назбируватись загальні скарби, причому сама 
репродукція, за винятком репродукції у золотопромисловців, не зробила 
б і кроку наперед.

Раніше, ніж розв’язати ці позірні труднощі, треба відрізняти…» й т.д.51 
(курсив Р. Л. — Ред.)

Маркс тут зве труднощі в реалізації додаткової вартості позірними. 
Але всю дальшу роботу аж до кінця другого тому «Капіталу» й написано, 
щоб побороти ці труднощі. Спочатку Маркс намагається розв’язати пи-
тання, посилаючись на утворення скарбів, що в капіталістичній продукції 
неминуче випливає з розбіжності в моментах циркуляції різних сталих 
капіталів. Що з різних індивідуальних витрат деякі зроблено раніше, а де-
які пізніше, а частину витрат поновлюється тільки по закінченні більш-
менш довгих періодів, то ми бачимо, що в кожний даний момент часу 
деякі поодинокі капіталісти вже поновлюють свої витрати, тимчасом як 
інші роблять на це лише відрахування, продаючи свої товари, аж поки ці 
відрахування складуть суму, достатню для того, щоб відновити основний 
капітал. Таким чином, утворення скарбів відбувається на капіталістич-
ній базі рівнобіжно з суспільним процесом репродукції, як виявлення та 
умова своєрідного обороту капіталу. «Наприклад, А продає В (який може 
репрезентувати й кількох покупців) 600 (400 с + 100 v + 100 m). Він продав 
товар на 600, за 600 грішми, що з них 100 є втіленням додаткової вартості; 
ці 100 він вилучає з обігу, зберігає їх як гроші; але ці 100 у грошах є лише 
грошова форма додаткового продукту, що втілював вартість розміром 
у 100. (Щоб розглянути проблему в чистій формі, Маркс припускає тут, 
що всю додаткову вартість капіталізується; інакше кажучи, він зовсім 
не звертає уваги на частину додаткової вартості, витрачену на особисте 
споживання капіталістів; як А′, А″, А‴, так і В′, В″, В‴ належать тут до під-
розділу І. — Р. Л.) Взагалі утворення скарбів зовсім не є продукція, а тому 
й не приріст у продукції. Робота капіталіста при цьому сходить виключно 
на те, що він вилучає з обігу, затримує у себе й зберігає гроші, вторговані 
від продажу додаткового продукту в 100. Ця операція відбувається не 
лише в А, вона відбувається в численних пунктах на периферії циркуля-
ції в інших капіталістів: А′, А″, А‴... Але А збирає скарби лише остільки, 
оскільки він — відносно свого додаткового продукту — є лише продавець, 
не виступаючи потім як покупець. Таким чином, послідовна продукція до-
даткового продукту, що є втіленням його додаткової вартості — а її треба 
перетворити на золото, — в даному разі є йому за передумову утворення 
скарбів. У цьому випадку, де ми розглядаємо циркуляцію лише в межах 
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категорії І підрозділу, натуральна форма  додаткового продукту, як і всього 
продукту — а його частиною є додатковий продукт, — являє натуральну 
форму одного з елементів сталого капіталу І підрозділу, тобто належить 
до такої категорії, як засоби продукції, — до засобів продукції. Що постає 
з цього, тобто яку функцію виконують вони в руках покупців В, В′ й т. ін., 
це ми далі побачимо. Але насамперед ми повинні пам’ятати ось що: хоч 
А на свою додаткову вартість вилучає гроші з обігу й зберігає їх як скар-
би, він, з другого боку, пускає в оборот товари, не вилучаючи натомість 
інших товарів, а тому В′, В″, В‴ й т. ін. й собі можуть пускати в обіг гроші 
й натомість вилучати з нього лише товар. У даному разі цей товар і своєю 
натуральною формою, і своїм призначенням увіходить, як основний або 
оборотний елемент, у сталий капітал В, В′ й т. ін.»52.

Змальований вище процес не є для нас щось нове. Маркс уже аналізував 
його докладно в розділі про просту репродукцію, бо його треба знати, щоб 
пояснити те, як відновлюється сталий капітал суспільства за капіталістич-
ної репродукції. Ось чому поки що зовсім не можна сказати, як цей процес 
може нас позбавити тих труднощів, на які ми наразились, аналізуючи по-
ширену репродукцію. Труднощі були ось у чому. Дбаючи про акумуляцію, 
капіталісти не зуживають однієї частини додаткової вартості, а додають 
до капіталу, щоб поширювати продукцію. Постає питання: де ж покупці на 
цей додатковий продукт, що його не можуть спожити ні капіталісти, ні, тим 
паче, робітники, споживання яких цілком покривається сумою відповідно-
го змінного капіталу? Де попит на акумульовану додаткову вартість? Або, 
як формулює це питання Маркс, звідки береться гроші, щоб оплатити цю 
акумульовану додаткову вартість? Коли нам, відповідаючи на це, кажуть, 
що утворення грошових скарбів є наслідком того, що процеси відновлення 
сталих капіталів поодиноких капіталістів відбуваються скоками й не збі-
гаються в часі, то все ж взаємний зв’язок цих явищ не з’ясовується. Коли 
В, В′, В″ й т. ін. купують засоби продукції у своїх колег, А, А′, A″, щоб відно-
вити свій фактично зужитий сталий капітал, то в цьому разі ми лишаємося 
в рамках простої репродукції, і справа ця не має жодного зв’язку з нашими 
труднощами. Але коли ми припустимо, що капіталісти В, В′, В″ й т. ін. купу-
ють засоби продукції, щоб поширити свій сталий капітал, маючи на оці аку-
муляцію, то з цим сполучається одразу вже декілька запитань. Насамперед, 
відкіля В, В′, В″ дістають гроші, щоб купити в А, А′, A″ надлишковий додат-
ковий продукт? Бо в них теж гроші можуть бути лише після того, як вони 
продадуть свій додатковий продукт. Раніше, ніж придбати собі нові засоби 
продукції, щоб поширити свої підприємства, тобто раніше, ніж виступати 
як покупці додаткового продукту, що його акумулюватиметься, вони по-
винні позбавитись свого власного додаткового продукту, тобто виступити 
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покупцями. Але кому В, В′, В″ продали свій додатковий продукт? Ми бачимо, 
що труднощі переміщено з А, А′, A″ на В, В′, В″, але їх не усунено.

У перебігу аналізу є один момент, коли, здається, що труднощі розв’я-
зано. Після деякого відступу Маркс знову розпочинає дослідження й будує 
його далі так:

«У розглянутому випадку цей додатковий продукт з самого початку 
являє засоби продукування засобів продукції. Лише у В, В′, В″ і т. ін. (І) 
цей додатковий продукт функціонує як додатковий сталий капітал; але 
потенційно він є ним раніше, ніж його продано, уже в руках А, А′, А″(І), 
що назбирують скарби. Поки ми розглядаємо лише розмір вартості ре-
продукції в І підрозділі, ми перебуваємо ще в межах простої репродукції, 
бо жодного додаткового капіталу не пущено в рух, щоб утворити цей по-
тенційний додатковий сталий капітал (додатковий продукт); не пущено 
в рух і більшу кількість додаткової праці, ніж та, яку витрачалось на ґрунті 
простої репродукції. Різниця поки що лише в формі застосовуваної додат-
кової праці, в конкретній природі її особливого корисного виду. Цю працю 
витрачено на засоби продукції для І с замість II с, на засоби продукції, що 
виготовляють засоби продукції, а не на засоби продукції, що виготовляють 
засоби споживання. За простої репродукції припускалось, що всю додатко-
ву вартість підрозділ І витрачає як прибуток, отже, на товари II підрозділу; 
це значить, що вона складалась із тих засобів продукції, які мали покрити 
сталий капітал ІІ с в його натуральній формі. Таким чином, щоб відбувся 
перехід від простої до поширеної репродукції, продукція підрозділу І 
повинна мати змогу утворювати менше елементів сталого капіталу для 
II підрозділу, а разом з тим більше для І підрозділу. З цього випливає, коли 
дивитись на справу лише з погляду величини вартості, що за простої ре-
продукції утворюється матеріальний субстрат поширеної репродукції. Він 
є не що інше, як додаткова праця класу робітників І підрозділу, витрачена 
безпосередньо на вироблення засобів продукції, на утворення потенцій-
ного додаткового капіталу І підрозділу. Отже, утворення потенційного 
додаткового капіталу в А, А′, А″ (І) — послідовним продажем їхнього 
додаткового продукту, що утворюється тут без будь-якої капіталістичної 
витрати грошей, — є тут лише грошовою формою додатково вироблених 
засобів продукції І підрозділу»53.

Здається тут, що труднощі зникли, здиміли. Акумуляції тепер не треба 
жодних нових джерел: раніше капіталісти самі споживали свою додаткову 
вартість, тобто вони повинні були мати в себе відповідний запас грошей, 
бо клас капіталістів, як ми вже знаємо це з аналізу простої репродукції, 
сам повинен пустити в обіг гроші, потрібні для того, щоб реалізувати його 
додаткову вартість; тепер клас капіталістів купує за одну частину цього 

53 Капітал, т. II, с. 473.
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 грошового запасу (а саме, запасу В, В′, В″ й т. ін.) замість засобів споживання 
на таку саму вартість нові, додаткові засоби продукції, щоб поширити влас-
ну продукцію. Тому в руках другої частини капіталістів (а саме, в А, А′, А″ 
і т. ін.) збирається така сама сума грішми. «Це утворення скарбів зовсім не 
має за передумову додаткового багатства у благородних металах, а лише 
зміну функцій тих грошей, що були до того часу в обігу. До цього часу вони 
функціонували як засіб обігу, а тепер функціонують як скарби, як потенцій-
но утворюваний новий грошовий капітал».

По цьому ми немовби виплуталися з труднощів. Однак неважко поміти-
ти, яка обставина полегшила нам це розв’язання справи: Маркс розглядає 
тут акумуляцію в її першому постанні, in statu nascendi, коли вона тільки 
починає рости, як брунька простої репродукції. З погляду розміру вартості, 
продукція тут поки не поширена, але її розпорядок і розподіл речових її 
елементів інші. За таких обставин не дивно, що й грошових джерел стає 
досить. Але й одержане розв’язання надається лише для одного моменту, 
лише для переходу від простої до поширеної репродукції, тобто саме для 
випадку теоретично уявлюваного, з яким у дійсності не доводиться мати 
діла. Але коли процес акумуляції давно вже набув права громадянства 
і якщо він протягом кожного періоду продукції подає на ринок більшу 
масу вартості, ніж у попередні періоди, тоді постає питання, де покупці 
цих додаткових вартостей. Тут винайдене розв’язання нас не виручає. 
Крім того, воно є лише позірним розв’язанням. Розглянувши його ближче, 
виявляємо, що і воно повертається проти нас якраз тоді, коли нам здаєть-
ся, що воно нас виручає. Якщо розглядаємо акумуляцію саме в той момент, 
коли вона ось-ось має народитися з надр простої репродукції, то перша 
передумова її є зменшення споживання у класу капіталістів. У той самий 
момент, коли ми маємо змогу за допомогою попередніх засобів обігових 
перейти до поширення продукції, ми, відповідно, втрачаємо попередніх 
споживачів. Для кого ж починати поширення продукції, тобто — хто ку-
пить у В, В′, В″ (І) ту збільшену масу продуктів, яку вони виробили внас-
лідок того, що, «відмовляючись від найпотрібнішого», заощадили гроші, 
щоб закупити в А, А′, А″ (І) нові засоби продукції?

Як бачимо, позірним тут було розв’язання, а не труднощі, і Маркс сам 
одразу повертається до питання про те, звідки в В, В’, В’’ беруться гроші, 
щоб купити в А, А′, А″ їхній додатковий продукт.

«Оскільки продукти, що їх виробляють В, В′, В″ й т. ін. (І), самі знову 
входять in natura в той самий процес, само собою зрозуміло, що pro tanto 
частину їхнього власного додаткового продукту безпосередньо (без проце-
су циркуляції) переноситься в їхній продуктивний капітал, і входить вона 
в нього як додатковий елемент сталого капіталу. Але pro tanto вони не до-
помагають перетворювати в золото додатковий продукт А, А′, А″ і т. ін. (І). 
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Та й не кажучи про це, звідки ж беруться гроші? Ми знаємо, що В, В′, В″ 
і т. ін. (І) утворили свої скарби, як А, А′, А″ і т. ін., продаючи відповідні до-
даткові продукти, і тепер досягли моменту, коли їхній лише потенційний 
грошовий капітал, зібраний як скарб, повинен дійсно функціонувати як 
додатковий грошовий капітал; але так ми блукаємо в зачарованому колі. 
Насамперед лишається нерозв’язаним питання, звідки беруться гроші, що 
їх раніше вилучили з обігу й назбирали капіталісти В (І)»54.

Відповідь, що її дає Маркс, здається дивовижно простою. «Однак, уже 
з розгляду простої репродукції ми знаємо, що в руках капіталістів І і II по-
винна бути певна кількість грошей для того, щоб могло відбутись перетво-
рення їхнього додаткового продукту. Гроші, що придавались як прибуток 
для витрат на засоби споживання, повертались там назад до капіталістів, 
у міру того, як вони авансували їх для обміну своїх відповідних товарів. Тут 
знову виступають такі самі гроші, але їхня функція змінилась. Капіталісти 
А й В (І) навпереміну постачають гроші на перетворення додаткового про-
дукту в додатковий потенціальний грошовий капітал і навпереміну знову 
пускають в обіг новоутворений грошовий капітал як купівельний засіб»55.

Тут ми знову повернулись до простої репродукції. Цілком правильно, що 
капіталісти А й капіталісти В завжди стало нагромаджують грошові скарби, 
щоб час від часу відновлювати свій сталий (основний) капітал і таким чи-
ном навзаєм допомагати один одному реалізувати продукти. Але ці назби-
рувані скарби не падають з неба. Вони є постійне осаджування вартості 
основного капіталу, яка помалу переноситься на продукт і частинами, під 
час продажу продукту, реалізується. Таким чином, назбируваних грошових 
скарбів завжди може вистачити лише на те, щоб відновити старий капітал, 
але вони ніяк не можуть вийти поза ці межі, щоб можна було купити додат-
ковий сталий капітал. Разом з цим, ми ще не вийшли б із рамок простої ре-
продукції. Або може, як нове додаткове грошове джерело, додається части-
ну тих обігових засобів, які до цього придавались капіталістам для їхнього 
особистого споживання, а тепер їх капіталізується? Та це знову доводить 
нас до недовгого, лише теоретично уявлюваного, виключного моменту, до 
переходу від простої репродукції до поширеної. Далі цього стрибка акуму-
ляція не посовується ні на крок: ми справді блукаємо в зачарованому колі.

Отже, капіталістичне нагромадження скарбів не може допомогти нам 
у наших труднощах. І це можна було передбачити, бо саме питання постав-
лено неправильно. У проблемі акумуляції річ не в тім, звідки беруться гро-
ші, а в тім, звідки постає попит на додатковий продукт, що походить з ка-
піталізованої додаткової вартості. Це не технічне питання про грошовий 
обіг, а економічне питання про репродукцію всього суспільного  капіталу. 

54 Капітал, т. II, с. 476.
55 Капітал, т. II, с. 476.
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Бо коли ми навіть облишимо питання, що його тільки й розглядав досі 
Маркс, — питання про те, звідки у В, В′ і т. ін. (І) взялись гроші, щоб купити 
в А, А′ і т. ін. (І) додаткові засоби продукції, то після того, як вивершиться 
акумуляція, постає ще важливіше питання: кому В, В′ і т. ін. (І) продава-
тимуть тепер свій збільшений додатковий продукт? Маркс кінець кінцем 
примушує їх продавати один одному власні продукти.

«Різні В, В′, В″ й т. ін. (І), що в них потенційний новий грошовий капітал 
починає активні операції, можуть купувати один в одного й продавати 
один одному свої продукти (частини свого додаткового продукту). За нор-
мального перебігу гроші, авансовані на оборот додаткового продукту, pro 
tanto повертаються до різних В в такій самій пропорції, у якій кожен з них 
авансував ці гроші на оборот своїх відповідних товарів»56.

«Pro tanto» не є розв’язанням справи, бо В, В′, В″ й т. ін. (І) не для того від-
мовились від частини додаткової вартості та поширили свою продукцію, 
щоб потім продавати один одному свій збільшений продукт, тобто засоби 
продукції. А проте й це можливо в дуже обмежених розмірах.

Згідно з припущенням Маркса, всередині І підрозділу є певний розподіл 
праці, при чому А, А′, А″ і т. ін. (І) виробляють засоби продукування засо-
бів продукції, а В, В′, В″ і т. ін. виробляють, навпаки, засоби продукування 
засобів споживання. У такому разі, коли б продукт А, А′, А″ й т. ін. міг би 
лишатись у підрозділу І, то продукт В, В′, В″ і т. ін., завдяки його натураль-
ній формі, призначається для підрозділу II (вироблення засобів існування). 
Отже, акумуляція у В, В′ і т. ін. доводить нас уже до циркуляції між І і II.

Самий виклад аналізу в Маркса потверджує, що коли всередині підроз-
ділу І відбувається акумуляція, то — кінець кінцем — безпосередньо або 
посередньо в підрозділі засобів існування має бути наявний збільшений 
попит на засоби продукції. Виходить, що покупців додаткового продукту 
підрозділу І ми повинні шукати серед капіталістів II підрозділу.

Друга Марксова спроба розв’язати проблему базується на попиті капіта-
лістів II підрозділу. Їхній попит на додаткові засоби продукції скеровується 
лише на збільшення їхнього сталого капіталу II с. Але тут і впадають в очі 
всі труднощі проблеми:

«Припустімо, що А (І) перетворює на золото свій додатковий продукт, 
продаючи його В з підрозділу II. Це може статись лише тому, що А (І), про-
давши В (II) засоби продукції, не купує потім засобів споживання, тобто 
через однобічний його продаж. Коли II с з форми товарового капіталу 
лише таким способом перетворюється в натуральну форму продуктивно-
го сталого капіталу, що не тільки I v, але принаймні й певну частину І m 
обмінюється на певну частину II с, яка існує в формі засобів споживання. 

56 Капітал, т. II, с. 477.
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Та коли А перетворює в золото своє І m тільки тому, що такого обміну 
не відбувається, а навпаки, наш А вилучає з обігу гроші, вторговані від 
II підрозділу через продаж свого І m, і не повертає їх на купівлю засобів 
споживання II с, — то хоч в А (І) утворюється додатковий потенційний гро-
шовий капітал, але в другому підрозділі закріплюється в формі товарового 
капіталу рівна величиною вартості частина сталого капіталу В (II), яка не 
може перетворитись у натуральну форму продуктивного сталого капіталу. 
Інакше кажучи, частина товарів В (II), і до того prima facie та частина, що, 
не продавши її, В (II) не може перетворити весь свій сталий капітал знов 
у продуктивну форму, не має збуту. Отже, щодо цієї частини відбувається 
надпродукція, яка — знову-таки щодо цієї частини — гальмує репродукцію, 
хоча б і в попередньому масштабі»57.

Спроби акумулювати з боку І підрозділу, продаючи надлишковий до-
датковий продукт підрозділові II, мали тут зовсім несподівані наслідки — 
дефіцит у капіталістів II підрозділу, які не можуть почати навіть простої 
репродукції. Дійшовши цього вузлового пункту, Маркс заглиблюється 
в аналіз, щоб розв’язати проблему.

«Розгляньмо тепер трохи ближче акумуляцію в підрозділі II. Перше 
ускладнення щодо II с, тобто його перетворення зі складової частини 
товарового капіталу в натуральну форму сталого капіталу II, стосується 
простої репродукції. Візьмімо попередню схему:

(1000 v + 1000 m) І обмінюється на 2000 II с.

Коли, приміром, половина додаткового продукту І підрозділу, тобто 
1000/2 m, або 500 І m, знову входить як сталий капітал у підрозділ І, то ця 
частина додаткового продукту, затримана в І підрозділі, не може покрити 
жодної частини II с. Замість перетворюватись у засоби споживання, ця ча-
стина має правити як додаткові засоби продукції в самому І підрозділі. Вона 
не може виконувати таку функцію одночасно в І і II підрозділах, капіталіст 
не може витрачати вартість свого додаткового продукту на засоби спожи-
вання і разом з тим продуктивно споживати самий додатковий продукт, 
тобто долучати його до свого продуктивного капіталу. Отже, замість 2000 І 
(v + m) в обмін на 2000 II с надходять лише 1500, а саме (1000 v + 500 m) І; 
таким чином, 500 II с не можуть перетворитися зі своєї товарової форми 
у продуктивний (сталий) капітал II підрозділу»58.

Поки що ми лише ще наочніше переконались у тому, що труднощі є, 
але ні на крок не рушили вперед, щоб їх побороти. Однак тут на аналіз 
впливає те, що Маркс, пояснюючи проблему акумуляції, весь час бере за 

57 Капітал, т. II, с. 278.
58 Капітал, т. II, с. 480.
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основу фікцію початкового переходу від простої до поширеної репродук-
ції, тобто момент народження акумуляції, замість розглядати її у процесі 
руху. Ця сама фікція давала нам, поки ми розглядали акумуляцію лише 
в межах підрозділу І, принаймні на перший погляд позірне розв’язання: 
що капіталісти І підрозділу відмовились від частини свого попереднього 
особистого споживання, то в їхніх руках і опинились раптом нові грошові 
скарби, з котрими вони можуть почати капіталізацію. Але коли ми тепер 
звертаємось до підрозділу II, то ця сама фікція ще збільшує труднощі, бо 
тут «самовідречення» капіталістів І підрозділу виявляється в дошкульній 
втраті споживачів, а на їхній попит і розраховано продукцію. Капіталісти 
підрозділу II, що з ними ми проводили експеримент, аби дізнатись, чи 
не вони є оті бажані покупці додаткового продукту акумуляції в підроз-
ділі І, ще менше можуть допомогти нам у цьому становищі, бо самим їм 
теж скрутно, й вони поки що не знають, куди їм дітися зі своїм власним 
непроданим продуктом. Звідси бачимо, до яких недоречностей доводить 
спроба провести акумуляцію одних капіталістів коштом інших.

Потім Маркс робить спробу обминути ці труднощі, але зараз же відмовля-
ється від цього як від вивертки. Спроба ця сходить до питання, чи не можна 
розглядати неспроданий надлишок II підрозділу, внаслідок акумуляції в І під-
розділі, як потрібний товаровий запас суспільства на майбутній рік. Проти 
цього Маркс заперечує з властивою йому ґрунтовністю: «1) Таке утворення 
запасів та потреба в них має значення для всіх капіталістів і І, і II підрозділів. 
Якщо розглядати їх як звичайних продавців товарів, то вони відрізняються 
один від одного лише тим, що продають товари різних ґатунків. Запас товарів 
у II підрозділі має собі за передумову попередній запас товарів у І підрозділі. 
Не беручи на увагу цього запасу в одному, ми повинні так само зробити з дру-
гим. А коли ми візьмемо на увагу ці запаси в обох підрозділах, то проблема 
анітрохи не змінюється. 2) Коли в підрозділі II поточний рік закінчується 
з товаровим запасом на майбутній рік, то почався він з товаровим запасом, 
що лишився йому від попереднього року. Отже, аналізуючи річну продукцію 
в її абстрактному вираженні, ми повинні й у тому, й у другому разі викрес-
лити геть товаровий запас. Коли ми всю продукцію відносимо до поточного 
року, тобто й ту частину, що її він передає наступному рокові як товаровий 
запас, але, з другого боку, відлічимо з нього товаровий запас, одержаний від 
попереднього року, то ми справді матимемо як предмет нашого аналізу весь 
пересічний річний продукт. 3) Та проста обставина, що, досліджуючи просту 
репродукцію, ми не наражались на труднощі, як оце тепер, доводить, що тут 
ми маємо цілком особливе явище, і його зумовлює тут лише інше групування 
(відносно репродукції) елементів І підрозділу, змінене групування, без якого 
взагалі неможлива жодна репродукція в поширеному розмірі»59.

59 Капітал, т. II, с. 482.
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Останнє зауваження спрямоване проти спроб, що їх робив до цього 
часу сам Маркс, — проти спроб з’ясувати специфічні труднощі акумуляції 
моментами, які належать ще до простої репродукції, а саме, тим утво-
ренням скарбів, яке має зв’язок із повсякчасним поновленням основного 
капіталу і яке раніше — в межах підрозділу І — повинно було з’ясувати нам 
акумуляцію.

Маркс переходить потім до схематичного уявлення про поширену 
репродукцію, але одразу ж, аналізуючи свою схему, наражається на ті 
самі труднощі, лише трохи в іншій формі. Він припускає, що капіталісти 
підрозділу І акумулюють 500 m, але що капіталісти підрозділу II, зі свого 
боку, повинні перетворити у сталий капітал 140 m, щоб уможливити тим 
акумуляцію перших, і запитує:

«Отже, II підрозділ повинен купити 140 І m готівкою, причому ці гроші не 
повернуться до нього через наступний продаж його товару І підрозділові, 
і цей процес повторюється завжди за кожного повторення річної продукції, 
оскільки це є репродукція в поширеному масштабі. Де ж тоді в II підрозділі 
для цього джерело грошове?»60.

Далі Маркс і шукає всебічно цього джерела. Насамперед розглядає він 
ближче витрати капіталістів II підрозділу на змінний капітал. Цей капітал, 
звичайно, є в грошовій формі. Але його ніяк не можна відтягти від його при-
значення — від закупу робочої сили, щоб повернути на закуп тих додаткових 
засобів продукції, про які ми казали вище: «Таке постійно повторюване відда-
лення (змінного капіталу) від відправного пункту — кишені капіталістів — 
і поворот до нього анітрохи не збільшує кількості грошей, що роблять цей 
кругообіг. Отже, воно не є джерелом акумуляції грошей». Після цього Маркс 
бере на увагу всі можливі розв’язання й відкидає їх. «А проте, чи не можна 
з цього деякий зиск мати?» — вигукує він і розглядає таке припущення: чи 
не досягли капіталісти, знижуючи заробітну плату їхніх робітників нижче 
від нормального середнього рівня, заощадження змінного капіталу, а через 
це й нового грошового джерела, яке надається для акумуляції. Таке припу-
щення він, звичайно, одразу відкидає: «Але не треба забувати, що справді 
виплачувану нормальну заробітну плату (яка ceteris paribus визначає вели-
чину змінного капіталу) виплачується зовсім не через добрість капіталістів, 
але тому, що за даних відносин її треба сплатити. Отже, цей спосіб пояснення 
доводиться відкинути»61.

Він звертається навіть до ролі прихованих методів «заощаджувань» 
на змінному капіталі — до truck-system, шахрайств тощо, і кінець кінцем 
зауважує: «Це є та сама операція, як і у випадку І, лише замаскована та 
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переведена манівцями, а тому її треба так само відкинути, як і ту»62. Таким 
побитом, усі спроби зробити зі змінного капіталу нове грошове джерело 
акумуляції безнадійні: «Отже, з 376 II v нічого не можна зробити в бажано-
му напрямку».

Маркс повертається тоді до грошового запасу капіталістів II підрозділу, 
що його вони мають у своїй кишені й пускають в обіг, задовольняючи влас-
ні потреби, й запитує, чи не можна тут заощадити трохи грошей, маючи на 
меті капіталізування. Але цю спробу зве він «ще більш сумнівною», ніж по-
передня. «Тут стоять один проти одного капіталісти того самого класу, які 
продають один одному й купують один в одного вироблювані в них засоби 
споживання. Гроші, потрібні для цього обміну, функціонують при цьому як 
засіб обігу й за нормального стану речей повинні повертатись до учасників, 
відповідно до авансів, що їх вони робили на обіг, і далі знову повторювати 
той самий кругообіг».

Потім робиться ще одну спробу, яка належить до категорії тих «ви-
круток», що їх Маркс рішуче відкидає, — це спроба пояснити утворення 
грошового капіталу в руках деяких капіталістів II підрозділу тим, що вони, 
обмінюючись товарами, ошукують інших капіталістів того-таки II підроз-
ділу. Маркс вважає навіть за зайве розглядати це припущення.

Потім робиться ще одну, але серйозну спробу: «А може, частина II m, що 
міститься у потрібних засобах існування, безпосередньо перетворюється 
на новий змінний капітал у межах підрозділу ІІ?»63

Як саме це може допомогти нам, тобто привести в рух акумуляцію, не 
зовсім ясно. Бо 1) утворення додаткового змінного капіталу в підрозділі II 
ще не може бути за відправний пункт для дальшого, бо ми ще не з’ясували 
утворення додаткового сталого капіталу підрозділу II й саме намагались 
довести, що це можливо; 2) цього разу в нашому аналізі йшлося про від-
криття грошового джерела в II підрозділі, щоб купувати в І підрозділу 
додаткові засоби продукції, а не про те, щоб примістити надлишковий про-
дукт II підрозділу в його власній продукції; 3) коли ця спроба має значити, 
що відповідні засоби існування можна «безпосередньо», тобто без грошей, 
застосувати в продукції II підрозділу знову, як змінний капітал, через що зі 
змінного капіталу звільнилась би відповідна маса грошей для акумуляції, 
то таку спробу ми повинні були б відкинути. За нормальних умов капіта-
лістична продукція виключає оплачування робітників безпосередньо за-
собами існування; грошова форма змінного капіталу, вільний договір між 
робітником як продавцем товару й виробником засобів споживання є одні-
єю з найпосутніших основ капіталістичного господарства. В іншому місці 
Маркс сам підкреслює таку обставину: «Ми знаємо, що  дійсний  змінний 
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 капітал, а значить, і додатковий, складається з робочої сили. З II підрозді-
лом мають діло самі робітники, а не капіталіст І підрозділу, якому довелось 
би тоді, як доводилось рабовласникові, купувати в II підрозділі потрібні 
засоби існування про запас і берегти їх для додаткової робочої сили, яку 
в майбутньому застосується»64. Це правильно щодо капіталістів II підрозді-
лу й щодо капіталістів І підрозділу. Цим і вичерпується у Маркса вищезга-
дана спроба.

Наприкінці Маркс відсилає нас до останньої частини «Капіталу», до 
21 розділу II тому, що його вмістив енгельс у IV відділі як «Додаткові 
примітки». Тут ми маємо таке коротеньке пояснення: «За початкове гро-
шове джерело II підрозділові править v + m золотопромисловців І, коли його 
вимінюється на частину II с; лише оскільки золотопромисловець назби-
рує додаткову вартість або перетворює її в засоби продукції І підрозділу, 
тобто поширює свою продукцію, його v + m не входить у II підрозділ. 
З другого боку, оскільки акумуляція грошей у самого золотопромисловця 
кінець кінцем призводить до поширеної репродукції, частина додаткової 
вартості золотопромисловця, що її він витрачає не як прибуток, а на свій 
додатковий змінний капітал, входить у II підрозділ, полегшує тут утво-
рюватись новим скарбам або дає новий засіб купувати в І підрозділу без 
наступного безпосереднього продажу йому»65.

Після того, як усі можливі спроби з’ясувати акумуляцію закінчились 
невдачею, після того, як нас відсилано від Понтія до Пілата, від А І до В І і від 
В І до В II, ми доходимо кінець кінцем до того самого золотопромисловця, 
що його участь Маркс назвав від самого початку «недоречною». Цим і за-
кінчується аналіз процесу репродукції та II том «Капіталу», що й не дає нам 
протягом довгого часу розшукуваного розв’язання проблеми.
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Розділ IX
Труднощі з погляду процесу циркуляції

Аналіз Марксів схибував між іншим тому, що він намагався розв’язати 
проблему, неправильно поставивши її як питання про «грошові джерела». 
А справді постає питання про фактичний попит, про збут товарів, а не про 
джерело грошове, щоб їх оплатити. Щодо грошей як посередника цирку-
ляції, ми повинні тут, розглядаючи процес репродукції, взятий у цілому, 
припустити, що капіталістичне суспільство завжди має у своєму розпоря-
дженні стільки грошей, скільки треба для його процесу циркуляції, або що 
воно вміє утворювати для цього сурогати.

Що треба з’ясувати, так це ті великі суспільні акти обміну, які постають 
унаслідок економічних потреб. Тієї обставини, що капіталістична додат-
кова вартість, раніше ніж акумулюватись, має перейти через грошову 
форму, не можна не добачати. Однак ми розшукуємо економічний попит 
на додатковий продукт, не турбуючись при цьому питанням про похо-
дження грошей. Бо, як каже й сам Маркс в іншому місці, «гроші на одному 
боці зумовлюють при цьому поширену репродукцію на другому боці, бо 
можлива вона вже без грошей, які самі не являють ще жодного елементу 
репродукції»66.

Що питання про «грошове джерело» для акумуляції є цілком марним 
формулюванням проблеми репродукції, це виявляється у самого Маркса 
в іншому контексті.

Ці самі труднощі вже раз притягали увагу Марксову в II томі «Капіталу», 
а саме там, де він досліджує процес циркуляції. Уже розглядаючи просту 
репродукцію й кажучи про циркуляцію додаткової вартості, він ставить 
питання:

«Але товаровий капітал, раніше ніж він перетворився у продуктивний 
капітал і раніше ніж витратиться в ньому прихована додаткова вартість, 
має перетворитись у гроші. Звідки ж одержуються для цього гроші? На пер-
ший погляд здається, що це питання складне, й ні Тук, ні хто інший не дав 
на нього до цього часу відповіді»67.

І Маркс рішуче підходить до самої суті питання.
«Припустімо, що оборотний капітал у 500 фунтів стерлінгів, авансова-

ний у формі грошового капіталу, хоч який буде період його обігу, є весь обо-
ротний капітал суспільства, тобто класу капіталістів. Додаткова вартість, 
припустімо, буде 100 фунтів стерлінгів. Як же весь клас капіталістів може 
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постійно вилучати з обігу 600 фунтів стерлінгів, завжди пускаючи в обіг 
лише 500 фунтів стерлінгів?»

Треба зауважити, що тут ми маємо просту репродукцію, де весь додат-
ковий продукт клас капіталістів витрачає на особисте споживання. Отже, 
треба заздалегідь поставити питання точніше: як капіталісти, що пустили 
в оборот 500 фунтів стерлінгів грішми на сталий і змінний капітал, можуть 
одержати свої засоби споживання на суму додаткової вартості, яка дорівнює 
100 фунтам стерлінгів? Тут одразу виявляється, що 500 фунтів стерлінгів, 
завжди призначувані на закуп засобів продукції та виплату робітникам, не 
можуть придатись одночасно для того, щоб покрити особисте споживання 
капіталістів. Отже, звідки беруться ті додаткові гроші, 100 фунтів стерлін-
гів, що їх капіталісти повертають на реалізацію своєї власної додаткової 
вартості? Маркс одразу відкидає всі теоретичні викрутки, що до них можна 
було б удатись, шукаючи відповіді на зазначене питання.

«Не треба обминати цих труднощів будь-якими штучними викрутками.
Наприклад, такою: щодо сталого оборотного капіталу, то ясно, що не 

всі витрачають його одночасно. Коли капіталіст А продає свій товар, тобто 
авансований від нього капітал набирає грошової форми, у покупця В його 
капітал, перебуваючи у грошовій формі, навпаки, набирає форми засобів 
його продукції, а саме тих, що їх виробляє А. Тим самим актом, що ним 
А знову надає грошову форму виробленому в нього товаровому капіта-
лові, В знову надає продуктивну форму своєму капіталові, перетворюючи 
його із грошової форми в засоби продукції та в робочу силу: та сама сума 
грошей функціонує у двобічному процесі, як за кожної простої купівлі Т-Г 
(товар-гроші). З другого боку, якщо А знову перетворює гроші в засоби 
продукції, він купує їх у С, а цей платить цими-таки грішми В і т. д. Це з’ясо-
вувало б справу. Але:

Всі закони, що ми подали їх (книга І, розділ III) про кількість грошей, які 
є в обігу за товарової циркуляції, зовсім не змінюються внаслідок капіта-
лістичного характеру процесу продукції.

Отже, коли кажуть, що оборотний капітал суспільства, авансований 
у грошовій формі, становить 500 фунтів стерлінгів, то при цьому вже взято 
на увагу, що, з одного боку, суму цю авансовано одночасно, але що, з друго-
го боку, вона пускає в рух більше продуктивного капіталу, ніж 500 фунтів 
стерлінгів, бо вона по черзі являє грошовий фонд різних продуктивних 
капіталів. Отже, для цього способу пояснення має бути своя передумова — 
наявність грошей, що їхню наявність і треба довести.

Далі можна було б сказати так: капіталіст А виробляє ті речі, що їх капі-
таліст В споживає індивідуально, непродуктивно. Отже, гроші В перетво-
рюють у гроші товаровий капітал А, і таким чином та сама грошова сума 
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придається, щоб перетворювати на гроші додаткову вартість В і оборотний 
сталий капітал А. Але тут ще безпосередніше припускається, що розв’я-
зано вже те питання, яке треба розв’язати. А саме, звідки В бере ці гроші, 
щоб повернути свій прибуток. Як він сам перетворив на гроші цю частину 
свого продукту — цю додаткову вартість? Потім можна було б сказати, що 
частина оборотного змінного капіталу, яку А постійно авансує на своїх ро-
бітників, постійно повертається до нього-таки з обігу, й лише деяка змінна 
частка її завжди лишається в нього на виплату заробітної плати. Однак між 
моментом витрачання й моментом повертання грошей, витрачених на за-
робітну плату, проходить деякий час, і протягом його ці гроші й можна, між 
іншим, повернути на те, щоб перетворити додаткову вартість на золото. 
Але, по-перше, ми знаємо, що чим довший цей час, то й більша повинна 
бути маса грошового запасу, що його доводиться капіталістові А зберігати 
in petto. По-друге, робітник витрачає гроші, купує на них товари й через 
це pro tanto перетворює на гроші додаткову вартість, яка є в цих товарах. 
Отже, ті самі гроші, що їх авансується в формі змінного капіталу, pro tanto 
придаються й на те, щоб перетворювати у гроші додаткову вартість. Не 
заглиблюючись у це питання ще більше, зауважуємо тут лише ось що: спо-
живання цілого класу капіталістів і близьких до них непродуктивних осіб 
відбувається рівнобіжно й одночасно зі споживанням робітничого класу; 
отже, одночасно з тим, як пускають в обіг свої гроші робітники, повинні 
пускати в обіг гроші й капіталісти, щоб витрачати свою додаткову вартість 
як прибуток; а для цього гроші треба вилучати з обігу. Таким чином, вище-
наведене пояснення лише зменшило б кількість потрібних грошей, не зни-
щуючи потреби в них». Нарешті можна було б сказати: однак в обіг завжди 
подається більше грошей під час початкового обладнання за допомогою 
основного капіталу, і той, хто пустив його в обіг, знову вилучає його з обі-
гу лише поступінно, частинами, протягом кількох років. Хіба цієї суми не 
досить, щоб перетворити на гроші додаткову вартість? На це треба відпо-
вісти, що в сумі 500 фунтів стерлінгів (яка має в собі й скарб для потрібного 
резервного фонду) дається, можливо, вже вказівку на те, що її застосовує 
як основний капітал або той, хто пустив її в обіг, або хто інший. Крім того, 
припускається вже, що в сумі, витрачуваній на придбання продуктів, які 
являють основний капітал, оплачується й додаткову вартість, яка є в цих 
товарах, і питання сходить лише на те, звідки дістають ці гроші».

На цей останній пункт ми повинні, між іншим, звернути особливу увагу, 
бо тут Маркс уже не посилається на утворення скарбів для періодичного 
поновлення основного капіталу, щоб з’ясувати реалізацію додаткової вар-
тості навіть за простої репродукції. Далі, де мовиться про куди складнішу 
реалізацію додаткової вартості під час акумуляції, він, як ми бачили, часто 
робить спробу повернутись до того самого пояснення, що його сам відки-
нув як «штучну викрутку».
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Потім подається розв’язання, яке звучить трохи несподівано:
«Загальну відповідь уже дано: коли повинна обертатись маса товарів на 

1000 фунтів стерлінгів × х, то кількість грошей, потрібних для такого обо-
роту, нітрохи не змінюється від того, чи є у вартості цієї маси товарів додат-
кова вартість, чи немає її, чи вироблено цю масу товарів капіталістично, чи 
ні. Отже, не існує вже самої проблеми. За інших даних умов, як-от швидкість 
обігу тощо, на обіг товарової вартості в 1000 фунтів стерлінгів × х потріб-
на певна сума грошей, цілком незалежна від того, чи багато, чи мало цієї 
вартості дістається безпосереднім продуцентам цих товарів. Оскільки й тут 
маємо проблему, вона збігається із загальною проблемою: звідки береться 
сума грошей, потрібна для циркуляції товарів у даній країні»68.

Відповідь цілком правильна. Відповідь на питання, звідки беруться гро-
ші на обіг додаткової вартості, замінюється відповіддю на загальне питан-
ня — звідки беруться гроші, щоб пустити в обіг певну масу товарів у країні? 
Поділу вартості цих товарів на сталий капітал, змінний капітал і додаткову 
вартість навіть не існує з погляду власне грошового обігу; з цього погляду 
такий поділ не має жодного сенсу.

Отже, «проблема не існує» лише з погляду грошового обігу або простого 
товарового обігу. Але вона існує з погляду суспільної репродукції, беручи 
її в цілому, тільки її не треба формулювати так неправильно, щоб відпо-
відь повернула нас до простого товарового обігу, де проблеми цієї немає. 
Тому питання формулювати треба не звідки беруться гроші на реалізацію 
додаткової вартості, а так: де є споживачі додаткової вартості? Що гроші 
повинні бути в руках цих споживачів і що їх вони мають пустити в обіг, це 
зрозуміла річ. Сам Маркс знову повертається до проблеми, незважаючи на 
те, що оголосив щойно, мов її не існує. «Але існують взагалі два відправні 
пункти: капіталіст і робітник. Будь-які інші треті особи або мають одер-
жувати гроші від цих двох класів за якісь послуги, або, якщо одержують їх, 
не роблячи послуг, то являють співвласників додаткової вартості в формі 
ренти, проценту й т. ін. Що додаткова вартість не лишається вся в кишені 
промислового капіталіста і що він повинен поділитися нею з іншими осо-
бами, це не має жодного значення для розглядуваного питання. Питання 
в тому, як перетворює він на гроші свою додаткову вартість, а не в тому, як 
потім розподіляються одержані за неї гроші. Отже, в нашому випадку ми 
все ж повинні вважати капіталіста за єдиного власника додаткової вартос-
ті. Щодо робітника, то, як уже сказано, він являє собою лише другорядний 
відправний пункт, а капіталіст — первинний відправний пункт для тих 
грошей, що їх робітники пускають в обіг. Гроші, спочатку авансовані як 
змінний капітал, роблять свій другий кругообіг, коли робітник витрачає їх, 
оплачуючи засоби існування».

68 Капітал, т. II, с. 306.
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«Отже, клас капіталістів лишається єдиним відправним пунктом грошо-
вого обігу. Якщо йому треба на оплату засобів продукції 400 фунтів стер-
лінгів і на оплату робочої сили 100 фунтів стерлінгів, то капіталісти пуска-
ють в обіг 500 фунтів стерлінгів. Але додаткова вартість, що є у продукті, 
за норми додаткової вартості в 100%, дорівнює 100 фунтів стерлінгів. Як 
же клас капіталістів може завжди вилучати з обігу 600 фунтів стерлінгів, 
завжди пускаючи в обіг лише 500 фунтів стерлінгів? З нічого й не буде 
нічого. Цілий клас капіталістів не може вилучити з обігу нічого, крім того, 
що він раніше пустив в обіг».

Далі Маркс відкидає ще одну викрутку, з якої можна було б скористатись, 
розв’язуючи проблему, а саме посилання на швидкість обігу грошей, яка 
дозволяє меншою кількістю грошей пустити в оборот більшу масу товарів. 
Ця викрутка, звичайно, сходить нанівець, бо швидкість обігу грошового 
вже бралось на увагу, коли ми припустили, що на циркуляцію товарової 
маси треба стільки й стільки фунтів стерлінгів. Нарешті, по цьому маємо 
розв’язання проблеми:

«Справді, хоч як це здається на перший погляд парадоксальним, клас 
капіталістів сам пускає в обіг ті гроші, які придаються, щоб реалізувати до-
даткову вартість, приховану в товарах. Однак, nota bene, клас капіталістів 
пускає їх в обіг не як авансовані гроші, тобто не як капітал. Він витрачає їх 
як купівельний засіб на своє особисте споживання. Отже, клас капіталістів 
не авансує ці гроші, хоч сам він є відправний пункт їхнього обігу»69.

Таке чітке й вичерпне розв’язання якнайкраще доводить, що проблема 
ця не позірна. Воно ґрунтується не на тому, що ми відкрили нове «грошове 
джерело», щоб реалізувати додаткову вартість, а на тому, що ми знайшли 
споживачів цієї додаткової вартості. Згідно з Марксовим припущенням, 
ми все ще перебуваємо тут на ґрунті простої репродукції. Це значить, що 
клас капіталістів витрачає всю свою додаткову вартість на особисте спо-
живання. Що капіталісти є споживачі додаткової вартості, то не тільки 
не парадоксально, але й цілком зрозуміло, що вони повинні мати гроші 
в кишені, щоб привласнювати собі натуральну форму додаткової варто-
сті — речі споживання. Обмін, як акт циркуляції, випливає як щось неод-
мінне з того, що поодинокі капіталісти не можуть безпосередньо спожити 
свою індивідуальну додаткову вартість або індивідуальний додатковий 
продукт, як це робить рабовласник. Навпаки, її речова натуральна форма 
здебільша й виключає таке споживання. Але сукупна додаткова вартість 
усіх капіталістів — припускаючи просту репродукцію — міститься 
в цілому суспільному продукті й зречевлюється у відповідній масі засобів 
споживання для класу капіталістів, так само як сумі всіх змінних капіталів 
відповідає рівна вартістю маса засобів існування для робітничого класу, і як 

69 Капітал, т. II, с. 308.
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сталому капіталові всіх поодиноких капіталістів відповідає рівна вартістю 
маса матеріальних засобів продукції.

Щоб обміняти індивідуальну, непридатну для споживання додаткову 
вартість на відповідну кількість засобів існування, потрібен двобічний акт 
товарової циркуляції: продаж власного додаткового продукту й закуп засобів 
існування з суспільного додаткового продукту. Що обидва ці акти відбува-
ються виключно в межах класу капіталістів між поодинокими капіталістами, 
то й гроші, правлячи тут за посередника, переходять із рук одного капіталіста 
до іншого й лишаються завжди в кишені класу капіталістів. А що за простої 
репродукції обмінюється завжди ті самі маси вартості, то для циркуляції 
додаткової вартості кожного року береться ту саму масу грошей, і тільки 
у крайньому разі, маючи для цього поважні причини, можна було б поставити 
питання: як ця грошова сума, що править за посередника, коли здійснюється 
власне споживання капіталістів, постала в кишені капіталістів? Але це пи-
тання переходить в інше, загальніше питання: звідки взагалі постав колись 
у руках капіталістів грошовий капітал, той самий грошовий капітал, з якого 
капіталісти, продуктивно витрачаючи частину, мають зберігати другу части-
ну для особистого споживання. Поставлене так питання стосується розділу 
про так звану «первісну акумуляцію», тобто про історичну генезу капіталу, 
й виходить поза межі аналізу і процесу циркуляції, і процесу репродукції.

Отже, питання ясне й недвозначне, оскільки ми перебуваємо на ґрунті 
простої репродукції. Тут проблему реалізації додаткової вартості розв’язу-
ється, лише припустивши просту репродукцію: її, власне, вже антиципова-
но в самому понятті репродукції. Проста репродукція на тому й ґрунтуєть-
ся, що всю додаткову вартість споживає клас капіталістів, а це значить, що 
він її повинен купити, тобто що поодинокі капіталісти повинні купувати її 
один в одного.

«У цьому разі, — каже сам Маркс, — ми припускали, що грошова сума, 
яку капіталіст пускає в обіг на задоволення свого власного споживання, аж 
до першого повороту свого капіталу, точно дорівнює додатковій вартості, 
що він її виробив і перетворив на гроші. Очевидно, це припущення є до-
вільне щодо поодинокого капіталіста. Але воно має бути правильним щодо 
цілого класу капіталістів, коли ми припускаємо просту репродукцію. Воно 
висловлює лише те, що вже є в цьому останньому припущенні: а саме, що 
всю додаткову вартість споживається непродуктивно, і тільки її; отже, не 
споживається найменшої частки первісного капіталу»70.

Але проста репродукція на капіталістичній базі являє собою в теоретич-
ній економії величину позірну, так само з наукового боку законну й потрібну 
позірну величину, як √–1 у математиці.

70 Капітал, т. II, с. 309.



114 ВІДДІЛ ПеРШИЙ. ПРОБЛеМА РеПРОДУКЦІЇ

І все ж проблема реалізації додаткової вартості цим зовсім не розв’язу-
ється за даного стану, тобто в умовах поширеної репродукції або акумуля-
ції. І Маркс це ще раз потверджує, скоро розпочинає знову свій аналіз.

Звідки беруться гроші, щоб можна було реалізувати додаткову вартість, 
припускаючи акумуляцію, тобто не споживання, а капіталізацію додатко-
вої вартості? Перша відповідь, що її дає Маркс, така:

«Насамперед, щодо додаткового грошового капіталу, який потрібен 
для того, щоб міг функціонувати дедалі більший продуктивний капітал, 
то його дає та частина реалізованої додаткової вартості, яку пускає в обіг 
капіталіст як грошовий капітал, а не як грошову форму прибутку. Гроші 
вже є в кишені капіталістів, тільки застосування їхнє інше».

Це пояснення, а також і недостатність його, вже знаємо ми з аналізу 
процесу репродукції. Відповідь ґрунтується виключно на моменті переходу 
від простої репродукції до акумуляції: ще вчора капіталісти споживали всю 
свою додаткову вартість і, значить, мали в кишені відповідну суму грошей 
для циркуляції її. Сьогодні вони ухвалюють зберегти частину додаткової 
вартості й витратити її продуктивно, замість розтринькати. Для цього — 
припускаючи, що виробляються матеріальні засоби продукції, а не речі 
розкошів, — вони повинні інакше застосувати частину свого особистого 
грошового фонду. Але перехід від простої продукції до поширеної є так 
само теоретична фікція, як і сама проста репродукція капіталу. І сам Маркс 
безпосередньо по цьому каже далі так:

«Але через витрату додаткового продуктивного капіталу пускається 
в обіг, як продукт цього капіталу, додаткову масу товарів. Разом із цією 
додатковою масою товарів подається в обіг частину додаткових грошей, 
потрібних для її реалізації, а саме подається остільки, оскільки вартість цієї 
маси товарів дорівнює вартості продуктивного капіталу, зужитого на про-
дукування цієї маси. Цю додаткову масу грошей безпосередньо авансується 
як додатковий грошовий капітал, і тому вона повертається до капіталіста 
внаслідок обертання його капіталу. Тут перед нами постає те саме питання, 
що й вище. Звідки беруться додаткові гроші, щоб можна було реалізувати 
надлишкову додаткову вартість, яка є тепер у товаровій формі».

Але тут, де проблему ставиться в усій гостроті її, маємо ми замість 
розв’язання таку несподівану відповідь:

«Загальна відповідь знову та сама. Сума цін товарової маси, що є в цирку-
ляції, збільшилась не тому, що ціна попередньої маси товарів підвищилась, 
а тому що маса товарів, які тепер циркулюють, більша, ніж маса товарів, які 
циркулювали раніше, причому цю різницю не урівноважується зниженням 
цін. Додаткові гроші, потрібні для циркуляції цієї більшої кількості то-
варів більшої вартості, треба дістати або дуже заощаджуючи на обіговій 
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грошовій масі — приміром, через взаємне вирівнювання виплат тощо, 
або засобами, які прискорюють обіг того самого грошового знака, — або 
їх доводиться діставати, перетворюючи гроші з форми скарбів на форму 
обігових грошей»71.

Це розв’язання сходить на таке пояснення. Капіталістична репродукція 
за безупинної та дедалі більшої акумуляції подає на ринок дедалі більшу 
масу товарових вартостей. Щоб пустити в оборот цю товарову масу деда-
лі більшої вартості, треба дедалі більше грошей. Цю дедалі більшу масу 
грошей треба утворити. Все це, безперечно, правильно й очевидно, але 
проблему, що про неї мовиться, цим не розв’язано, вона просто зникла.

Коли ми розглядаємо весь суспільний продукт (капіталістичного 
господарства) просто як товарову масу певної вартості, як товарову міша-
нину, і в умовах акумуляції бачимо лише приріст цієї недиференційованої 
мішанини та маси її вартості, — тоді ми повинні констатувати, що для 
циркуляції такої товарової маси потрібна відповідна кількість грошей, 
що ця кількість повинна збільшуватись, коли збільшується маса вартості 
і коли при цьому прискорення обороту й заощадження не урівноважують 
приросту вартості. І на останнє питання: звідки, кінець кінцем, беруться 
всі гроші, можна разом з Марксом відповісти: з копалень золотих. Це є теж 
погляд, а саме погляд простої товарової циркуляції. Але тоді не треба вво-
дити таких понять, як сталий і змінний капітал та додаткова вартість, що 
стосуються не простої товарової циркуляції, а обігу капіталу та суспільної 
репродукції. У такому разі не треба ставити питання: звідки беруться 
гроші на реалізацію суспільної додаткової вартості й до того 1) за простої 
та 2) за поширеної репродукції. Ці питання з погляду простої товарової 
та грошової циркуляції не мають жодного сенсу та змісту. Але якщо ці пи-
тання поставлено, якщо дослідження проводять з погляду циркуляції ка-
піталу та суспільної репродукції, то годі шукати відповіді в межах простої 
товарової циркуляції для того, щоб (тут-бо проблеми немає, й розв’язува-
ти її не доводиться) потім оголосити: відповідь на проблему вже давно 
дано — її взагалі немає.

Отже, Маркс увесь час неправильно ставив питання. Немає жодної хоч 
трохи виразної мети, що ради неї можна було б ставити питання, звідки 
беруться гроші на реалізацію додаткової вартості. Питання треба ставити 
так: звідки береться попит на додаткову вартість, де платоспроможна по-
треба в ній? Коли б питання ставилось так від самого початку, то не дово-
дилось би довгий час блукати манівцями, щоб довести виразно, чи можна 
його розв’язати, чи ні. Коли припустити просту репродукцію, то справа 
досить проста: всю додаткову вартість споживають капіталісти, які, таким 
чином, самі тут є покупці; від них походить попит на суспільну додаткову 

71 Капітал, т. II, с. 318.
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вартість у цілому її обсягу, а тому в них у кишені мають бути дрібні гроші, 
потрібні для циркуляції додаткової вартості. Але саме з цього й випливає 
цілком очевидно, що сам клас капіталістів, у разі якщо є акумуляція, тобто 
капіталізація частини додаткової вартості, ніяк не може реалізувати, тобто 
купити всю свою додаткову вартість. Безперечно, треба утворити досить 
грошей, щоб можна було реалізувати капіталістичну додаткову вартість, — 
якщо взагалі її треба реалізувати. Але ці гроші ніяк не можуть походити 
з кишені капіталістів. Якщо ми припускаємо акумуляцію, то вони, навпаки, 
через це є не-покупці своєї додаткової вартості, коли б навіть — висловлю-
ючись абстрактно — вони й мали для цього досить грошей у кишені. Але 
від кого, як не від них, може походити попит на товари, що в них приховано 
капіталізовану додаткову вартість?

«На нашу думку, за загального й виключного панування капіталістичної 
продукції, крім цього класу, класу капіталістів, взагалі немає жодних інших 
класів, а лише робітничий. Все, що купує робітничий клас, дорівнює сумі 
його заробітної плати, а вона дорівнює сумі змінного капіталу, що його 
авансував увесь клас капіталістів».

Отже, робітники ще менше, ніж клас капіталістів, можуть реалізувати 
капіталізовану додаткову вартість. І все ж хтось її повинен купити, якщо 
капіталісти знову повинні мати в руках у себе авансований акумульований 
капітал. Однак, крім капіталістів та робітників, інших покупців не можна 
собі уявити. «Як же має акумулювати гроші клас капіталістів?»72 Реалізація 
додаткової вартості поза цими двома єдино наявними класами суспільства 
здається так само конечною, як і неможливою. Акумуляція капіталу потра-
пила в зачароване коло. В усякому разі, в II томі «Капіталу» не маємо ми 
розв’язання цієї проблеми.

Якщо запитати, чому в «Капіталі» Маркса не можна знайти розв’язання 
цієї важливої проблеми капіталістичної акумуляції, то насамперед треба 
взяти на увагу, що II том «Капіталу» є не закінчений твір, а манускрипт, 
перерваний на півслові.

Вже зовнішня форма останнього розділу цього тому доводить, що це 
радше начерки для роботи самого мислителя, ніж готові висновки, призна-
чені для освіти читача. Це потверджує нам і такий авторитетний свідок, як 
редактор II тому Фрідріх енґельс. У передмові своїй до другого тому він 
подає такі докладні відомості про стан незакінчених праць і манускриптів, 
що лишились від Маркса й мали бути за основу для цього тому: «Простий 
перелік рукописного матеріалу для другої книги, який залишився від 
Маркса, доводить, з якою незрівняною сумлінністю, з якою суворою само-
критикою намагався він розробити свої великі економічні відкриття до 

72 Капітал, т. II, с. 322.
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цілковитої досконалості, раніш ніж опубліковувати їх; ця самокритика 
лише рідко коли давала змогу пристосовувати виклад змістом і формою до 
його світогляду, що завжди поширювався через нові дослідження. Матеріал 
цей складається ось із чого.

Насамперед є рукопис «Zur Kritik der Politischen Oekonomie» в 23 зшит-
ках, що становлять 1472 сторінки в четвертину аркуша, написані з серпня 
1861 р. до червня 1863 р. Це є продовження першого зшитку під такою 
самою назвою, що вийшов друком у Берліні 1859 р. Хоч який цінний цей 
манускрипт, все ж мало чим можна було скористатися з нього для цього 
видання II книги.

Другий хронологічно є манускрипт ІІІ книги.
З періоду після виходу книги І є для II тому збірка з чотирьох ма-

нускриптів in folio, що їх перенумерував сам Маркс з І до IV. З них рукопис І 
(150 сторінок), що належить, очевидно, до 1865 або 1867 р., є перше само-
стійне, але більш-менш уривчасте оброблення II книги в її теперішньому 
вигляді. З цього рукопису також нічим не довелося скористатись. Рукопис 
III почасти складається з зібрання цитат і посилань на Марксові зшитки — 
все це стосується здебільша першого відділу II книги, — а почасти являє 
оброблення поодиноких пунктів, а саме критику засад Сміта про сталий та 
оборотний капітал та про джерело зиску; далі викладено відношення нор-
ми додаткової вартості до норми зиску, що стосується III книги. Посилання 
дали мало нового. Завдяки пізнішим редакціям уже можна не користатися 
з них, як для II, так і для ІІІ книги; а тому здебільша довелось облишити й їх. 
Манускрипт IV є цілком готове до друку оброблення першого відділу та 
першого розділу другого відділу книги II, і там, де треба було, його викори-
стано. Хоч виявилось, що його написано раніше від манускрипта ІІ, однак 
він більш викінчений формою, а тому з нього можна було добре скориста-
тись для відповідної частини книги; для цього досить було зробити кілька 
доповнень з манускрипта II. Цей останній манускрипт є єдине більш-менш 
закінчене оброблення книги II, його датовано 1870 р. У замітках для оста-
точної редакції, що про них мова буде далі, сказано прямо: «В основу треба 
покласти друге оброблення».

Після 1870 р. знову постала пауза, зумовлена насамперед хоробливим 
станом автора. Як звичайно, Маркс заповнював цей час студіями. Агрономія, 
американські й російські земельні відносини, грошовий ринок та банки, 
нарешті, природничі науки: геологія й фізіологія, а особливо самостійні 
математичні роботи становлять зміст численних зшитків Маркса, що сто-
суються цього часу. На початку 1877 р. Маркс почував себе так добре, що 
міг знову взятись до своєї спеціальної роботи.

Кінцем березня 1877 р. датовано посилання й замітки з вищезазна-
чених чотирьох манускриптів, посилання й замітки, що були за основу 
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того  нового перероблення другої книги, початок котрої є в манускрипті V 
(56 сторінок in folio). Вона має перші чотири розділи й ще мало обробле-
на; посутні пункти розроблено в примітках під текстом; матеріал радше 
зібрано, ніж добрано, але цей манускрипт є останній повний виклад цієї 
найважливішої частини першого відділу. Першу спробу зробити з неї 
манускрипт, готовий до друку, являє манускрипт VI (після жовтня 1877 р. 
й до липня 1878 р.): в ньому лише 17 сторінок у четвертину аркуша, що 
охоплюють більшу частину першого розділу; друга й остання спроба — 
це манускрипт VII на 7 сторінках in folio, датований «2 липня 1878 р.»

Здається, Маркс у цей час зрозумів, що, коли не буде основних змін у ста-
ні його здоров’я, йому ніколи не пощастить остаточно обробити II і III книги 
так, щоб це його самого задовольняло. І справді, в манускриптах V–VIII дуже 
часто можна знайти відбиття напруженої боротьби з приголомшливою 
недугою. Найскладнішу частину першого відділу наново перероблено 
в манускрипті V: решта першого відділу та весь другий відділ (за винятком 
розділу сімнадцятого) не являли будь-яких значних труднощів; навпаки, 
третій відділ — репродукція та циркуляція суспільного капіталу, — як 
йому здавалось, треба було особливо переробити. А саме, в манускрипті 
II репродукцію розглядалось спочатку незалежно від грошового обігу, за 
допомогою якого вона відбувається, а потім ще раз у зв’язку з цим обігом. 
Цього треба було уникнути, і взагалі весь відділ переробити так, щоб він 
відповідав поширеному кругоглядові автора. Так постав манускрипт VIII, 
зшиток на 70 сторінок in quarto, але скільки зумів Маркс умістити на цих 
сторінках, доводить порівняння з відділом III друкованої книги, відкинув-
ши з нього місця, взяті з манускрипту II.

У цьому рукописі є тільки попереднє обговорення теми, причому на-
самперед малось на увазі встановити й розвинути нові порівняно з руко-
писом II погляди, тимчасом як пункти, що про них не можна було сказати 
нічого нового, лишались осторонь. Чималу частину розділу XVII другого 
відділу — а цей розділ стосується й третього відділу взагалі — знову 
перероблено й поширено. Часто переривається логічна послідовність, 
у викладі є подекуди прогалини, та і взагалі він, особливо наприкінці, 
уривчастий. Але те, що хотів тут сказати Маркс, так або інакше сказано.

Такий матеріал для II книги, що з нього я повинен був «дещо зробити», 
як сказав Маркс своїй дочці елеонорі не за довгий час до смерті.

І подиву гідно, що енгельс зумів «дещо» зробити із залишеного йому 
в такому вигляді матеріалу. Але з докладних відомостей, що він їх на-
водить про питання, яке нас цікавить, цілком ясно, що з трьох відділів, 
які становлять другий том, для перших двох, де трактується кругообіг 
грошового та товарового капіталу, манускрипт Марксів найкраще підго-
товлено до друку. Навпаки, третій відділ, де розглядається репродукцію 
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цілого капіталу, є  зібранням уривків, що їх обробити сам Маркс вважав за 
«дуже потрібне». Але з цього відділу останній, двадцять перший розділ, 
який нас тут найбільше цікавить, — розділ про акумуляцію та поширену 
репродукцію — був менше оброблений, ніж уся книга. Цей розділ охоплює 
лише 35 друкованих сторінок і уривається на середині аналізу.

Крім цієї зовнішньої обставини, був, між іншим, ще й другий момент, 
який мав великий вплив. Дослідження суспільного процесу репродукції, 
як ми бачили, починається у Маркса зі Смітового аналізу, який, між іншим, 
скрахував на неправильному твердженні, згідно з яким ціни всіх товарів 
складаються з v і m. Полеміка з цим твердженням панує в усьому аналізі 
процесу репродукції у Маркса. Всю свою увагу звертає Маркс на доказ того, 
що весь суспільний продукт повинен придаватись не лише для спожи-
вання, яке дорівнює сумі різних джерел прибутку, але й для поновлення 
сталого капіталу. Але що найчистішу теоретичною стороною форму для 
цього доказу маємо не за поширеної, а за простої репродукції, то Маркс 
розглядає репродукцію переважно з погляду, який виключає акумуляцію, 
а саме: він припускає, що всю додаткову вартість споживає клас капіталіс-
тів. Наскільки полеміка проти Сміта охопила весь Марксів аналіз, видно 
з того, що в усій своїй праці він незліченне число разів повертається до неї, 
розглядаючи її з різних боків. Наприклад, їй присвячено вже в першому 
томі, у відділі сьомому, розділ XXII, сторінки 551–554, в II томі від сторін-
ки 335 до 370, сторінки 383, 409–412, 451–453. У другій частині III тому 
Маркс знову повертається до проблеми репродукції, беручи її в цілому, але 
одразу переходить до загадки, що її ставить Сміт, і присвячує їй весь XLIX 
розділ (с. 367–388) і, власне кажучи, ще весь розділ L (с. 388–413). Нарешті, 
в «Теоріях додаткової вартості» ми знову маємо докладну полеміку проти 
Смітового догмату в томі І, с. 164–253, і в другій частині тому II, с. 92, 95, 
126, 233–262. Сам Маркс багато разів зазначає й підкреслює, що у проблемі 
відновлення сталого капіталу коштом цілого суспільного продукту вбачає 
він найскладніше й найважливіше питання репродукції73. Таким чином, 
другу проблему — проблему акумуляції, реалізації додаткової вартості 
з метою капіталізації — відсувалось на задній план, і, кінець кінцем, Маркс 
ледве розпочав її дослідження.

Ця проблема має величезне значення для капіталістичного господар-
ства, а тому й не дивно, що вона знову та знову притягує увагу буржуазної 
економії. Спроба розв’язати життьове питання капіталістичного господар-
ства, питання про практичну можливість акумуляції капіталу, знову й зно-
ву виринає протягом усієї історії політичної економії. До цих історичних 
спроб розв’язати питання як до, так і після Маркса, ми тепер і переходимо. 

73 Капітал, т. II, с. 343, 424, 431.
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ПЕРША СУПЕРЕЧКА
Сісмонді — Мальтус і Сей — Рікардо — Мак-Куллох

Розділ X
Теорія репродукції Сісмонді

Перші ґрунтовні сумніви в тому, що капіталістичний лад утворено за 
образом божим, постали в буржуазній політичній економії під безпосе-
реднім впливом перших англійських криз 1815 і 1818–1819 рр. Обставини, 
що зумовили ці кризи, були, власне кажучи, зовнішнього й випадкового 
характеру. До цих обставин належить почасти Наполеонова континенталь-
на блокада, що на деякий час штучно ізолювала Англію від її європейських 
ринків збуту, а разом з тим сприяла в короткий час значному розвиткові 
деяких галузей промисловості континентальних держав; почасти ці об-
ставини були в матеріальному виснаженні континенту через протяжну 
війну, внаслідок чого, як припинилась блокада, збут англійських товарів 
був менший, ніж передбачалось. Але цих перших криз було досить, щоб 
сучасники виразно побачили зворотний бік медалі — найкращу з усіх 
суспільних форм у її найжахнішому вигляді. Переповнені ринки, крамниці, 
повні товарів, що на них не було покупців, численні банкрутства, з одного 
боку, й кричущі злидні робітничих мас, з другого, — все це вперше впа-
ло в очі теоретикам, які всіма способами вихваляли гармонійні красоти 
буржуазного laisser faire. Всі тогочасні торговельні газети, періодичні 
видання та подорожні нариси повідомляли про збитки англійських куп-
ців. В Італії, Німеччині, Росії та Бразилії англійці спродували свої товарові 
запаси, маючи збитки в ¼–⅓. Року 1818 на мисі Доброї Надії скаржились, 
що всі склади переповнено європейськими товарами й пропонується 
їх за нижчі ціни, ніж в Європі, і все ж не можуть їх продати. З Калькутти 
доходили такі самі скарги. Товарові вантажі повертались назад з Нової 
Голландії в Англію. Як каже тогочасний мандрівник, у Сполучених Штатах 
«з одного краю цієї великої та багатої країни до другого не було жодного 
міста, жодного містечка, де маса пропонованих на продаж товарів не пере-
вищувала б значно купівельних засобів покупців, хоч продавці намагались 
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привабити покупців довготерміновим кредитом та різними полегкостями 
виплати, даючи товари на виплат і приймаючи товари замість грошей».

Одночасно з цим залунав крик відчаю англійських робітників. 
В «Edinburgh Review» від травня 1820 р. наведено петицію Ноттінґемських 
панчішників, де сказано так: «За 14–16-годинного робочого дня ми зароб-
ляємо лише від 4 до 7 шилінгів на тиждень, і цим заробітком ми повинні 
утримувати жінок і дітей. Далі ми повідомляємо, що, незважаючи на те, 
що хлібом та водою або картоплею з сіллю ми повинні були замінити по-
живніший харч, якого завжди вистачало на столі англійців раніше, — ми, 
незважаючи на це, мусимо класти дітей своїх спати голодними, щоб не 
чути їхнього плачу за хлібом. Урочисто заявляємо, що протягом останніх 
вісімнадцятьох місяців майже ніколи не почували ми ситості»1.

Майже одночасно виступили з суворими обвинуваченнями проти капі-
талістичного суспільства Овен в Англії та Сісмонді у Франції. Але тимчасом 
як Овен, практичний англієць і громадянин першої промислової держави, 
був оборонцем широкої соціальної реформи, швейцарський дрібний бур-
жуа виступав з велемовними обвинуваченнями проти наявного суспільно-
го порядку та класичної економії. Але саме цим Сісмонді завдав буржуазній 
економії куди більше клопоту, ніж Овен, що його корисна практична робота 
стосувалась безпосередньо пролетаріату.

Що Англія, а особливо перша англійська криза навели Сісмонді на його 
соціальну критику, про це він сам докладно каже в передмові до другого 
видання своїх «Nouveaux principes d’économie politique ou de la richesse dans 
ses rapports avec la population» (перше видання вийшло року 1819, а друге 
вісім років по тому).

«В Англії я здійснив це завдання. Англія дала найвидатніших економістів; 
їхні вчення викладається там тепер з подвоєним усердям. — Світова кон-
куренція або намагання продукувати якомога більше та якомога дешевше 
з давніх часів являє закономірну систему Англії: проти цієї системи я й пов-
ставав як проти небезпечної. Система ця, правда, сприяла  колосальним 

1 Витяг із цього цікавого документу є в рецензії на книгу «Observations on the Injurious 
Consequences of the Restrictions upon Foreign Commerce. By a member of the late Parliament» 
(Лондон, 1820 p.) Цей фритредерський твір взагалі змальовує становище робітників в Англії 
в дуже сумних тонах. Там подаються, між іншим, такі факти: «Трудящі класи Англії раптом 
зійшли від благоденства й достатків до найглибших злиднів і убозтва. В одному з дебатів 
на засіданні парламенту виявлено, що найвищий заробіток ткача в Ґлазґо та його околицях, 
який раніше був 25–27 шилінгів на тиждень, зменшився 1816 р. до 10 шилінгів; а 1819 р. — до 
мізерних 5 шилінгів 6 пенні або 6 шилінгів. І з того часу матеріального поліпшення не було». 
В Ланкаширі, за тим самим автором, тижневий заробіток ткача коливається за 15-годинного 
робочого дня між 6 і 12 шилінгами: в той самий час «напівголодні діти» працюють щодня 
від 12 до 16 годин за 2 або 3 шилінги на тиждень. Злидні в Йоркширі були ще більші. Щодо 
петиції Ноттінґемських панчішників, автор каже, що він сам досліджував становище й дійшов 
висновку, що заява робітників анітрохи не перебільшена (The Edinburgh Review. May 1820. 
№ LXVI, с. 331).
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успіхам англійської промисловості, але вона й довела робітників до най-
жахніших злиднів. Маючи на увазі цю державну руїну, я вважав за потрібне 
переглянути мої висновки й зіставити їх із фактами.

Вивчення Англії зміцнило мої “нові основи”. Я бачив, як у цій дивовиж-
ній країні, що має величезний досвід, ніби на науку всьому іншому світові, 
продукція підвищувалась, а задоволення потреб скорочувалось. І людність, 
і філософи, здавалось, забували тут, що збільшення багатств не є мета полі-
тичної економії, а тільки засіб дати щастя всім. Я шукав цього щастя в усіх 
класах суспільства, та ніде не міг його знайти. Правда, вища англійська 
аристократія досягла такого багатства й розкошів, які переважають усе те, 
що можна бачити в інших націй. А проте, сама вона зовсім не користується 
з достатків, що їх, здається, здобула коштом інших класів; у неї немає пев-
ності: у кожній родині більше почувається недостачу, ніж надлишок. Серед 
цієї аристократії, титулованої й нетитулованої, найповажніше місце має 
купецтво. Його підприємства охоплюють цілий світ, його агенти не бояться 
ні полярних льодів, ні екваторіальної спеки, й кожний із шефів, що збира-
ються на біржі, може орудувати мільйонами. Разом з тим, по крамницях 
на всіх вулицях Лондона, а так само й по великих містах Англії виставлено 
стільки товарів, що вони могли б задовольнити потреби цілого світу. Але 
чи забезпечило багатство англійському торговцеві те щастя, що його воно 
може дати? Ні, в жодній-бо країні не бувають так часті банкрутства. Ніде 
колосальні маєтності, з яких однієї досить було б на покриття державної 
позики або республіканської, не руйнувались так швидко. Всі скаржаться, 
що торгівля млява, що справи важкі й малоприбуткові. Дві жахні кризи 
з проміжком лише у кілька років зруйнували частину банкірів і навели від-
чай на всіх англійських фабрикантів. Разом з тим, друга криза зруйнувала 
фермерів, і вплив її відчула й роздрібна торгівля. З другого боку, торгівля, 
хоч і дуже поширена була, не вабила вже до себе людей: всі місця зайнято, 
більшість, як у вищих, так і в нижчих шарах суспільства, дарма пропонує 
свою працю, не маючи змоги одержати заробіток.

Чи було це національне багатство, що його успіхи впадають в очі кож-
ному, на користь бідному? Анітрохи. Народ в Англії не має ні задоволення 
в теперішній час, ні певності щодо майбутнього. На селах немає більше 
селян, їх перетворили на поденників; по містах майже немає ремісників 
або незалежних хазяїв дрібних майстерень, є лише фабричні робітники. 

“Промисловець” (тобто найманий робітник — Р. Л.), вживаючи слова, що 
його завела ця система, не знає певності в роботі; він лише одержує заро-
бітну плату, а що ця плата не може бути достатньою йому в усі пори року, то 
майже кожного року повинен він прохати грошей у касі для бідних.

Ця багата нація визнала за вигідніше продати все золото й срібло, що 
їх мала, перейти на чеки й проводити весь свій обмін паперовими грішми. 
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Таким чином, вона позбавила себе найважливішої переваги виплатного 
засобу, а саме — сталості ціни. Власники провінційних банкових білетів 
щодня підлягають небезпеці, що їх зруйнують часті й, так би мовити, епіде-
мічні банкрутства банкірів, а вся держава може зазнати великих зрушень 
в основах своїх, коли наступ ворога або революція захитає кредит націо-
нального банку.

Англійська нація визнала за вигідніше відмовитись від рільництва, що 
потребує чимало ручної праці, англійська нація вже вигнала половину хлібо-
робів, що оселяли її поля, так само вона зробила з ремісниками в містах; ткачі, 
що їх тепер заступили «power looms» (парові верстати), вмирають з голоду. 
Вона визнала за вигідніше довести заробітну плату робітників до найниж-
чого рівня, за якого робітники лише можуть існувати, так що вони, являючи 
з цього часу пролетарів, уже не бояться впасти у глибші злидні, виховуючи 
дедалі більші сім’ї. Вона визнала за вигідніше годувати ірландців картоплею 
та одягати їх у дрантя, і тепер кожен пароплав щодня приставляє їй легіони 
ірландців, що працюють дешевше від англійців і витісняють їх з усіх май-
стерень. Отже, які наслідки такої акумуляції незліченних скарбів? Чи мала 
вона інші наслідки, крім того, що на всі класи поширились злидні, нестатки 
й небезпека цілковитої руїни? Чи не принесла Англія в жертву засобам мету, 
так само як принесла вона в жертву речам людей?»2

Треба визнати, що цей малюнок капіталістичного суспільства, як воно 
було майже сто років тому, не потребує ані більшої чіткості, ані більшої пов-
ноти. Сісмонді торкається всіх болючих місць буржуазної економії: руйнації 
дрібного ремества, знелюднення села, пролетаризування середніх шарів, 
зубожіння робітників, витіснення робітників машинами, безробіття, не-
безпеки кредитової системи, соціальних контрастів, непевності сьогодніш-
нього дня, криз та анархії. Його суворий і гострий скептицизм лунав як 
кричущий дисонанс серед ситого оптимізму вульгарно-економічних мрій-
ників — гармоністів, що їх репрезентував в Англії Мак-Куллох, а у Франції 
Сей, які опанували всю офіційну науку. Можна легко собі уявити, наскільки 
глибоке й тяжке вражіння мали справляти такі, наприклад, думки:

«Розкоші можливі лише тоді, коли їх купується працею інших; напруже-
на робота без відпочинку можлива лише тоді, коли роблять не дурниці які, 
а видобувають засоби існування» (т. І, с. 60).

«Хоч винахід машин, які збільшують могутність людини, і є добро для 
людства, однак несправедливий розподіл зручностей і вигід від них пере-
творює їх у кару на бідних» (т. I, с. XXI).

«Зиск підприємця є не що інше, як грабування робітника; він має зиск не 
тому, що його підприємство дає більше, ніж коштує, а тому, що він не платить 

2 Sіmоndе dе Sіsmоndі J. C. L. Nouveaux principes d’économie politique / нім. переклад 
Роб. Праґера. Берлін. 1901. Т. I, с. XIII.
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за нього всього того, що воно коштує, він не дає робітникам досить оплати 
за їхню працю. Підприємства такого роду є суспільне лихо, яке доводить 
тих, хто працює, до найглибших злиднів, тимчасом як вони забезпечують 
підприємцеві лише звичайний зиск від капіталу» (т. І, с. 71).

«З усіх тих, що ділять між собою національний дохід, деякі кожного року 
набувають нове право на цей дохід, а інші набули раніше це постійне право 
через первісну працю, що зробила щорічну працю ще продуктивнішою» 
(т. І, с. 86).

«Ніщо не може перешкодити тому, щоб кожний новий винахід у приклад-
ній механіці зменшував робітничу людність. Цій небезпеці вона завжди 
підлягає, і буржуазне суспільство не знає засобів проти цього» (т. II, с. 258).

«Безперечно, настане час, коли наші онуки будуть вважати нас за варва-
рів, що не забезпечували життя трудящих класів, так само як ми вважаємо за 
варварів ті нації, які поводилися з цими класами як із рабами» (т. II, с. 337).

Сісмонді, таким чином, доходить у своїй критиці краю; він відхиляє 
будь-які прикраси та викрутки, що ними намагаються виправдати зазна-
чені темні сторони капіталістичного збагачення, посилаючись на те, що 
це лише тимчасові вади переходового періоду, і закінчує своє дослідження 
таким зауваженням, спрямованим проти Сея: «Я вже сім років кажу про цю 
недугу соціального організму і протягом семи років вона лише посилюєть-
ся. На ці безперервні страждання я не можу дивитись як на незручності, 
завжди сполучені з переходовими періодами, і я думаю, що, повернувшись 
до походження доходу, довів, що лихо, якого ми зазнаємо, є неодмінним 
наслідком хиб нашої організації, які зникнуть в усякому разі не так скоро»3.

Джерело всього лиха Сісмонді вбачає в невідповідності між капіталіс-
тичною продукцією й залежним від неї розподілом доходу, й тут він розгля-
дає важливу для нас проблему акумуляції.

Лейтмотив його критики проти класичної економії сходить ось на що: 
капіталістична продукція заохочується до безмежного поширення; при 
цьому не звертається уваги на споживання, а його визначається доходом. 
«Всі сучасні економісти, — каже він, — дійсно визнали, що суспільне ба-
гатство, являючи сукупність приватних багатств, постає, збільшується, 
розподіляється й руйнується таким саме способом, як і багатство пооди-
нокої особи. Всі добре знали, що в багатстві поодинокої особи головну 
увагу звертається на дохід, коли не хочуть, щоб руйнувався капітал. Але 
що в суспільному багатстві з капіталу одного утворюється дохід іншого, то 
їм важко було вирішити, що називати капіталом, а що доходом, і тому об-
рали вони найпростіший спосіб виключити останній зовсім із розрахунків. 
Облишаючи визначення такого важливого поняття, Сей і Рікардо дійшли 

3 Там само, II, с. 358.
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думки, що споживання є сила необмежена, або, принаймні, що його межі 
визначаються лише продукцією, тимчасом як у дійсності його обмежує 
дохід. Вони висловили ту думку, що кожний продукт завжди знайде сво-
їх споживачів, і цим заохочували продуцентів до того переповнювання 
ринків, яке тепер являє лихо цілого цивілізованого світу, тимчасом як їм 
слід було б попередити продуцентів, що вони повинні важити лише на тих 
споживачів, які мають дохід»4.

Отже, Сісмонді в основу своєї концепції поклав учення про дохід. Що 
таке дохід і що капітал? Розмежуванню цих понять він віддає найбільшу 
увагу і зве це питання «найабстрактнішим і найскладнішим питанням 
народного господарства. Розділ IV 2-ї книги присвячено цьому питанню. 
Своїм звичаєм Сісмонді починає свій дослід з робінзонади. Для «поодинокої 
людини» розмежування між капіталом та доходом було «ще неясне», і лише 
в суспільстві воно набуває «надзвичайної ваги». Але й у суспільстві таке 
розмежування справа дуже складна, а саме через ту нам добре відому байку 
буржуазної економії, згідно з якою «те, що одному є за капітал, іншому є за 
дохід» і навпаки. Сісмонді наслідує цілком цю плутанину, що її наробив Сміт, 
а Сей перетворив у догму й зробив законним виправданням туподумства 
й поверховості: «Ми завжди сплутуємо капітал і дохід, ми бачимо, що те, що 
одному є за дохід, іншому є за капітал, і та сама річ, переходячи з рук до рук, 
одержує різні назви, тимчасом як вартість її, відділювана від зужитої речі, 
здається абстрактною величиною, яку один витрачає, а другий вимінює, 
яка для одного зникає разом з річчю, а для другого відновлюється й далі 
існує доти, доки триває обіг». Після цього красномовного вступу він заглиб-
люється в цю важку проблему й каже: кожне багатство є продукт праці, 
дохід є частина багатства, отже, він має поставати з того самого джерела. 
Відповідно, «зазвичай» слід розрізняти три види доходу, що їх звуть рен-
та, зиск і заробітна плата; вони постають із трьох різних джерел — «землі, 
нагромадженого капіталу й праці». Щодо першої засади, то вона, звичайно, 
неправильна; багатство в суспільному значенні розуміють, як суму корис-
них речей, споживчих вартостей, але вони є продукт не лише праці, а також 
і природи, яка дає для них матеріал і підтримує людську працю своїми си-
лами. Навпаки, дохід є поняттям, що стосується вартості, він означає розмір 
тієї частини багатства або суспільного продукту, яка є в розпорядженні 
поодинокої особи або поодиноких осіб. Що Сісмонді оголошує суспільний 
дохід за частину суспільного багатства, то можна було б припустити, що він 
розуміє дохід суспільства як фактичний щорічний споживчий фонд. Решта, 
тобто незужита частина багатства, являла б тоді суспільний капітал, і ми 
таким чином наблизились би, принаймні, до неясних обрисів  відшукуваної 
різниці між капіталом і доходом на суспільній базі. Та Сісмонді разом з цим 

4 Там само, т. II, с. XIX.
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визнає й «звичайне» розрізнення трьох видів доходу, що з них лише один 
походить від «нагромадженого капіталу», тимчасом як в інших видах дохо-
ду поряд із капіталом виступають ще «земля» й «праця». Поняття капіталу 
при цьому одразу щезає, як у тумані. Але йдімо далі за Сісмонді. Він хоче 
з’ясувати антагоністичну базу суспільства. За відправний пункт він цілком 
правильно обирає певну висоту продуктивності праці: «Завдяки розвит-
кові промисловості й науки, що підкорила людині всі сили природи, кожен 
робітник може щодня продукувати куди більше, ніж йому треба для спо-
живання». Але, підкресливши цілком слушно продуктивність праці як неод-
мінну передумову та історичну основу визиску, він дає самому походженню 
цього визиску типове пояснення в дусі буржуазної економії: «Але тимчасом 
як багатство утворюється працею його (робітника), воно зробило б його 
мало придатним для праці, коли б він сам із нього користався. Таким чином, 
багатство майже ніколи не лишається в руках того, хто має власною працею 
здобувати собі засоби існування». Зробивши таким способом, у цілковитій 
згоді з рікардіанцями та мальтузіанцями, визиск та класові суперечності 
неодмінним мотивом продукції, переходить він до справжньої основи ви-
зиску, до відокремлення робочої сили від засобів продукції:

«Робітник взагалі не міг зберегти за собою власності на землю. А проте, 
земля має продуктивну силу, що її скеровується за допомогою праці на 
користь людині. Власник землі, де відбувається ця праця, лишає собі ча-
стину продуктів праці як нагороду за користь, одержану за допомогою цієї 
продуктивної сили». Це — рента. Далі він пише:

«За сучасного стану цивілізації робітник не міг також зберегти за собою 
власність на певний достатній запас харчових засобів, потрібних йому на 
те, щоб існувати протягом часу, коли він знайде покупця на продукт цієї 
праці. Немає в нього й сировини, що її часто здалека довозиться, потрібної 
йому в роботі. Ще менше належать йому коштовні машини, що полегшують 
та роблять продуктивнішою його роботу. Багата людина, маючи харчові 
засоби, сировину та машини, може й не працювати, бо вона, так би мовити, 
є хазяїн над працею робітника, якому це все й дає. Винагороджуючи себе за 
користь, дану робітникові, вона одлічує більшу частину з продуктів праці 
робітника». Це є зиск з капіталу. Те, що лишається від багатства після того, 
як двічі зачерпнуть із нього землевласник і капіталіст, є заробітна плата, 
дохід робітника. І Сісмонді додає: «Він споживає його, не відновлюючи 
його». Щодо заробітної плати, так само як і щодо ренти, Сісмонді подає тут 
як відмінну ознаку доходу — на відміну від капіталу — те, ще його не від-
новлюється. Але це правильно лише щодо ренти й спожитої частини зиску 
з капіталу; навпаки, частину суспільного продукту, спожиту як заробітну 
плату, відновлюється — в робочій силі найманого робітника: для нього 
самого в формі товару, що його він може подавати завжди на ринок, щоб 
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жити з цього продажу, а для суспільства — в речовій формі змінного капі-
талу, який у річній продукції, взятій у цілому, має завжди знову з’являтись, 
щоб у репродукції не було дефіциту.

Та менше з тим. Поки що ми дізнались про два факти: продуктивність 
праці дає змогу не-робітникам визискувати робітників, а відокремлення ро-
бітників від засобів продукції перетворює визиск робітників на об’єктивну 
основу в розподілі доходу. Але що таке дохід і що таке капітал, ми все ж не 
знаємо ще, і Сісмонді переходить до вияснення цього. На зразок тих людей, 
що вміють танцювати лише від порогу, Сісмонді завжди починає зі свого 
Робінзона. «В уявленні пустельника кожне багатство являло не що інше, як 
запас, нагромаджений, щоб задовольняти потреби. А проте, в цьому запасі 
він відрізняв дві частини: одну частину, яку він зберігав про свій безпосеред-
ній або майже безпосередній вжиток, і другу частину, яку він призначав на те, 
щоб прикласти її в новій продукції. Таким чином, однією частиною зерна мав 
він прохарчуватись до майбутнього врожаю, а друга частина, залишена на 
посів, мала дати врожай наступного року. Постання суспільства й заведення 
обміну дали змогу майже до безмежності збільшити цю продуктивну части-
ну нагромадженого багатства: це і є капітал».

Це і є нісенітниця. За аналогією із зерном на посів, Сісмонді ототож-
нює тут засоби продукції з капіталом, що неправильно двома сторонами. 
По-перше, засоби продукції являють капітал не самі по собі, а лише в цілком 
певних історичних умовах; по-друге, поняття капіталу не вичерпується 
засобами продукції. У капіталістичному суспільстві, припускаючи в ньому 
всі ті моменти, що їх недобачав Сісмонді, засоби продукції являють лише 
частину капіталу, а саме — сталий капітал.

Що тут призвело Сісмонді до помилки, так це, очевидно, спроба поста-
вити в зв’язок поняття капіталу з речовими моментами суспільної репро-
дукції. Поки він вище мав на увазі поодинокого капіталіста, він поряд із 
засобами продукції вважав за складову частину капіталу також і засоби 
існування робітника, що знову-таки неправильно з речового погляду ре-
продукції поодинокого капіталу. Поки він робить спробу розглядати ре-
чові основи суспільної репродукції й намагається накреслити правильне 
розмежування між засобами споживання й засобами продукції, поняття 
капіталу зникає геть у нього.

Але Сісмонді сам почуває, що з самими лише засобами продукції не може 
бути ні продукції, ні визиску; до того ж він добре передчуває, що центр ваги 
відносин визиску — саме в обміні з живою робочою силою. І після того, як 
він обмежив вище капітал лише сталим капіталом, тепер він обмежує його 
цілком капіталом змінним:

«Хлібороб, відклавши все зерно, потрібне йому до наступного врожаю, 
зрозумів, що надлишок зерна йому вигідно повернути на харчування  інших 
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людей, які обробляли б йому землю, дали б йому новий урожай, пряли б 
йому льон і ткали б йому» й т. ін. «Здійснюючи це, хлібороб обміняв части-
ну свого доходу на капітал (так сказано в поганому перекладі п. Праґера, 
а справді треба: перетворив частину свого доходу на капітал — Р. Л.); 
і дійсно, новий капітал утворюється завжди так5. Збіжжя, що його зібрав 
він понад ту кількість, яка потрібна йому на власний прожиток і посів, щоб 
тримати обробіток на попередньому рівні, становило багатство, яке він міг 
роздати, витратити, спожити, не збіднівши при цьому; це був дохід. А як 
він його повернув на те, щоб харчувати продуктивних робітників, як він 
обміняв його на працю або на майбутні продукти своїх ремісників, ткачів, 
шахтарів, то збіжжя це перетворилось у тривалу вартість, яка дедалі збіль-
шується й не може зникнути, і це є капітал».

Тут переплутано чимало нісенітниць і правди. Щоб підтримати продук-
цію на попередньому рівні, тобто для простої репродукції, здається, треба 
ще сталого капіталу, хоч він і сходить дивним способом лише до оборотного 
капіталу (зерно); навпаки, репродукцію основного капіталу цілком випус-
кається з уваги. А для поширеної репродукції, для акумуляції, і оборотний 
капітал, як здається, є зайвий; всю капіталізовану частину додаткової 
вартості перетворюється на заробітну плату для нових робітників, які 
працюють, очевидно, голими руками, не маючи жодних засобів продукції. 
Цей самий погляд Сісмонді формулює ще виразніше в іншому місці: «Таким 
чином, багатий дає користь бідному, зберігаючи частину своїх доходів і до-
даючи її до капіталу, бо, розподіляючи річну продукцію, він зберігає все 
те, що зве доходом і що може сам спожити, а бідним залишає все, що зве 
капіталом, щоб вони перетворили його у власний дохід (там само, с. 84). 
Але, разом з тим, Сісмонді правильно розкриває таємницю видобування 
зиску та народження капіталу: додаткова вартість постає з обміну капіталу 
на працю, зі змінного капіталу; капітал постає внаслідок акумуляції додат-
кової вартості.

Разом з усім цим, ми не дуже великий зробили успіх у розмежуванні 
понять капітал і дохід. Сісмонді робить тепер спробу подати різні елементи 
продукції та доходу у відповідних частинах цілого суспільного продукту: 
«Так само як хлібороб, підприємець не вживає все своє продуктивне багат-
ство на посів; частину його вкладає він у будівлі, машини та інструменти, 
що полегшують працю й роблять її продуктивнішою; так само й хлібороб 
повертає частину свого багатства на довгочасні роботи, що поліпшують 
ґрунт. Отже, ми бачимо, як різні види багатства постають і послідовно 
 від окремлюються одні від одних. Частину багатства, що його нагромадило 
суспільство, застосовує кожний із його власників на те, щоб вона, постійно 

5 «En faisant cette opération, le cultivateur changeait une partie de son revenu en un capital; et 
c’est en effet toujours ainsi qu’un capital nouveau se forme» (Nouveaux Principes, 2-е вид. Т. 1, с. 88).
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споживаючись, робила працю продуктивнішою, а також і на те, щоб поклас-
ти людську працю на сліпі сили природи. Ця частина багатства є основний 
капітал. До таких робіт належать розчистка земель, нові зрошувальні 
канали, фабрики й різні машини. Другу частину багатства призначається 
на те, щоб споживатись швидко й відновлюватись у новоутвореному про-
дукті, змінюючи завжди форму і зберігаючи ту саму вартість. Ця частина, 
що її зветься оборотним капіталом, містить у собі зерно на посів, сировину 
й заробітну плату. Нарешті, від цієї другої частини багатства виділяється 
ще третя, а саме той надлишок вартості, що на нього вартість продукту 
перевищує витрати на його продукцію. Цей надлишок, так званий дохід на 
капітал, призначається для споживання без репродукції».

Зробивши з превеликими труднощами спробу розподілити весь сус-
пільний продукт на неспільномірні категорії — основний капітал, оборот-
ний і додаткову вартість, Сісмонді, як виявляється безпосередньо по цьому, 
кажучи про основний капітал, має на увазі власне сталий капітал, а кажучи 
про оборотний, має на увазі змінний. Бо «все, що утворюється» признача-
ється на людське споживання, але основний капітал споживається «посе-
редньо», а оборотний капітал, навпаки, «править за фонд, що його в формі 
заробітної плати призначається на утримання робітника». Отже, ми знову 
мовби наблизились до розподілу всього продукту на сталий капітал (засо-
би продукції), змінний капітал (засоби існування робітників) і додаткову 
вартість (засоби існування для капіталістів), але все ж пояснення, що їх дав 
Сісмонді в цій справі, яку він сам зве основною, не можуть претендувати на 
особливу чіткість, і в цій плутанині ми в усякому разі не бачимо прогресу 
порівняно з «необробленими думками» Сміта.

Сісмонді сам це почуває, й зітхаючи з приводу того, що «цей рух багат-
ства цілком абстрактний і потребує надзвичайно напруженої уваги, щоб 
його зрозуміти», намагається з’ясувати проблему в «її найпростішій фор-
мі». Отже, ми починаємо знову від порогу, тобто з Робінзона, тільки тепер 
Робінзон фігурує як pater familias і піонер колоніальної політики.

«Поодинокий фермер, ізольований у далекій колонії, край пустелі, зі-
брав цього року, приміром, сто мішків пшениці. Поблизу немає ринку, куди 
він міг би одвезти їх. Але в усякому разі хліб цей треба спожити приблиз-
но протягом року, бо інакше він не мав би жодної вартості для фермера. 
Однак фермер разом зі своєю сім’єю споживають лише тридцять мішків 
пшениці, це й є його витрати, витрати його доходу, бо ці тридцять мішків 
не відновлюватимуться ні для кого. Потім фермер покличе робітників, 
накаже їм викорчовувати ліси, осушувати болота й перетворювати на орну 
землю частину пустелі. Робітники споживуть ще тридцять мішків  пшениці, 
що для них теж буде витрата, вони будуть у стані зробити цю витрату 
лише тому, що мають дохід, тобто завдяки своїй праці. А для фермера то 
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буде лише обмін, бо він таким чином перетворить свої тридцять мішків 
пшениці на основний капітал. (Тут Сісмонді вже перетворює змінний ка-
пітал на основний. Він хоче сказати: за ті тридцять мішків, що їх одержать 
робітники як заробітну плату, вони виробляють засоби продукції, що їх 
фермер може застосувати на поширення свого основного капіталу. — Р. Л.) 
Тепер лишається в нього тільки сорок мішків; їх він висіє цього року за-
мість двадцяти; таким чином він подвоїть свій оборотний капітал. Отже, 
буде спожито всі сто мішків, але з них сімдесят не лише відновляться, але 
й дадуть ще більший приріст, деякі в найближчий врожай, деякі в наступні. 
Припущена вище ізольованість фермера дає нам змогу ще краще зрозуміти 
обмеженість такого підприємства. Коли фермер цього року зужив зі ста 
зібраних мішків лише шістдесят мішків пшениці, то хто з’їсть майбутнього 
року двісті мішків, здобутих через збільшений засів? Нам скажуть: його 
сім’я, дедалі більша. Безперечно, але людські покоління не розмножуються 
так швидко, як засоби споживання. Коли б наш фермер мав досить робочих 
рук, щоб кожного року повторювати припущену операцію, то збираний 
хліб подвоювався би щороку, тимчасом як сім’я його могла б подвоїтись 
хіба через двадцять п’ять років».

Незважаючи на наївність цього прикладу, Сісмонді кінець кінцем до-
ходить до такого важливого питання: куди ж збувається капіталізована 
додаткова вартість? Акумуляція капіталу може поширювати суспільну 
продукцію безмежно. А як стоїть справа зі споживанням суспільства? 
Його визначається доходами різного роду. Це важливе питання викладає 
Сісмонді в розділі 2-ї книги, в розділі, що має назву: «Поділ національного 
доходу між різними класами громадян».

Тут Сісмонді робить нову спробу подати весь суспільний продукт 
у частинах: «З цього погляду, національний дохід складається з двох час-
тин: одна з них охоплює щорічну продукцію, це користь, яка походить 
з багатства, друга частина є здатність працювати, що постає внаслідок са-
мого життя. Багатство ми розуміємо цього разу як земельну власність і як 
капітал, а користю ми звемо як чистий дохід землевласника, так і бариш 
капіталіста». Отже, всі засоби продукції, як «багатство», виділяються з «на-
ціонального доходу», а цей останній розкладається на додаткову вартість 
і на робочу силу, або радше її еквівалент — змінний капітал. Таким чином, 
у нас був би розподіл, хоч і не зовсім чіткий, на сталий капітал, змінний 
капітал і додаткову вартість, але тут саме й виявляється, що Сісмонді 
розуміє «національний дохід» як увесь річний суспільний продукт: «Річна 
продукція, або наслідок усіх робіт, виконаних протягом року, складається 
з двох частин: одна з цих частин є користь від багатства, а друга  частина — 
здатність  працювати (робоча сила), яку ми припускаємо рівною тій час-
тині багатства, що на неї її обмінюється, або рівною коштам утримання 
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робітників». Весь суспільний продукт щодо вартості його розкладається 
тут на дві частини: змінний капітал і додаткову вартість. Сталий капітал 
зникає, і ми доходимо до Смітового догмату, згідно з яким ціна кожного 
товару розкладається на v + m (або складається з v + m), або інакше, весь 
суспільний продукт складається лише із засобів споживання (для робітни-
ків і капіталістів).

Тут Сісмонді підходить до питання про реалізацію цілого суспільного 
продукту. Що, з одного боку, сума доходу суспільства складається із заро-
бітної плати, зиску від капіталу та земельної ренти, тобто являє собою 
v + m, а з другого боку, весь продукт суспільства щодо вартості також роз-
кладається на v + m, то «національний дохід і річна продукція урівноважу-
ються» й мають дорівнювати (вартістю) одне одному: «Цілу річну продук-
цію споживається щорічно, але що частину її споживають робітники, які 
віддають натомість працю, то вони перетворюють її в (змінний) капітал 
і відновлюють, а друга частина, яку споживають капіталісти, віддаючи 
натомість свій дохід, знищується». «Весь річний дохід призначається на 
обмін на всю річну продукцію».

Ґрунтуючись на цьому, Сісмонді в шостому розділі 2-ї книги, що має 
назву «Взаємне визначення продукції споживанням і витрат доходом», 
конструює такий точний закон репродукції: «Дохід минулого року має 
оплатити продукцію поточного року». Як же за таких припущень може від-
буватись капіталістична акумуляція? Коли весь суспільний продукт мають 
спожити цілком робітники й капіталісти, то ми, очевидно, не виходимо 
за межі простої репродукції й проблему акумуляції тоді годі розв’язати. 
Справді, теорія Сісмонді сходить на те, щоб освітлити акумуляцію як не-
можливу. Бо хто ж буде купувати додатковий продукт за поширеної ре-
продукції, коли весь суспільний попит визначено сумою заробітної плати 
робітників та особистим споживанням капіталістів? Сісмонді й формулює 
об’єктивну неможливість акумуляції в такому твердженні: «Після всього 
цього доводиться сказати, що ніколи не можна обміняти весь продукт 
даного року (за поширеної репродукції — Р. Л.) на весь продукт минулого 
року. Коли продукція поширюється, то обмін кожного року спричинятиме 
лише невеличкі збитки, але при цьому поліпшуватимуться умови на май-
бутнє». Інакше кажучи, акумуляція, реалізуючи цілий продукт, повинна 
давати кожного року надлишок, що його не можна збути. Але Сісмонді не 
до вподоби такий висновок, і тому він шукає порятунку «в золотій сере-
дині», вдаючись до такої малозрозумілої викрутки: «Якщо цей збиток не-
великий і добре розподілений, то кожен витримає його, не скаржачись на 
свій дохід. Саме в цьому господарність народу, і ряд цих невеличких жертв 
збільшує капітал і національний дохід». Навпаки, коли акумуляція буде 
безоглядна, то надлишок, що його не можна збути, більшає й становить 
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суспільне лихо; маємо ми в цьому разі кризу. Отже, розв’язання, що його дає 
Сісмонді, є дрібнобуржуазною викруткою, яка сходить на скорочення аку-
муляції. Сісмонді завжди повертається до полеміки з класичною школою, 
яка обстоювала необмежений розвиток продуктивних сил і поширення 
продукції. Всю його роботу присвячено застереженням проти фатальних 
наслідків необмеженого потягу до акумуляції.

Виклад Сісмонді доводить, що він не здатен зрозуміти процес репро-
дукції в цілому. Не кажучи вже про його невдалу спробу розмежувати, 
з суспільного погляду, капітал і дохід, його теорія репродукції має ту 
основну хибу, яку він наслідував від Сміта, а саме, його уявлення, ніби весь 
річний продукт витрачається цілком на особисте споживання, причому не 
лишається жодної частини вартості його на відновлення сталого капіта-
лу суспільства, або, інакше кажучи, ніби акумуляція є лише перетворення 
капіталізованої додаткової вартості на додатковий змінний капітал. Коли, 
однак, пізніші критики Сісмонді, наприклад російський марксист Ільїн6, 
зазначаючи цю основну помилку в аналізі вартості цілого продукту, вва-
жали, що цю теорію акумуляції Сісмонді як необґрунтовану та «безглузду» 
можна побороти усмішкою, де виявляється перевага критика, то цим вони 
лише довели, що самі зовсім не помітили тієї проблеми, яку, власне, має на 
увазі Сісмонді. Що, беручи на увагу ту частину вартості цілого продукту, 
яка відповідає сталому капіталові, ще зовсім не розв’язується проблему 
акумуляції, це найкраще довів потім аналіз самого Маркса, який перший 
відкрив зазначену прикру помилку Сісмонді. Але ще виразніше довів це 
один факт з історії самої теорії Сісмонді. Завдяки своїй концепції Сісмонді 
дійшов до найгострішої сутички з представниками та вульгаризаторами 
класичної школи — з Рікардо, Сеєм і Мак-Куллохом. Обидві сторони об-
стоювали тут протилежні погляди: Сісмонді — неможливість акумуляції, 
Рікардо, Сей та Мак-Куллох, навпаки, — безмежні можливості її. Але щодо 
помилки Смітової, то позиція обох цих сторін була однакова: як Сміт, так 
і його супротивники, вивчаючи репродукцію, не звертали уваги на сталий 
капітал, і ніхто так претензійно не перетворив Смітову плутанину щодо 
розкладу цілого продукту на v + m у таку непорушну догму, як це зробив 
саме Сей.

Цієї цікавої обставини, власне, було б досить, щоб довести, що ми 
зовсім не маємо ще сили розв’язати проблему акумуляції, коли завдяки 
Марксові знаємо лише те, що весь суспільний продукт, крім засобів існу-
вання, що їх споживають робітники та капіталісти (v + m), має в собі ще за-
соби  продукції (с), щоб відновлювати спожиті, і що акумуляція  внаслідок 
цього є  збільшення не лише змінного, але й сталого капіталу. Ми поба-
чимо далі, до якої нової помилки щодо акумуляції доводило це невпинне  

6 Ильин В. Экономические этюды и статьи. Петербург, 1899.
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підкреслювання ролі сталого капіталу у процесі репродукції. Тут досить 
констатувати те, що помилка Смітова, коли він каже про репродукцію 
цілого капіталу, є не вразливе місце саме в позиції Сісмонді, а навпаки, 
є спільне поле, що на ньому точилась перша суперечка про проблему аку-
муляції. Відси випливає, що буржуазна економія наважилась приступити 
до заплутаної проблеми акумуляції, не розв’язавши елементарної про-
блеми простої репродукції. Так буває, проте, не лише в цій галузі знання; 
шлях наукового дослідження часто буває зигзагуватий, і часто починає 
воно будову з горішніх поверхів, раніше ніж закінчено фундамент. Це 
в усякому разі доводить, скільки клопоту завдав Сісмонді буржуазній 
економії своєю критикою акумуляції, коли ця економія, незважаючи на 
очевидні хиби та незграбність його дедукції, все ж не мала сили розбити 
його критику.



Розділ XI
Мак-Куллох проти Сісмонді

Кассандрині крики Сісмонді проти безоглядного поширення капіта-
лістичного панування в Європі викликали проти нього гостру опозицію 
з трьох боків: в Англії проти нього виступила школа Рікардо, у Франції — 
вульгаризатор Сміта Ж. Б. Сей і сен-сімоністи. Тимчасом як в Англії ідеї 
Овена, що підкреслювали темні сторони промислової системи, особливо 
кризи, часто збігалися з ідеями Сісмонді, школу другого великого утопіста 
Сен-Сімона, яка подавала ідею, що охоплювала весь світ, про експансію ве-
ликої промисловості, про безмежний розвиток продуктивних сил людської 
праці, дуже занепокоїли крики Сісмонді про загрозливу небезпеку. Але нас 
тут цікавить важливіша з теоретичного погляду суперечка між Сісмонді 
й рікардіанцями. Іменем останніх виступив перший Мак-Куллох; у жовтні 
1819 р., тобто одразу після того, як вийшли «Nouveaux Principes», він на-
друкував у «Edinburgh Review» анонімну полемічну статтю, скеровану про-
ти Сісмонді, що її, як казали, ухвалив і сам Рікардо7. На цю полемічну статтю 
Сісмонді відповів 1820 р. в «Annales de jurisprudence» Россі статтею, що має 
назву: «Розгляд питання про те, чи збільшується в суспільстві одночасно зі 
спроможністю продукувати й спроможність споживати8.

7 Статтю в «Edinburgh Review» скеровано, власне, проти Овена. На 24 друкованих 
сторінках статті гострій критиці піддаються чотири праці, а саме: «A New View of Society, 
or Essays on the formation of Human Character», «Observations on the Effects of the Manufacturing 
System», «Two Memorials on Behalf of the Working Classes, presented to the Governments 
of America and Europe», і нарешті «Three Tracts and an Account of public Proceedings relative to the 
Employement of the Poor». Анонімний автор намагається детально довести Овенові, що його 
реформаторські ідеї анітрохи не скеровано проти справжніх причин злиднів англійського 
пролетаріату, бо ці справжні причини саме в тому, що перейшли до обробітку неродючих 
земель (теорія земельної ренти Рікардо!), в миті на хліб і великих податках, які душать 
і фермера, й фабриканта. Значить, вільна торгівля й laisser faire — ось альфа й омега. За 
безперешкодної акумуляції кожен приріст людності сам по собі зумовлює збільшений попит. 
Посилаючись на Сея й Джеймса Мілля, автор обвинувачує тут Овена в «цілковитому неуцтві»: 
«У своїх міркуваннях, так само як і в побудовах, містер Овен виявляє себе цілком необізнаним 
з усіма тими законами, що регулюють продукцію та розподіл багатств». Від Овена автор 
переходить до Сісмонді, причому саму суперечку формулює так: «Він (Овен) вважає, що 
коли конкуренцію не обмежено якими-небудь штучними нормами, а індустрії дається змогу 
розвиватись її природними шляхами, застосування машин має збільшити надмір речей, що 
становлять багатство, поза попит на них, і, утворюючи надмір усіх корисних речей, позбавить 
трудящі класи роботи. Щодо цього твердження, то ми вважаємо його за цілком помилкове, а що 
його дуже обстоює славетний Сісмонді у своїх «Nouveaux principes d’économie politique», то ми 
просимо пробачення в наших читачів, якщо нам доводиться викривати помилковість цього 
твердження й доводити, що спроможність споживати неминуче збільшується рівнобіжно 
з тим, як збільшується спроможність продукувати» (Edinburgh Review. Жовтень 1819, с. 470).

8 Назва цієї статті в оригіналі така: «Examen de cette question: Le pouvoir de consommer 
s’accroit-il toujours dans la société avec le pouvoir de produire?» Дістати «Аннали» Pocci нам 
не пощастило, але статтю цю Сісмонді передрукував у другому виданні своїх «Nouveaux 
Principes».
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У своїй відповіді Сісмонді сам констатує, що його попередня полеміка 
була під великим впливом темних сторін торговельних криз. «Та істина, що 
її ми тепер обоє шукаємо (коли Сісмонді писав свою відповідь, він, між іншим, 
не знав, хто такий анонімний автор з “Edinburgh Review” — Р. Л.), тепер має 
величезне значення. Її можна вважати за основну для політичної економії. 
Загальний занепад дається взнаки в торгівлі, в мануфактурах і, принаймні, 
в кількох країнах, навіть у сільському господарстві. Лихо таке протяжне й над-
звичайне, злидні захоплюють таку силу родин, що неспокій і безпорадність 
охоплюють усіх, і основи державного ладу в небезпеці... Цей державний зане-
пад, що викликав таке хвилювання, пояснювали у два протилежні способи. Ви 
працювали надто багато, кажуть одні; ви працювали надто мало, кажуть інші.

Перші кажуть: рівновага відновиться, спокій і добробут людей повер-
нуться лише тоді, коли ви споживете весь надлишок товарів, що обтяжують 
переповнений ринок, і коли ви в майбутньому узгоджуватимете вашу про-
дукцію з попитом покупців. Рівновага, кажуть інші, відновиться лише тоді, 
коли ви з подвоєними силами будете акумулювати й репродукувати. Ви 
помиляєтесь, думаючи, що наші ринки переповнено; лише половину наших 
крамниць наповнено. Виповняймо ж і другу половину: тоді ці нові багат-
ства обмінюватимуться на інші, й нададуть вони нового життя торгівлі». 
Тут Сісмонді подав і сформулював надзвичайно виразно саму суть питання.

Справді, вся позиція Мак-Куллоха тримається й падає разом із твер-
дженням, що обмін є в дійсності обмін товарів на товари, тобто що всякий 
товар зумовлює не лише пропозицію, але й попит. У зв’язку з цим суперечка 
набирає такої форми: Мак-Куллох каже: «попит і пропозиція є вислови 
корелятивні, що можуть один одного заступати. Подання благ одного виду 
зумовлює попит на блага іншого виду. Приміром, попит на дану масу сіль-
ськогосподарських продуктів постає тоді, коли в обмін на неї пропонується 
масу продуктів промисловості, причому вироблення цієї маси коштувало 
стільки ж, скільки вироблення сільськогосподарських продуктів; з другого 
боку, дійсний попит на дану масу промислових продуктів постає тоді, коли 
в обмін на неї пропонується масу сільськогосподарських продуктів, що зу-
мовили такі самі витрати»9. Викрутка нашого рікардіанця цілком очевидна: 
він не звертає уваги на грошовий обіг і хоче освітити справу так, мов товари 
купувалось і оплачувалось безпосередньо товарами.

З умов високорозвиненої капіталістичної продукції він одразу переносить 
нас у часи первісної мінової торгівлі, яка тепер ще процвітає в центральній 
Африці. Приховане зернятко правди цієї містифікації в тому, що гроші за про-
стої товарової циркуляції правлять лише за посередника. Але саме втручання 
цього посередника, яке в циркуляції Т-Г-Т  (товар-гроші-товар) відокремило 
щодо часу й місця обидва акти обміну — продаж і купівлю — і зробило їх 

9 Там само, с. 470.
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 незалежними один від одного, — саме воно зумовлює те, що після першо-
го-ліпшого продажу зовсім не зараз відбувається й купівля, і по-друге, що 
купівля й продаж зовсім не мають зв’язку з тими самими особами й лише 
в окремих виняткових випадках відбуваються між тими самими «personae 
dramatis». Але Мак-Куллох робить безглузде припущення, протиставляючи 
один одному як покупців і продавців одночасно промисловість і сільське гос-
подарство. Загальність категорій, які до того ж подано так, мовби вони вхо-
дять в обмін геть у цілому своєму складі, маскує тут справжню розпороше-
ність того суспільного розподілу праці, який зумовлює величезну кількість 
приватних мінових актів, причому дуже рідко коли буває, щоб збігались 
купівлі й продажі протилежних товарів. Спрощене розуміння товарообміну 
за Мак-Куллохом взагалі робить зовсім незрозумілим економічне значення 
грошей та їхнє постання на кону історії, бо він перетворює безпосередньо 
товар на гроші, надаючи йому властивості безпосередньо обмінюватись на 
інші товари.

Відповідь Сісмонді, безперечно, не вражає своєю силою. Щоб довести 
непридатність для капіталістичної продукції тієї картини товарообміну, яку 
подає Мак-Куллох, Сісмонді веде нас на Ляйпцизький книжковий ярмарок:

«На книжковий ярмарок у Ляйпциг приїжджають книготорговці цілої 
Німеччини; кожен з них привозить і виставляє на продаж чотири або п’ять 
книжок, що з них кожну надруковано тиражем у 500 або 600 примірників. 
Кожен з торговців обмінює свої книжки на інші й привозить додому 2400 
томів, тобто стільки, скільки він привіз на ярмарок. Але віз він чотири різні 
книжки, а додому везе 200 різних книжок. Ось такі корелятивні поняття, що 
можуть заступити одне одного, поняття попиту й пропозиції учня Рікардо: 
те купує це, те платить за це, те є наслідок цього. Але, на наш погляд і на 
погляд книготорговий та загалу, попит і пропозиція ще й не починались. 
Погана книжка, хоч її й обмінено в Ляйпцигу, все ж лишається непродана 
(це велика помилка Сісмонді! — Р. Л.); з таким саме успіхом лежатиме вона на 
полиці книготорговця і тоді, коли вона нікому не потрібна, і тоді, коли попит 
на неї вже задоволено. Обмінені в Ляйпцигу книжки лише тоді продаються, 
коли книготорговці знайдуть приватних осіб, що не тільки вимагатимуть ці 
книжки, але й будуть готові на деякі жертви, щоб вилучити їх з обігу. Лише ці 
особи й зумовлюють справжній попит». Незважаючи на всю наївність цього 
прикладу, він виразно доводить, що Сісмонді не дав себе впіймати на гачок 
свого супротивника й що він розуміє, в чому тут суть справи10.

10 Ляйпцизький книжковий ярмарок, як мікрокосм капіталістичного світового ринку, 
п’ятдесят років по цьому святкував своє воскресіння з мертвих. Ми кажемо про наукову 
«систему» Євгенія Дюрінґа. У своїй приголомшливій критиці злощасного універсального 
генія енґельс з’ясовує цей випадок тим, що Дюрінґ виявив себе як «справжній німецький 
літератор»; він каже, що Дюрінґ хоче пояснити справжні промислові кризи на прикладі 
позірних криз Ляйпцизького книжкового ринку; бурю на морі — бурею в склянці води. 
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Мак-Куллох робить далі спробу перевести дослідження від абстракт ного 
товарообміну до конкретних соціальних відносин. «Припустімо, наприклад, 
що хлібороб авансував 100 робітникам харч і одіж, і за це вони вироблять 
йому засоби споживання, яких досить для 200 осіб, і що фабрикант одночас-
но з цим теж авансував 100 робітникам харч і одіж, за які вони виготовили 
йому одежі на 200 осіб. У цьому разі в фермера, відлічивши харч і одіж для 
його власних робітників, лишається ще харч для 100 осіб; разом з тим, у фаб-
риканта, після того як він задовольнить одежею своїх власних робітників, 
лишиться ще сто одягів на ринок. У цьому разі обидва ґатунки товарів обмі-
няються один на одного. Надлишкові засоби споживання визначать попит 
на одяг, а надлишок одягу визначить попит на харч».

Невідомо, з чого більше дивуватись у цій гіпотезі: чи з безглуздя такої 
конструкції, що перевертає шкереберть усі справжні відносини, чи з безце-
ремонності, з якою все, що треба було довести, заздалегідь припускається 
як передумову, щоб потім вважати все це за «доведене». Порівняно з цим, 
приклад з Ляйпцизької книжкової торгівлі являє зразок глибокого та 
реалістичного мислення. Щоб довести, що для кожного ґатунку товару 
за якого завгодно часу може утворитись необмежений попит, Мак-Куллох 
бере як приклад два продукти, що належать до найпотрібніших і найеле-
ментарніших речей людського вжитку: харч і одяг. Щоб довести, що товари 
можуть обмінюватись у якій завгодно кількості, незалежно від потреб су-
спільства, він бере приклад, де кількості двох продуктів заздалегідь точно 
розраховано відповідно до потреб і де, отже, з суспільного погляду немає 
жодного надлишку. Але порівнюючи особисті потреби продуцентів та їхній 
власний продукт, він зве «надлишком» суспільно потрібну кількість цього 
продукту й блискуче доводить, що будь-який «надлишок» одного товару 
може обмінюватись на відповідний «надлишок» іншого товару. Щоб дове-
сти, нарешті, що обмін між різними товарами — а їх виготовили приватні 
особи — може відбутись, не вважаючи на те, що їхні маси, кошти продукції 
та важливість для суспільства, звичайно, мають бути різні, він бере як при-
клад дві однакові маси товарів, що їхні кошти продукції однакові, і являють 
вони речі першої потреби для суспільства. Коротко кажучи, щоб довести, 
що у приватнокапіталістичному господарстві, позбавленому будь-якого 
плану, кризи неможливі, він конструює точно планово регульовану про-
дукцію, де взагалі немає жодної надпродукції.

Але сама суть дотепу хитродумного Мака в іншому. В полеміці-бо вся 
суть у проблемі акумуляції. Те, що турбувало Сісмонді й чим він  надокучав 
Рікардо та епігонам його, сходило на питання: де знайти покупця для 
 надлишку товарів, якщо частина додаткової вартості капіталізується,  тобто 

А справді у нашого великого мислителя (Дюрінґа) маємо тут, як і в багатьох інших випадках, 
що їх зазначив енґельс, тишком-нишком зроблене запозичення.
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зуживається на поширення продукції понад доходи суспільства, замість по-
вертати її на особисте споживання капіталістів? Що стає з капіталістичною 
додатковою вартістю й хто купує товари, в яких вона втілюється? Так запи-
тував Сісмонді. І краса школи Рікардо, її офіційний представник на кафедрі 
лондонського університету, авторитет для тодішніх англійських міністрів 
з ліберальної партії та для лондонського Сіті, високоповажний Мак-Куллох 
відповів на це, вигадавши приклад, у якому взагалі немає жодної продукції 
додаткової вартості. Його «капіталісти» мордуються в сільському госпо-
дарстві та фабричній промисловості лише в ім’я Христа: всього суспільного 
продукту разом з «надлишком» вистачає лише на потреби робітників, на 
їхню заробітну плату, а «фермер» та «фабрикант», голодні й голі, лише 
керують продукцією та обміном.

Сісмонді відповідає на це із законною нетерплячістю: «Коли ми дослі-
джуємо, що робиться з надлишком продукції над споживанням робітників, 
не можна не брати на увагу цього надлишку, що становить неодмінний 
зиск з праці й неодмінну пайку працедавця».

Але вульгарний економіст у тисячу разів збільшує свої нісенітниці, при-
мушуючи читача припустити, що є «тисяча фермерів» і «тисяча фабрикан-
тів», які поводяться так само геніально, як і згадані вище поодинокі фермери 
й фабриканти. Цілком зрозуміло, що обмін знову відбувається дуже плавко. 
Нарешті, «внаслідок влучнішого застосування праці та заведення машин» 
він примушує продуктивність праці збільшитись рівно вдвоє; це постає так: 
«кожен із тисячі фермерів, які авансують своїм ста робітникам харч і одіж, 
одержує натомість продовольчі засоби для двохсот осіб, а крім того, цукор, 
тютюн і вино, що дорівнюють вартістю цим харчам»; разом з тим, кожен фа-
брикант завдяки подібній процедурі одержує поряд із попередньою масою 
одягу для всіх робітників ще «стрічки, мережки та батист, на продукцію яких 
витрачено таку саму суму і які матимуть, отже, мінову вартість, що дорівнює 
згаданим двомстам одягам». Подавши таким чином історичну перспективу 
в цілком перекрученому вигляді, припустивши спочатку, що капіталістич-
на приватна власність з найманою працею існувала раніше, ніж та висота 
продуктивності праці, яка взагалі уможливлює визиск, він припускає далі, 
що цей прогрес продуктивності праці відбувається в усіх галузях цілком 
однаковим темпом, що додатковий продукт в усіх галузях продукції має 
ту саму вартість, що його розподіляється між тим самим числом людей, — 
і тоді він дозволяє різним додатковим продуктам обмінюватись один на 
одного. І гляньте-бо, все це обмінюється плавко й без остачі на спільне задо-
волення. При цьому Мак поряд з іншими дурницями робить ще одну: своїх 
«капіталістів», що живились до цього часу повітрям і ходили в Адамовому 
одязі, він примушує харчуватись тепер виключно цукром, тютюном і вином 
і прикрашати тіла свої тільки стрічками, мережками й батистом.



139Розділ XI. Мак-Куллох проти Сісмонді

Але головний його дотеп знову-таки є в тій його спритності, з якою він 
ухиляється від проблеми. Питання ставилось так: що робиться з капіталізо-
ваною додатковою вартістю, тобто з тією додатковою вартістю, що її витра-
чається не на особисте споживання капіталістів, а на поширення продукції. 
А Мак-Куллох у відповіді своїй першого разу зовсім лишає осторонь про-
дукцію додаткової вартості, а другого — витрачає всю додаткову вартість 
на продукування речей розкошів. Та хто ж таки купує ці нововироблені речі 
розкошів? За прикладом Мак-Куллоха, очевидно, капіталісти (його фермери 
та фабриканти), бо крім них у його прикладі є лише робітники. А відси ви-
пливає, що ми маємо тут споживання цілої додаткової вартості на особисті 
потреби капіталістів, або, інакше кажучи, просту репродукцію. Таким чином, 
Мак-Куллох на питання про капіталізацію додаткової вартості відповідає або 
тим, що ігнорує будь-яку додаткову вартість, або тим, що в той самий момент, 
коли постає додаткова вартість, він замість акумуляції припускає просту 
репродукцію. Позірність того, ніби він мав на увазі поширену репродукцію, 
він, як і раніш, розглядаючи так званий «надлишок», підтримує знову-таки 
хитромудрими засобами: він спочатку констатує неможливий випадок — 
капіталістичну продукцію без додаткової вартості, — щоб потім переконати 
читача, мов постання додаткового продукту і є поширення продукції.

І Сісмонді не під силу було викрутитися з цих викруток шотландського 
вовкулаки. Хоч до цього часу Сісмонді щокроку заганяв на слизьке свого 
Мака й доводив йому «очевидне безглуздя» його тверджень, він сам заплу-
тується в найважливішому пункті суперечки. Звичайно, на вищенаведену 
тираду він мав би відповісти своєму супротивникові цілком спокійно: 
«Вельмишановний! Віддаю шану гнучкості вашого розуму, але ви, як вугор, 
вислизаєте від самої суті справи. Я весь час запитую: хто буде купувати 
додатковий продукт, коли капіталісти, замість розтринькувати всю свою 
додаткову вартість, застосують її на акумуляцію, тобто на поширення 
продукції? А ви відповідаєте мені на це: вони поширять продукцію, більше 
виробляючи речей розкошів, що їх вони, звичайно, самі й споживатимуть. 
Та це ж дурисвітство. Бо оскільки капіталісти витрачають додаткову вар-
тість на речі розкошів, вони споживають її, а не акумулюють. А питання 
саме про те, чи можлива акумуляція, а не про речі розкошів, що їх спожива-
ють капіталісти. Отже, якщо ви можете це зробити, дайте неухильну відпо-
відь на запитання або йдіть собі туди, де росте ваш тютюн та виробляється 
вино, а про мене, то хоч де раки зимують».

Замість так покінчити з вульгарним економістом, Сісмонді одразу наби-
рає етичного, патетичного й соціального настрою. Він вигукує: «Хто стави-
тиме попит і хто буде споживати: міські та сільські пани чи їхні  робітники? 
В його (Мака) новому припущенні ми маємо надмір продуктів, зиск від 
праці. Кому він дістається?» І сам відповідає такою тирадою:
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«Ми знаємо — і так навчає нас історія торгівлі, — що не робітник має 
користь від збільшення продуктів праці: його заробітна плата не збіль-
шується. Сам Рікардо якось сказав, що цього не повинно бути, коли ми не 
хочемо, щоб суспільне багатство перестало збільшуватись. Але суворий 
досвід, навпаки, навчає нас, що заробітна плата майже завжди зменшуєть-
ся порівняно зі збільшенням суспільного багатства. В чому ж тоді вплив 
приросту багатства на суспільний добробут?

Наш автор припускає, що є тисяча фермерів, які розкошують, тимчасом 
як сто тисяч сільських робітників працюють, і є тисяча фабрикантів, що 
збагачуються, тимчасом як сто тисяч робітників виконують їхні накази. 
Щастя, яке може постати через збільшення легковажних втіх, припадає, 
таким чином, тільки сотій частині нації. Але чи ця сота частина нації, по-
кликана на те, щоб спожити весь надлишок продукту робітничого класу, 
здатна буде на це, коли продукція невпинно розвиватиметься внаслідок 
прогресу щодо машин і капіталів? Згідно з припущенням нашого автора, 
фермер або фабриканти в разі подвоєння національного продукту повинні 
збільшити своє споживання всотеро; і коли національне багатство, після 
того як знайдено таку силу машин, тепер усотеро більше, ніж тоді, коли 
воно лише оплачувало витрати продукції, то кожен підприємець пови-
нен споживати тепер таку саму кількість продуктів, що її вистачило б на 
утримання десятьох тисяч робітників». І тут Сісмонді знову вважає, що 
він наблизився до проблеми про походження криз: «Припустімо, багатий 
може справді спожити продукти, що їх виготовили десять тисяч робітників, 
в тому числі стрічки, мережки та шовкові тканини, про походження яких 
каже сам автор. Але поодинокій людині була б несила спожити в такій самій 
пропорції продукти сільського господарства. Вина, цукру та ласощів, які 
постають у Рікардо у процесі обміну (Сісмонді лише пізніше довідався, хто 
був анонім з «Edinburgh Review», а спочатку, очевидно, припускав, що стат-
тю написав Рікардо. — Р. Л.), було б забагато до столу поодинокої людини. 
Їх не продасться, або, інакше кажучи, не можна буде додержати пропорції 
між продуктами сільського господарства та фабрик — тієї пропорції, що, за 
його системою, являє основу цілої системи його».

Ми бачимо, отже, що Сісмонді впіймався на гачок Мак-Куллохові: за-
мість відхилити відповідь на питання про акумуляцію — відповідь, яка 
являє собою посилання на продукцію речей розкошів, він, помічаючи, що 
супротивник його перейшов в іншу галузь, сам іде за ним і знаходить тут 
лише два доводи проти Мак-Куллоха. Одного разу Сісмонді робить Мак-
Куллохові моральний закид у тому, що він віддає додаткову вартість не 
трудящим, а капіталістам, — і переходить таким чином у полеміку проти 
розподілу за капіталістичного способу господарства. Другого разу він 
несподівано повертається з цього бічного шляху на шлях, що простує до 
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первісної проблеми, яку він тепер ставить уже так: виходить, що капіталіс-
ти споживають усю додаткову вартість у речах розкошів. Чудово! Але хіба 
людина може так швидко й так безмежно поширювати своє споживання, 
як прогрес продуктивності праці збільшує додатковий продукт? Сісмонді, 
отже, облишає тут напризволяще свою власну проблему й замість вбачати 
перешкоду для капіталістичної акумуляції в тому, що немає споживача 
поза робітниками й капіталістами, вбачає тепер перешкоду для простої 
репродукції в фізичній обмеженості споживчої сили самих капіталістів. Що 
споживча сила капіталістів відносно речей розкошів не може встигати за 
продуктивністю праці, тобто за збільшенням додаткової вартості, то внас-
лідок цього мають бути надпродукція та кризи. Ми вже одного разу бачили 
у Сісмонді таке міркування в його «Nouveaux Principes» і маємо в цьому 
доказ того, що й самому йому ця проблема була не завжди досить ясна. Та 
й не дивно. Зрозуміти проблему акумуляції цілком ясно можна, лише подо-
лавши проблему простої репродукції. А як дуже ще Сісмонді плутався в цій 
проблемі, ми вже вище бачили.

Незважаючи на все це, Сісмонді зовсім не був слабший у цій першій 
сутичці, де йому довелось боротися з епігоном класичної школи. Навпаки, 
він кінець кінцем переміг ворога. Коли Сісмонді неправильно уявляв 
собі найелементарніші основи суспільної продукції і коли він цілком за 
Смітовою догмою не брав на увагу сталого капіталу, то тут він не стояв, 
в усякому разі, нижче від свого ворога: для Мак-Куллоха теж немає сталого 
капіталу, його фермери та фабриканти «авансують» лише харч та одяг сво-
їм робітникам, і весь суспільний продукт складається з харчу та одягу. Коли 
й Сісмонді, й Мак-Куллох стоять на тій самій позиції щодо цієї елементар-
ної помилки, то Сісмонді дуже переважає Мак-Куллоха, глибше розуміючи 
суперечності капіталістичного способу продукції. На скептицизм Сісмонді 
щодо можливостей реалізувати додаткову вартість рікардіанець так і не 
дав відповіді. Сісмонді переважає свого супротивника й тоді, коли він си-
тому й задоволеному прихильникові та апологетові, що для нього «немає 
жодного надміру продукції над попитом, жодного скорочення ринку й жод-
них злиднів», каже про одчайдушні страждання Ноттінґемських пролета-
рів, коли він доводить, що заведення машин неминуче утворює «надмірну 
людність», і особливо, коли він звертає увагу на загальні тенденції капіта-
лістичного світового ринку з його суперечностями. Мак-Куллох рішуче не 
визнає загальної надпродукції, а проти будь-якої частинної надпродукції 
має він напохваті випробуваний засіб.

«Можна, — каже він, — заперечити, що скорочення ринку й затрим-
ки, спричинювані безладною торгівлею, невияснені, коли згодитись 
з  основною засадою, що попит завжди збільшується проти продукції. Ми 
цілком спокійно відповідаємо: скорочення ринку є наслідком того, що 
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збільшився особливий клас товарів, причому поряд цього не побільшало 
інших товарів, що на них їх можна обміняти. Тимчасом як тисяча фермерів 
і тисяча фабрикантів обмінюються своїми продуктами й утворюють ринок 
один одному, тисяча нових капіталістів, які прилучаються до суспільства, 
даючи кожен роботу в сільському господарстві ста робітникам, безперечно, 
можуть зумовити безпосереднє скорочення ринку сільськогосподарських 
продуктів, бо в цьому разі одночасно не поширилась продукція мануфак-
турних товарів, що на них ці продукти мають купувати. Але якщо половина 
цих нових капіталістів зробиться фабрикантами, то вони вироб лятимуть 
мануфактурних товарів досить для того, щоб купити гуртовий продукт 
другої половини капіталістів. Рівновагу знову відновлено, і 1500 фермерів 
обмінюються своїми продуктами з 1500 фабрикантами так само легко, як 
раніш обмінювались своїми продуктами тисяча фермерів і тисяча фабри-
кантів». На ці викрутки, які «цілком спокійно» потрапляють пальцем у небо, 
Сісмонді відповідає, звертаючи увагу на справжні зміни та перевороти на 
світовому ринку, що стались живовидячки:

«Дикі країни культивовано, і політичні перевороти, зміна системи фі-
нансів і мир одразу притягли у гавані старих сільськогосподарських країн 
судна, що їхній вантаж дорівнював цілому їхньому врожаєві. Величезні 
провінції, що їх Росія цивілізувала недавно на узбережжі Чорного моря, 
Єгипет, що пережив зміну уряду, Берберія, що їй заборонено піратство, 
раптом вичистили пашенні комори Одеси, Александрії, Тунісу, причому 
запаси їхні перевезено в італійські гавані; ці країни зумовили такий надмір 
хліба, що робота фермерів на всіх морських узбережжях давала самі збитки. 
Решту Європи ще не гарантовано від такого перевороту, зумовленого 
надзвичайним поширенням площі нових земель, що їх відведено під куль-
турні рослини на берегах Міссісіпі, причому відти вивозиться усі продукти. 
Навіть вплив Нової Голландії може одного дня бути згубним для англій-
ської промисловості, коли не щодо засобів споживання (бо перевозити їх 
дорого коштує), то до вовни та інших сільськогосподарських продуктів, що 
їх не так важко перевозити». Що ж порадив Мак-Куллох у зв’язку з цією 
аграрною кризою в Південній Європі? Половина сільських господарів має 
перетворитись на фабрикантів! На це Сісмонді відповідає: «Не жартуючи, 
це можна радити хіба кримським татарам і єгипетським фелахам», — і до-
дає далі: «Не надійшов ще час будувати нові фабрики в заокеанських краї-
нах або в Новій Голландії». Ми бачимо, як Сісмонді добре усвідомлював собі, 
що індустріалізація заокеанських країн є лише питанням часу. Але Сісмонді 
добре усвідомлював і те, що поширення світового ринку не розв’яже цих 
ускладнень, а лише надзвичайно збільшить їх — у формі ще більших криз. 
Він заздалегідь зазначив ще більше загострення конкуренції та анархію 
продукції як зворотний бік тенденції капіталізму до експансії. Він каже 
навіть про основну причину криз, виразно в одному місці формулюючи 
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тенденцію капіталістичної продукції виходити поза будь-які межі ринку. 
«Часто оголошувалось, — зазначає він наприкінці своєї репліки проти Мак-
Куллоха, — що рівновага відновиться знову й роботу розпочнеться, але 
скоро поставав попит, завжди розвивався рух, який далеко переходив поза 
справжні потреби торгівлі, а після цього нового пожвавлення починалось 
ще прикріше звуження ринку».

На цей глибокий аналіз Сісмонді, що викривав справжні суперечності 
у русі капіталу, вульгаризатор з лондонської кафедри з його балаканиною 
про гармонію та танцями між тисячею фермерів, прикрашених стрічками, 
й тисячею фабрикантів, що впиваються вином, нічого не міг відповісти.



Розділ XII

Рікардо проти Сісмонді

Для Рікардо питання, очевидно, не вичерпувалось відповіддю Мак-
Куллоха на теоретичні заперечення Сісмонді. На відміну від ділка й «шот-
ландського шарлатана», як називає його Маркс, Рікардо шукав істини й 
поводив себе справді витримано, як належить великому мислителеві11. 
Що полеміка Сісмонді проти Рікардо та його «учня» справила велике 
враження на Рікардо, доводить той факт, що він змінив свої погляди 
в питанні про вплив машин. Саме тут треба віддати хвалу Сісмонді: він 
перший показав класичному вченню про гармонію зворотний бік медалі. 
В IV книзі своїх «Nouveaux Principes», у розділі VII «Про розподіл праці 
та про машини» і в книзі VII, розділі VII, що має характеристичну назву 
«Машини спричиняють надмірну людність», Сісмонді повстає проти того 
вчення Рікардо, що його поширювали апологети, а саме проти того, що 
машини завжди зумовлюють такий самий або навіть більший попит на ро-
бочу силу, ніж та кількість живої праці, яку вони витіснили. Проти цієї, так 
званої, теорії компенсації Сісмонді повстав дуже гостро. Його «Nouveaux 
Principes» вийшли року 1819, два роки по тому, як вийшла головна праця 
Рікардо. А в третє видання своїх «Principles», що вийшли року 1821, тобто 
вже після полеміки між Мак-Куллохом і Сісмонді, Рікардо вводить новий 
розділ (XXXI), де відверто визнає свою помилку й зовсім у дусі Сісмонді 
каже: «Думку, яку поділяє робітничий клас, а саме що застосування машин 
часто порушує глибоко їхні інтереси, засновано не на забобонах і помилці, 
а відповідає вона правильним принципам політичної економії». При цьому, 
так само як і Сісмонді, він вважає за потрібне відхилити можливі закиди, 
мов він засуджує технічний прогрес, і виправдовується тут — правда, не 
так рішуче, як Сісмонді, — зазначаючи, що лихо від машин дається відчути 
лише поступінно: «Щоб з’ясувати основне твердження, я припустив, що 
удосконалені машини винайдено раптом і застосовано широко. А в дійс-
ності такі винаходи робиться поступінно й радше вони впливають так, що 
змінюють застосування капіталу, заощаджуваного в акумуляції, а не відтя-
гають капітал від його дотеперішнього застосування».

Але й проблема криз та акумуляції дуже турбувала Рікардо. 1823 р., 
останнього року свого життя, він лишився на кілька днів у Женеві, щоб 

11 Варто уваги, що Рікардо, обраний р. 1819 до парламенту й маючи тоді вже велику 
славу завдяки своїм економічним творам, писав у листі до приятеля: «Очевидно, ви знаєте, що 
я член палати громад. Побоююсь, що невелика там буде з мене користь. Двічі робив я спробу 
виступати, але промовляв, дуже хвилюючись, і не знаю, чи пощастить мені коли-небудь 
перемогти острах, що його я відчуваю, сприймаючи тембр свого голосу». Звичайно, такого 
«хвилювання» ніколи не зазнавав базікало Куллох.
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 обміркувати це питання з Сісмонді. Як наслідок цього обговорення, в травні 
1824 р., в «Revue Encyclopédique» уміщено статтю Сісмонді за назвою «Sur 
la balance des consommations avec la production»12.

Щодо цього важливого питання, то Рікардо в своїх «Principles» цілком 
наслідував учення плаского Сея про гармонію між продукцією та спожи-
ванням. У розділі XXI він каже: «Сей уже цілком достатньо довів, що немає 
такої суми капіталу, яку не можна було б прикласти у країні, бо попит 
обмежується лише продукцією. Кожна людина продукує на продаж або на 
споживання і продає лише для того, щоб купити якийсь інший товар, або 
безпосередньо їй корисний, або такий, що полегшуватиме дальшу продук-
цію. Таким чином, кожен продуцент неминуче є або споживач власних ви-
робів, або покупець і споживач товарів якого-небудь іншого продуцента».

Проти такого розуміння справи Сісмонді палко полемізував з Рікардо 
в своїх «Nouveaux Principes», і в усних дебатах з Рікардо теж порушувалось 
виключно це питання. Не визнавати кризи, яка щойно прокотилась в Англії 
та інших країнах, Рікардо не міг. Доводилось лише пояснити причину кри-
зи. Варто відзначити, як ясно й точно поставлено було проблему, що в ній 
дійшли згоди Сісмонді й Рікардо на початку своєї суперечки: обидва вони 
виключили питання про зовнішню торгівлю. Правда, Сісмонді розумів зна-
чення й неодмінність зовнішньої торгівлі для капіталістичної продукції 
та потребу поширювати її. Щодо цього він анітрохи не поступав ся проти 
Рікардової школи вільної торгівлі. Він навіть дуже переважав рікардіан-
ців, діалектично розуміючи тенденцію капіталу до експансії; він виразно 
зазначив, що промисловість «мусить шукати для збуту своїх товарів чужих 
ринків, де їй загрожують ще більші перевороти»13. Він, як ми бачили, зазда-
легідь зазначав про постання небезпечної для європейської промисловості 
конкуренції в заокеанських країнах, і таке передбачення, зроблене коло 
1820 р., гідне подиву; воно доводило глибину поглядів Сісмонді на світові 
господарські відносини капіталу. І незважаючи на все це, Сісмонді й на 
думку не спадало поставити проблему реалізації додаткової вартості — 
проблему акумуляції — в залежність від зовнішньої торгівлі як єдиного 
порятунку, в чому намагались переконати його пізніші критики. Навпаки, 
вже в розділі VI книги II він цілком виразно каже: «Щоб легше було стежи-
ти за цими розрахунками й щоб спростити це питання, ми до цього часу 

12 З приводу цієї дискусії Сісмонді ось що розповідає: «Рікардо, що його недавня смерть 
глибокого суму завдала не лише його родині та приятелям, але й усім тим, кого він навчив та 
зігрів своїми благородними почуттями, затримався на кілька день у Женеві в останній рік 
свого життя. Два-три рази ми обговорювали це основне питання, що в ньому наші погляди 
розходились. При цьому він виявив властиву йому делікатність, щирість, любов до істини 
й таку ясність, що її не сподівались би від нього навіть його учні, звиклі в його кабінеті до 
абстрактних розправ». Статтю «Sur la balance» надруковано в другому виданні «Nouveaux 
Principes», т. II, с. 408.

13 Книга IV, розділ IV. «Купецьке багатство розвивається внаслідок збільшення доходу».
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лишали осторонь зовнішню торгівлю, припускаючи, що нація існує цілком 
ізольовано; саме людство й являє таку ізольовану націю, і все, що правиль-
но для поодинокої нації, яка не провадить зовнішньої торгівлі, правильно 
й для цілого людства». Інакше кажучи, Сісмонді ставить проблему, робля-
чи ті самі припущення, за яких її ставив потім Маркс: він розглядає весь 
світовий ринок як суспільство, що продукує виключно капіталістично. Ці 
припущення визнавав також і Рікардо. «Ми обидва, — каже Сісмонді, — ви-
ключили той випадок, коли нація продає чужинцям більше, ніж у них купує, 
і коли вона таким чином має ширший ринок для дедалі ширшої продукції 
своєї країни. Але питання, що нас цікавить, не в тому, чи можуть військові 
та політичні успіхи дати якій-небудь країні нових споживачів, а в тому, чи 
утворює країна їх сама, збільшуючи продукцію». Сісмонді цілком ясно сфор-
мулював тут проблему реалізації додаткової вартості так, як вона виступає 
перед нами в політичній економії пізніших періодів. Рікардо стверджує, що 
продукція сама утворює собі ринок, у цьому він, як ми бачимо та як ще 
побачимо, йде за Сеєм.

Теза Рікардо, сформульована в полеміці з Сісмонді, така:
«Припустімо, що сто хліборобів продукують 1000 мішків хліба, а сто 

фабрикантів продукують 1000 аршинів тканини. Не будемо брати на увагу 
інших корисних людині виробів, так само як і всіх посередників, а мати-
мемо на увазі лише цих продуцентів. Вони обмінюють свої 1000 аршинів 
тканини на 1000 мішків хліба. Припустімо, що через поступінний прогрес 
промисловості продуктивна сила праці збільшилась на одну десяту, тоді 
ці самі люди обмінюють 1100 аршинів на 1100 мішків хліба, й кожен з них 
краще одягається й краще харчується. Новий поступ дасть той наслідок, 
що 1200 аршинів тканини обмінюватиметься на 1200 мішків хліба й т. д. 
Коли більшає продуктів, то збільшуються лише вигоди продуцентів»14.

З глибоким соромом доводиться визнати, що дедукції великого Рікардо 
тут — якщо взагалі це можливо — нижчі за дедукції «шотландського шар-
латана» Мак-Куллоха. Нас знову запросили милуватися з гармонійних та 
граційних танців, що їх танцюють «аршини» та «мішки». При цьому саме 
те, що треба було довести, тобто їхню пропорційність, уже припускається 
заздалегідь. Та цього мало: всі умови проблеми, що про них мовилось, про-
сто облишено осторонь. Проблема, предмет суперечки — пам’ятаймо це 
завжди — була ось у чому: хто є споживач та покупець надлишку продуктів, 
який постає, коли капіталісти продукують товари понад споживання ро-
бітників та своє власне, тобто коли частину додаткової вартості вони капі-
талізують і застосовують на поширення продукції та збільшення капіталу? 
Відповідаючи на це, Рікардо взагалі ані слова не каже про  збільшення капі-
талу. Єдине, що він змальовує нам на різних етапах продукції, це  поступінне 

14 Nonveaux Principes, 2-е вид., с. 416.
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підвищення продуктивності праці. Згідно з його припущенням, та сама 
кількість робочої сили продукує спочатку 1000 мішків хліба й 1000 арши-
нів тканини, потім 1100 мішків і 1100 аршинів, потім 1200 мішків і 1200 
аршинів, і так далі аж досхочу. Не кажучи вже про досить нудну картину 
цього цілком рівномірного руху хліба та тканини, — картину, що нагадує 
солдатське марширування, — не кажучи вже про збіг навіть кількості виро-
бів, що їх обмінюється, треба зазначити, що в цілому прикладі цьому немає 
жодного слова про поширення капіталу. Ми тут увесь час маємо не пошире-
ну репродукцію, а просту репродукцію, коли збільшується маса споживчих 
вартостей, а не вартість цілого суспільного продукту. Що для обміну має 
значення не кількість споживчих вартостей, а лише розмір їхньої вартості, 
і що цей останній у прикладі Рікардо не змінюється, то він, власне, ані на 
крок не йде далі, хоч і тішить себе ілюзією, мов аналізує прогресивне поши-
рення продукції. Нарешті, для Рікардо взагалі немає категорій репродукції, 
в яких тут уся суть. Мак-Куллох примушує спочатку своїх капіталістів про-
дукувати без додаткової вартості й жити з повітря, але визнає, принаймні, 
що є робітники, й зазначає розмір їхнього споживання. Рікардо навіть не 
згадує про робітників, і різниці між змінним капіталом та додатковою 
вартістю для нього взагалі немає. Поряд із цим менше значення має, що 
Рікардо, на зразок свого учня, цілком випускає з уваги сталий капітал: 
він хоче розв’язати проблему реалізації додаткової вартості й поширення 
капіталу, не припустивши нічого, крім наявності певної маси товарів, що їх 
обмінюється один на одного.

Не помічаючи, як суперечка переходить в іншу площину, Сісмонді ста-
ранно береться розглянути в умовах дійсності фантазії свого славетного 
гостя й супротивника, бо за його припущень «доводиться», як скаржиться 
Сісмонді, ігнорувати «на зразок німецьких метафізиків, час і просторінь», 
перенести ці фантазії на нашу землю й проаналізувати ці невидимі супереч-
ності. Він застосовує гіпотезу Рікардо до «суспільства з його справжньою 
організацією, з робітниками, що не мають власності, а заробітна плата їхня 
визначається конкуренцією, причому хазяїн може звільнити їх, скоро вони 
будуть непотрібні йому», бо, як зауважує дуже влучно й стримано Сісмонді, 
«наші заперечення стосуються саме цієї господарської організації». І він 
викриває різноманітні труднощі й конфлікти, що з ними сполучається 
прогрес продуктивності праці за капіталістичних умов. Він доводить, що 
припущені у Рікардо зміни в техніці праці, з суспільного погляду, мають 
довести до такої альтернативи: або частину робітників, відповідно до 
підвищеної продуктивності, звільнять — маємо в цьому разі з одного боку 
надлишок продуктів, а з другого — безробіття та злидні, тобто дійсну 
картину сучасного суспільства; або цей надлишковий продукт витратять 
на утримання робітників у новій галузі промисловості, у продукції речей 
розкошів. І тут Сісмонді, безперечно, переважає Рікардо. Він раптом згадує, 
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що є ще й сталий капітал, і переходить у рішучий наступ на англійського 
класика: «Щоб утворити нову мануфактуру, а саме мануфактуру, яка ви-
робляла б речі розкошів, потрібен також новий капітал. Треба збудувати 
машини, привезти сировину та пожвавити закордонну торгівлю, бо люди 
багаті рідко коли задовольняються з речей розкошів, вироблених десь 
поблизу. Де ж ми знайдемо, однак, цей новий капітал, який, можливо, буде 
куди більший, ніж капітал, потрібний для сільського господарства? Наші 
робітники, що продукують речі розкошів, ще не можуть їсти хліб наших 
хліборобів та носити одяг наших фабрикантів: їх ще немає, вони, може, 
ще й не народились, їхнього ремества ще немає; матеріал, що з ним вони 
мають працювати, не привезено ще з Індії. Всі ті, що їм вони повинні були 
дати заробіток, даремно чекають на нього». Сісмонді зважує тут сталий 
капітал не лише у виробництві речей розкошів, але й у сільському госпо-
дарстві: заперечуючи Рікардо, він каже: «Доводиться ігнорувати час, коли 
припускаєш, що землевласник, маючи змогу через винаходи в галузі меха-
ніки або сільськогосподарської промисловості збільшити на одну третину 
продуктивні сили своїх робітників, знайде капітал, достатній для того, щоб 
поширити обробіток, збільшити на одну третину кількість сільськогоспо-
дарського знаряддя, худоби, комор, а також оборотний капітал, потрібний 
йому для того, щоб чекати, поки реалізується його врожай».

Тут Сісмонді відмовляється від вигадки класичної школи, згідно 
з якою весь аванс капіталу, коли цей останній розширюють, витрачається 
виключно на заробітну плату, тобто на змінний капітал, і виразно від-
межовується від учення Рікардо, що, однак, не завадило йому три роки по 
цьому, не переглянувши, залишити у другому видані «Nouveaux Principes» 
усі ті помилки, що ґрунтуються на цьому вченні. Проти плаского вчення 
про гармонію, як його проповідує Рікардо, Сісмонді підкреслює, таким 
чином, два головні пункти: по-перше, об’єктивні труднощі процесу поши-
реної репродукції, що в капіталістичних умовах відбувається зовсім не так 
плавко, як у недоречній гіпотезі Рікардо, і по-друге, те, що кожен технічний 
прогрес у продуктивності суспільної праці за капіталістичних умов завжди 
відбувається коштом робітничого класу й купується його стражданням. 
І ще в одному важливому пункті Сісмонді переважає Рікардо: протилежно 
до Рікардо та його обмеженості, для якої взагалі, крім буржуазного госпо-
дарства, немає жодних інших суспільних форм, Сісмонді обстоює широкі, 
історичні горизонти діалектичного розуміння. «Наші очі, — каже він, — 
так звикли до сучасної суспільної організації, до цієї загальної конкуренції, 
яка зумовлює ворожі відносини між класом багатих і масою трудящих, що 
ми не можемо уявити собі іншої форми існування, хоч рештки таких форм 
є всюди навколо нас. Мене хочуть довести ad absurdum, зазначаючи хиби 
попередніх систем. Щодо організації нижчих класів суспільства, то,  справді, 
дві або три системи поставали одна по одній. Але хіба з того, що, давши 
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спочатку деяку користь, вони заподіяли потім жахні страждання людству, 
можна робити висновок, що тепер ми маємо правильну систему, що ми не 
знайдемо жодної хиби в системі найманої праці, так само як ми виявили 
хиби в системі рабства, феодалізму та цехової організації? Коли панували 
ці три системи, не можна було уявити собі, яку систему треба було б обрати 
замість них: поліпшення суспільного ладу здавалось тоді неможливим 
і безглуздим. Надійде, безперечно, час, коли наші внуки вважатимуть 
нас за варварів за те, що ми не захищали трудящі класи, так само як вони 
вважатимуть, і як ми самі вважаємо за варварів усі нації, які довели тру-
дящі класи до стану рабства». Своє глибоке розуміння історичних зв’язків 
Сісмонді довів висловом, де він, як у гострій епіграмі, висвітлює різницю 
між роллю пролетаріату в сучасному та в римському суспільстві. Не менше 
вдумливості виявляє Сісмонді, коли, полемізуючи проти Рікардо, аналізує 
економічні особливості рабської системи та феодального господарства та 
їхнє відносне історичне значення, і нарешті, коли він викриває загальну 
домінантну тенденцію буржуазного господарства «відокремити цілком 
будь-яку власність від будь-якої праці». Таким чином, і друга сутичка 
Сісмонді з класичною школою закінчилась, як і перша, не на славу його 
супротивникові15.

15 Ось чому, коли Туган-Барановський в інтересах обстоюваного від нього погляду 
Сея — Рікардо каже про суперечку між Сісмонді й Рікардо й зазначає, що Сісмонді мусив 
«визнати правильність учення, проти якого він повставав, і зробити своєму супротивникові 
всі потрібні поступки», що Сісмонді «відмовився від власної теорії, яка до цього часу мала так 
багато прихильників» і що «перемога в цьому питанні була за Рікардо» (Studien zur Theorie und 
Geschichte der Handelskrisen in England, 1901, с. 176), то це є таке, так би мовити, легковажне 
міркування, що прикладів його ми знаємо небагато в серйозних наукових дослідженнях.



Розділ XIII
Сей проти Сісмонді

Стаття Сісмонді проти Рікардо, вміщена у травневій книжці «Revue 
Encyclopédique» за 1824 р., викликала, нарешті, на кін тодішнього «prince 
de la science économique», Ж. Сея, що мав славу представника, спадкоємця 
та популяризатора школи Сміта на континенті. В липні того самого року 
Сей — після того, як він полемізував з концепцією Сісмонді у своїх листах 
до Мальтуса — знову виступив проти нього в «Revue Encyclopédique» 
у статті за назвою «Про рівновагу між споживанням і продукцією», на яку 
Сісмонді, у свою чергу, оголосив коротеньке критичне зауваження. Таким 
чином, послідовність полемічних турнірів була, власне, зворотна до послі-
довності теоретичних залежностей. Бо саме Сей перший передав Рікардо, 
а через нього передав у спадщину Мак-Куллохові зазначене вчення про від 
бога заведену рівновагу між продукцією та споживанням. Справді, Сей уже 
року 1803 висловив у XXII розділі І книги свого «Traité d’économie politique» 
«Про ринки збуту» таке лапідарне твердження: «за продукти платять про-
дуктами. Тому, коли нація має забагато продуктів якого-небудь певного 
ґатунку, то збути їх можна, виробляючи продукти іншого ґатунку»16. Ми 
маємо тут досить знайоме формулювання тієї містифікації, що її обрано 
за основу вчення про гармонію як у школі Рікардо, так і в вульгарній еко-
номії17. Головна робота Сісмонді, по суті кажучи, сходила на безперервну 
полеміку проти цього твердження. А Сей у «Revue Encyclopédique» на 
закиди відповідає закидами й несподівано повертає справу так: «Коли 
заперечують, що кожне людське суспільство, через людський досвід та 
вміння користатися з сил природи, може виробляти всі речі, які можуть 
задовольняти його потреби й збільшити його вигоди в ширшому масштабі, 

16 «Гроші відіграють лише минущу роль у цьому подвійному обміні. Коли обмін 
закінчено, виявляється, що за продукти заплачено продуктами. Тому коли нація має забагато 
продуктів якого-небудь певного ґатунку, то збути їх можна, виробляючи продукти іншого 
ґатунку» (Say J. В. Traité d’Économie politique. Paris, 1803. Т. I, с. 154).

17 У дійсності, Сей і тут лише претензійно й догматично фіксував думку, що її висловили 
інші. У своїй «Історії теорій криз» (Штутґарт, 1895 р.) Берґман звернув увагу на те, що цілком 
аналогічні думки про тотожність попиту й пропозиції та природну рівновагу між ними є 
вже в Осії Тукера (1752 р.), у Тюрґо в його примітках до французького видання Тукерового 
памфлету, у Кене, у Дюпона де Немура та інших. Незважаючи на це, Сей, ця «злиденна людина» 
(«Jammermensch»), як зве його в одному місці Маркс, видаючи себе за основоположника 
вчення про гармонію (Oberharmoniker), каже, що йому належить слава великого відкриття 
«theorie des debouches» і — без сорому казка — порівнює це відкриття з відкриттям теорії 
теплоти, підойми та похилої площі (див. його вступ та речовий покажчик до 6 видання 
«Traité» 1841 р.: «Саме теорія обміну та криз, як її викладено в цьому творі, зробить переворот 
у світовій політиці» (с. 51 і 616). Джеймс Мілль проводить той самий погляд у своєму 
«Commerce defended», що вийшла року 1808. Маркс зве його справжнім батьком теорії про 
природну рівновагу між продукцією та збутом.
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ніж це саме суспільство може спожити, то я запитав би, чим з’ясовується 
тоді те, що не знаємо ми жодної нації, яка була б цілком забезпечена, бо 
навіть у тих націй, які мають славу благоденства, у семи восьмих частин 
людності бракує багатьох продуктів, що їх вважається за неодмінні не лише 
в багатих родинах, але й у родинах з невеликим достатком. Я перебуваю 
тепер на селі в одному з найбагатших кантонів Франції. І все ж з двадцяти 
господарств там є дев’ятнадцять, де я на власні очі бачив лише грубий харч 
і нічого такого, що свідчило б про добробут сім’ї, нічого з тих речей, що для 
англійця є «комфорт» тощо18.

Доводиться дивуватися з міднолобості вельмишановного Сея. Це ж він 
запевняв, що в капіталістичному господарстві не може бути жодних усклад-
нень, жодних криз і жодних злиднів, бо товари купується товарами й треба 
лише більше продукувати, щоб усе закінчувалось на загальне щастя. У його 
руках ця засада перетворилась на догму вульгарно-економічного вчення 
про гармонію. Сісмонді повстав проти цього, гостро протестуючи, й довів 
неспроможність цього погляду; він зазначив, що можна збути не яку зав-
годно кількість товарів і що дохід суспільства (v + m) являє собою граничну 
межу, до якої можна реалізувати товарову масу. А що заробітки робітників 
сходять до голого прожиткового мінімуму і що продуктивна спроможність 
класу капіталістів теж має свої природні межі, то поширення продукції 
зумовлює затримки у збуті, кризи та ще більші злидні народних мас. Коли 
тут виходить Сей і з віртуозно удаваною наївністю заперечує: «Коли ви об-
стоюєте, що взагалі можна виробляти дуже багато продуктів, то чому в на-
шому суспільстві чимало є бідних, неодягнених та голодних? З’ясуй мені, 
графе еріндур, цю суперечність природи!» Сей, що в його позиції головна 
викрутка та, що він ігнорує грошовий обіг і оперує безпосереднім товаро-
обміном, обвинувачує тепер свого опонента в тому, що він каже про надмір 
продуктів не порівняно з купівельною силою суспільства, а порівняно 
з його справжніми потребами. Але Сісмонді саме в цьому кардинальному 
пункті своїх дедукцій висловився надзвичайно точно. В розділі VI другої 
книги своїх «Nouveaux Principes» він виразно каже так: «Навіть тоді, коли 
в суспільстві є багато людей, що погано харчуються, погано одягаються 
й мають погані житла, це суспільство шукає лише того, що воно може купи-
ти, а купити воно може лише відповідно до свого доходу».

Трохи далі сам Сей із цим згоджується, але разом з тим накидає своє-
му опонентові нову думку: «Нація, — каже він, — відчуває недостачу не 
у споживачах, а в купівельних засобах. Сісмонді вважає, що цих засобів 
збільшиться, коли кількість продуктів зменшиться, коли ціни на них бу-
дуть тому ще вищі, а продукція їх даватиме робітникам більшу заробітну 

18 Revue Encyclopédique, т. ХХІІІ, липень 1824, с. 20.



152 ВІДДІЛ ДРУГИЙ. ІСТОРІЯ ПРОБЛеМИ

 плату»19. Сей хоче тут звульгаризувати теорію Сісмонді, який виступив 
проти самих основ капіталістичної організації, проти анархії продукції та 
цілого її способу розподілу, і хоче звести цю теорію до власного вульгарно-
го методу мислення, або краще — методу базікання: він перетворює його 
«Нові начала» на захист «рідкості» товарів та дорогих цін. І він, відповідно 
до цього, співає хвалебний гімн успіхам капіталістичної акумуляції, він каже, 
що коли продукція буде жвавіша, коли кількість робочої сили буде більша, 
а розміри продукції поширяться, то «всім націям краще постачатиметься 
все потрібне». Сей вихваляє при цьому переваги країн, найбільш розви-
нених промисловою стороною, проти середньовічних злиднів. Навпаки, 
«максими» Сісмонді, на думку Сея, надзвичайно небезпечні для буржуазно-
го суспільства: «Навіщо вимагає він розглядати закони, які зобов’язували 
б підприємця забезпечувати існування найманого робітника? Цей розгляд 
паралізував би підприємницький дух; саме лише побоювання, що держава 
може втручатися у приватні договори, є бич і загроза добробутові нації»20. 
Повстаючи проти цілої апологетичної балаканини Сея, Сісмонді ще раз 
повертається до дебатів по суті: «Та я ніколи не заперечував, що Франція 
могла від часів Людовика XIV подвоїти свою людність і збільшити вчетверо 
своє споживання, як це він закидає мені: я лише стверджував, що збіль-
шення кількості продуктів є благо, коли на них є попит, коли їх купується 
й споживається; але збільшення продуктів, навпаки, є лихо, коли на них 
немає попиту, і коли вся надія продуцента сходить на те, щоб позбавити 
споживача продуктів із підприємства конкурента. Я намагався довести, що 
природний перебіг розвитку націй є прогресивне підвищення їхнього доб-
робуту, тобто збільшення їхнього попиту на нові продукти та збільшення 
засобів, щоб купувати ці продукти. Але наслідки нашого ладу та нашого 
законодавства, що позбавили робітничий клас власності та будь-якого 
захисту, правили за рушійну силу для неврегульованої праці, яка виробля-
ла таку кількість продуктів, що не відповідає ні попитові, ні купівельній 
спроможності, і через це ще поглиблювала злидні». І він закінчує суперечку, 
закликаючи ситих прихильників учення про гармонію подумати про «те, 
що діється серед найбагатших націй, де поряд з матеріальним багатством 
безупинно розростаються суспільні злидні, де клас, який продукує все, день 
у день більше переходить до такого стану, коли дедалі менше змоги має 

19 Там само, с. 21.
20 Там само, с. 29. Сей викриває Сісмонді, як запеклого ворога буржуазного суспільства, 

в такій патетичній декламації: «Це проти сучасної організації суспільства; проти організації, 
яка позбавляє трудящу людину всякої власності, крім її рук, і не дає їй жодного захисту 
проти конкуренції, яку ця організація спрямовує, як хоче. Та що вже й казати! Вже тим, що 
суспільство дає змогу кожному підприємцеві вільно порядкувати своїм капіталом, тобто 
своєю власністю, воно грабує трудящу людину. Я повторюю: немає нічого небезпечнішого, як 
заходи, спрямовані на те, щоб регулювати користування власністю». Бо «руки й здібності — 
це теж є власність».
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задовольнити власні потреби». Цим гострим дисонансом суперечностей 
капіталізму закінчується перша суперечка з приводу проблеми акумуляції 
капіталу.

Переглянувши перебіг і результати першої суперечки з приводу цієї 
проблеми, можна зробити два такі висновки:

1) Незважаючи на всю плутанину в аналізі Сісмонді, тут усе ж виявляєть-
ся його перевага проти школи Рікардо і проти гаданого основоположника 
Смітової школи: Сісмонді розглядає справу з погляду репродукції; оскільки 
це можливо, він намагається з’ясувати поняття вартості — капіталу й дохо-
ду — і речові моменти — засоби продукції та засоби споживання — в їхніх 
взаємовідносинах у цілому суспільному процесі. Цим він якнайбільше 
наближається до Сміта. Але він свідомо підкреслює суперечності цілого 
процесу, що у Сміта є його суб’єктивними теоретичними суперечностями, 
як основний тон свого аналізу, і формулює проблему акумуляції капіталу 
як вузловий пункт і найголовніші труднощі. Цей крок Сісмонді являє со-
бою безперечний прогрес порівняно зі Смітом. І навпаки, Рікардо та його 
епігони, подібні до Сея, протягом усієї суперечки розглядають виключно 
лише поняття простого товарового обігу; для них є лише формула Т-Г-Т 
( товар-гроші-товар), причому вони ще спрощують її до рівня безпосеред-
нього товарообміну і вважають, що цими пісними мудруваннями вони 
вичерпали всі проблеми процесу репродукції та нагромадження. Це крок 
назад порівняно зі Смітом, і Сісмонді рішуче виграє, коли порівняти його 
з цією обмеженістю. Саме як соціальний критик він виявляє тут куди 
більше розуміння категорій буржуазного господарства, ніж запеклі аполо-
гети його, на зразок того, як потім Маркс, як соціаліст, виявив незрівнянно 
чіткіше розуміння differentia specifica капіталістичного господарського ме-
ханізму в усіх деталях його, ніж уся буржуазна політична економія. І коли 
Сісмонді (в розділі VII книги сьомої), заперечуючи Рікардо, вигукує: «Як! 
Багатство все, а людина ніщо?» — то в цьому виявляється не лише «етична 
хиба» його дрібнобуржуазного розуміння порівняно з суто класичною 
об’єктивністю Рікардо, але й загострений через соціальне почуття погляд 
критика на живі суспільні зв’язки господарства, а значить, і на суперечно-
сті його та утруднення в ньому, — тимчасом як в Рікардо та його школи 
ми маємо замість цього закам’яніле та обмежене абстрактне розуміння. 
Полеміка підкреслила лише, що Рікардо та епігони Сея однаково неспро-
можні були зрозуміти загадку акумуляції, що її загадав їм Сісмонді, й тим 
менше розв’язати її.

2) Але розв’язати загадку було вже неможливо, бо цілу дискусію збили 
з головного шляху й концентрували навколо проблеми про кризи. Вибух 
першої кризи, природно, дуже впливав на дискусію, але він так само природ-
но перешкоджав обом сторонам зрозуміти той факт, що кризи взагалі не є 
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втілення проблеми акумуляції, а лише її специфічна зовнішня форма, лише 
момент у циклічному перебігу капіталістичної репродукції. Наслідок цього 
був той, що дебати мусили закінчитись подвійним qui pro quo: одна сторона 
при цьому висновувала прямо з криз неможливість акумуляції, а друга пря-
мо з товарового обміну — неможливість криз. У дальшому капіталістичний 
розвиток мав довести ad absurdum обидва ці висновки.

Незважаючи на це, критика Сісмонді, як перший теоретичний виступ 
проти панування капіталу, має й досі велике історичне значення: вона дово-
дить розклад політичної економії, яка не могла здолати проблеми, що їх сама 
поставила. Коли Сісмонді занепокоєно здіймав галас із приводу наслідків ка-
піталістичного ладу, то в усякому разі він не був реакціонер у тому розумінні, 
щоб мріяти про докапіталістичні відносини, хоч іноді при нагоді він радо 
підкреслював переваги патріархальних форм продукції в сільському гос-
подарстві та ремествах проти капіталізму. Часто й енергійно протестує він 
проти цього; приміром, у своїй статті проти Рікардо в «Revue Encyclopédique» 
він пише: «Я вже чую закиди, мов я виступаю як ворог удосконалень у га-
лузі сільського господарства, техніки та всякого людського прогресу, мов 
я, напевно, волію за краще варварство, ніж цивілізацію, бо плуг є машина, 
а заступ ще старіша походженням машина, і мов за моєю системою людині 
треба було б руками землю обробляти. Нічого такого я не казав і мушу раз 
назавжди протестувати проти всіх висновків, що їх накидається моїй систе-
мі, тимчасом як я сам їх ніколи не робив. Не зрозуміли мене ані ті, що повста-
ють на мене, ані ті, що захищають мене, і доводилось мені часто червоніти 
й за моїх спільників, і за моїх ворогів… — Ось на що треба звернути увагу: 
я повстаю не проти машин, не проти винаходів, не проти цивілізації, а проти 
сучасної організації суспільства, яка, позбавляючи робітника будь-якої влас-
ності, крім його рук, не дає йому жоднісінького захисту проти конкуренції, 
проти шаленої торгівлі, яка завжди кінчається на шкоду йому, і жертву якої 
він неодмінно являє». Відправним пунктом критики Сісмонді, безперечно, 
є інтереси пролетаріату, й він сміливо може формулювати так свою осно-
вну тенденцію: «Я бажаю добрати способу, щоб забезпечити плоди праці 
тим, хто працює, та вигоди від машини тим, хто цю машину рухає». Правда, 
коли йому доводиться ближче характеризувати суспільну організацію, про 
яку він мріє, він відхиляється від цього й визнає, що для цього замало сили 
в нього: «Що саме повинні ми робити, це питання безмежно складне, й ми не 
маємо на думці розглядати його тепер. Ми хотіли б переконати економістів 
так само, як ми в цьому переконані, що їхня наука до останнього часу хибним 
іде шляхом, але ми не маємо достатнього до себе довір’я, щоб показати їм 
правильний шлях. Потрібне було б надзвичайне розумове напруження, щоб 
з’ясувати собі сучасну організацію суспільства; де ж знайдемо ми ту видатну 
людину, що могла б збагнути організацію, якої ще немає, людину, яка могла 
б збагнути майбутнє, коли нам так важко зрозуміти сучасне?» Це відверте 
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визнання власної неспроможності зазирнути через капіталізм у майбутнє 
в 1820 р. зовсім не на сором було Сісмонді, бо то був час, коли панування 
великого промислового капіталу лише переступило свій історичний поріг, 
і коли ідея соціалізму була можлива лише в її утопічному вигляді. А що 
Сісмонді, таким чином, не міг ані вийти поза межі капіталізму, ані повер-
нутись назад, то його критиці лишався тільки дрібнобуржуазний середній 
шлях. Скептицизм щодо можливості повного розвитку капіталізму, а разом 
і продуктивних сил доводив Сісмонді до того, що він закликав уповільню-
вати акумуляцію та притишити швидкий рух, спрямований на поширення 
влади капіталу. І в цьому реакційний бік його критики21.

21 У своїй історії опозиції проти школи Рікардо та її розкладу Маркс лише небагато каже 
про Сісмонді. В одному місці він каже: «Я виключаю зі свого історичного огляду Сісмонді, бо 
критика його поглядів стосується тієї частини, яку я опрацюю, лише закінчивши цю роботу, — 
стосується реального руху капіталу (конкуренція та кредит)» (Theorien über den Mehrwert, 
т. ІІІ, с. 52). Але трохи далі Маркс, кажучи про Мальтуса, присвячує одне місце — в основних 
рисах вичерпне — й Сісмонді: «Сісмонді добре розуміє, що капіталістична продукція сама собі 
суперечить, що її форми та її продукційні відносини, з одного боку, примушують нестримано 
розвивати продуктивні сили та багатство; що ці відносини, з другого боку, є зумовлені; що 
їхні суперечності споживчої вартості й мінової вартості, товару та грошей, купівлі та продажу, 
продукції та споживання, капіталу й найманої праці й т. ін. набувають тим більших розмірів, що 
далі розвиваються продуктивні сили. Він відчуває саме основну суперечність — нестриманий 
розвиток продуктивної сили та збільшення багатства, яке має одночасно складатися 
з товарів і перетворюватись на гроші — з одного боку, а з другого — являти основу, що на ній 
можна обмежувати масу продуцентів потрібними засобами існування. Тому кризи для нього 
не є випадкове явище, як у Рікардо, а посутні вияви іманентних суперечностей у великому 
масштабі й у певні періоди. Та він завжди вагається: повинна держава сковувати продуктивні 
сили, щоб зробити їх адекватними продукційним відносинам, чи продукційні відносини, щоб 
зробити їх адекватними продуктивним силам? Він часто при цьому переноситься в минуле, 
стає laudator temporis acti, й не від того, щоб, так або інакше регулюючи зиск від капіталу 
або розподіл щодо продукції, перемогти ці суперечності, — і не розуміє, що відносини 
розподілу є лише продукційні відносини sub alia specie. Він гостро критикує суперечності 
буржуазної продукції, але не розуміє її, а тому не розуміє й процесу її розкладу. (Та як можна 
було й зрозуміти це, коли ця продукція перебувала ще в стадії свого утворення? — Р. Л.) Але 
що у нього є за основу, так це, по суті кажучи, розуміння того, що продуктивним силам, які 
розвинулися в надрах капіталістичного суспільства, і матеріальним та соціальним умовам 
утворення багатства мають відповідати нові форми привласнення цього багатства; що 
буржуазні форми привласнення цього багатства є лише тимчасові й повні суперечностей 
форми, у яких багатство має завжди лише суперечливе буття, і разом з тим, усюди виступає як 
своя власна протилежність. Багатство завжди має собі за передумову бідність і розвивається, 
лише збільшуючи ту останню» (там само, с. 55).

У «Злиднях філософії» Маркс, заперечуючи Прудонові, у кількох місцях цитує Сісмонді, 
але висловлюється про нього лише в такому коротенькому реченні: «Люди, що на зразок 
Сісмонді хочуть повернутися до правильної пропорційності продукції, зберігаючи, однак, усі 
основи сучасного суспільства, є реакціонери, бо якби вони були послідовні, то їм треба було б 
обстоювати поворот і всіх інших умов промисловості минулого часу». У «Критиці політичної 
економії» про Сісмонді коротко згадується двічі — в одному місці його, як останнього класика 
буржуазної економії у Франції, порівнюється з Рікардо в Англії; у другому місці зазначається, 
що Сісмонді в суперечці проти Рікардо підкреслював специфічно суспільний характер праці, 
яка утворює вартість. Нарешті, в «Комуністичному Маніфесті» про Сісмонді сказано, що це 
є головний представник дрібнобуржуазного соціалізму.



Розділ XIV
Мальтус

Одночасно з Сісмонді воював почасти зі школою Рікардо й Мальтус. 
У другому виданні праці своєї та в своїх полемічних статтях Сісмонді часто 
посилається на Мальтуса як на найкращого свідка. Спільність поглядів, 
що їх він висловлював, з поглядами Мальтуса він формулює в «Revue 
Encyclopédique» у таких словах: «З другого боку, Мальтус стверджував 
в Англії (проти Рікардо й Сея), так само як я намагався робити це на кон-
тиненті, що споживання не є неминучий наслідок продукції, що потреби 
й бажання людей, правда, є необмежені, але ці потреби й бажання можна 
задовольнити лише остільки, оскільки вони мають зв’язок із засобами 
обміну. Ми стверджували, що не досить утворити ці засоби обміну, щоб 
вони потрапили в руки тих, хто має ці потреби й бажання. Часто, навпаки, 
буває, що коли в суспільстві більшає засобів обміну, то попит на працю або 
заробітна плата меншає; бажання й потреби однієї частини тоді не можна 
задовольнити, і споживання теж меншає. Нарешті, ми стверджували, що 
справжня ознака добробуту суспільства є не збільшена продукція багатств, 
а збільшення попиту на працю або заробітної плати, що винагороджує цю 
працю. Рікардо й Сей не відкидали того, що збільшення попиту на працю 
є ознакою добробуту, але вони стверджували, що це є неминучий наслідок 
поширення продукції. Мальтус і я заперечували це. Ми стверджували, що 
попит на працю підвищується і продукція поширюється з причин цілком 
незалежних, а іноді навіть протилежних. На нашу думку, ринок перепов-
нюється, коли попит на працю не випереджає продукції. Нова продукція в 
такому разі спричиняє руйнацію, а не добробут».

Це визнання справляє таке враження, що між Сісмонді та Мальтусом — 
принаймні в опозиції їхній проти Рікардо та його школи — є цілковита 
згода, і що вони товариші за зброєю. Маркс вважає книгу Мальтуса 
«Principles of Political Economy», видану року 1820, не за що інше, як за 
плагіат «Nouveaux Principes», виданих на рік раніше. Однак у питанні, яке 
нас цікавить, між обома авторами часто натрапляємо ми на цілковито 
протилежні думки.

Сісмонді критикує капіталістичну продукцію, він енергійно нападає на 
неї й викриває її. Мальтус — апологет капіталістичної продукції, правда, 
не в тому розумінні, щоб на зразок Мак-Куллоха та Сея не визнавати її 
суперечностей, а навпаки: він найгрубішим способом надає цим суперечно-
стям силу закону й визнає їх за щось освячене. Відправний пункт поглядів 
Сісмонді — інтереси робітників; мета, до якої він прямує — хоч у загальній 
та невиразній формі, — є рішуча реформа розподілу в інтересах  пролетарів. 
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Мальтус — ідеолог інтересів тих паразитних шарів капіталістичного ви-
зиску, які живуть коштом земельної ренти й державного добра: мета, що 
її він обстоює, — передача якомога більшої частини додаткової вартості 
цим «непродуктивним споживачам». Відправний пункт погляду Сісмонді 
переважно етичний і соціально реформістський; він виправляє класиків, 
підкреслюючи у противагу їм, що єдина мета акумуляції є споживання; він 
обстоює скорочення акумуляції. Мальтус, навпаки, категорично заявляє, 
що акумуляція є єдина мета продукції; він обстоює безмежну акумуляцію, 
яку проводять капіталісти, — акумуляцію, яку він хоче доповнити й за-
безпечити безмежним споживанням паразитів. Нарешті, за відправний 
пункт у критиці Сісмонді був аналіз процесу репродукції, відношення 
між капіталом і доходом у суспільному масштабі. Мальтус у своїй опозиції 
проти Рікардо ґрунтується на абсурдній теорії вартості та виснованій з неї 
вульгарній теорії додаткової вартості, теорії, яка намагається з’ясувати 
капіталістичний зиск із додатку на вартість товарів22.

Мальтус у шостому розділі своєї книги «Definitions in Political Economy», 
що вийшла в 1827 р. й присвячена Джеймсові Міллю, докладно критикує 
тези про тотожність пропозиції й попиту. В своїх «Elements of Political 
Economy» (с. 233) Мілль пише: «Що треба розуміти, коли ми кажемо, що 
пропозиція та попит пристосовуються одне до одного (accomodated to one 
another)? Це значить, що блага, випродуковані більшою кількістю праці, 
обмінюється на блага, випродуковані такою самою кількістю праці. Коли 
погодитися з цим припущенням, то все інше буде ясно. Приміром, коли 
пару чобіт виробляється такою самою кількістю праці, як і капелюх, то 
попит збігатиметься з пропозицією доти, доки капелюх обмінюється на 
чоботи. А коли ціна чобіт зменшиться порівняно до ціни капелюха, то це 
значитиме, що на ринок подано більше чобіт, ніж капелюхів. Чобіт у цьому 
разі було б більше, ніж треба. Чому? Тому що продукт певної кількості праці 
в чоботях вже не можна обміняти на інший продукт з такою самою кількі-
стю праці. Але з тієї самої причини кількість капелюхів була б недостатня, 
бо певну суму праці, втілену в капелюхах, обмінювалось би на більшу суму 
праці, втіленої в чоботях».

Проти цієї безглуздої тавтології Мальтус наводить два міркування. 
Насамперед він звертає увагу Мілля на те, що його побудови необґрунтовані. 
Справді, пропорції, що в них обмінюється чоботи й капелюхи, можуть ли-
шитися зовсім незмінені, і все ж капелюхів і чобіт може бути більше проти 
попиту на них. І це виявиться в тому, що й капелюхи, й чоботи продавати-
муться за цінами, нижчими від коштів продукції (плюс відповідний зиск). 
«Але чи можна, — запитує Мальтус, — сказати в цьому разі, що пропозиція 

22 Пор.: Marx K. Theorien über den Mehrwert, т. ІІІ, с. 1–29, де подано докладний аналіз 
Мальтусової теорії вартості та зиску.
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капелюхів відповідає попитові на капелюхи, або що пропозиція чобіт відпо-
відає попитові на чоботи, коли обох цих товарів так багато, що їх не можна 
обмінювати на тих умовах, які забезпечують безперервну їх пропозицію»23.

Отже Мальтус, заперечуючи Міллеві, зазначає, що можлива загальна 
надпродукція: «Порівняно з коштами продукції, пропозиція всіх товарів 
може більшати або меншати одночасно»24.

По-друге, він протестує проти улюбленої манери Мілля, Рікардо та 
епігонів їхніх пристосовувати свої тези до безпосереднього обміну про-
дуктами. «Хмеляр, — каже Мальтус, — приставивши на ринок, приміром, 
сто мішків хмелю, думає про пропозицію капелюхів та чобіт так само мало, 
як і про плями на сонці. Про що ж він тоді думає? І що хоче він обміняти 
на свій хміль? Містер Мілль, здається, тієї думки, що було б дуже велике 
неуцтво в політичній економії, коли б він сказав, що продавець хмелю хоче 
одержати гроші. А проте я не боюсь цього закиду щодо великого неуцтва 
і кажу, що йому (хмеляреві) потрібні саме гроші».

Річ у тім, що рента, яку він має платити землевласникові, заробітна пла-
та, яку він має платити робітникам, і, нарешті, закуп сировини та знарядь, 
які потрібні йому, щоб далі садити хміль, — все це можна покрити лише 
грішми. Цей пункт Мальтус особливо підкреслює: він вважає просто за «ди-
вовижне», що економісти з фаху вдаються до дуже сумнівних і неймовірних 
прикладів замість припустити наявність грошового обміну25.

Проте Мальтус задовольняється з того, що описує, як зменшення цін 
нижче від рівня коштів продукції внаслідок дуже великого попиту авто-
матично зумовлює скорочення продукції, і навпаки. «Але ця тенденція 
лікувати надпродукцію і недопродукцію природним ходом речей не є доказ 
того, що цих недугів немає».

Таким чином, Мальтус, хоч і має особливий погляд на кризи, йде тим 
самим шляхом, що й Рікардо, Мілль, Сей і Мак-Куллох: для нього також є 
лише товарообмін. Щодо суспільного процесу репродукції з його важливи-
ми категоріями та зв’язками — а процес цей Сісмонді докладно досліджу-
вав, —  то його тут не розглядається зовсім. 

Хоч і великі розходження в розумінні основних засад, спільне у критиці 
Сісмонді та Мальтуса є ось у чому:

23 Maltus T. R. Definitions in Political Economy. 1827. С. 51.
24 Там само, с. 64.
25 «На мою думку, вони побоюються, щоб не закинули їм, ніби вони думають, що 

багатство складається з грошей. Але хоч правильно, що багатство не складається з грошей, 
так само правильно, що гроші є наймогутніший чинник у розподілі багатств, і ті, хто в країні, 
де всі акти обміну проводиться грішми, уперто з’ясовує закони попиту й пропозиції та змінні 
заробітної плати й зиску, наводячи приклади з капелюхами, чобітьми, мішками жита, одягом 
тощо, неодмінно крахують» (там само, с. 60, примітка).
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1. Обидва вони, протилежно до рікардіанців і Сея, відкидають закон про 
заздалегідь визначену рівновагу між споживанням та продукцією. 

2. Обидва вони підкреслюють, що можливі не лише часткові, але й за-
гальні кризи. 

Але на цьому спільне вичерпується. Якщо Сісмонді й шукає причину криз 
у низькому рівні заробітної плати і в обмеженій купівельній спроможності 
капіталістів, то Мальтус, навпаки, перетворює низьку заробітну плату на 
природний закон руху людності, а для обмеженого споживання капіталіс-
тів убачає компенсацію у споживанні паразитів додаткової вартості, як-от 
земельна аристократія та духівництво, що мають величезний хист спожи-
вати багатства й речі розкошів, бо церква має добренний шлунок. 

І якщо обидва вони, Мальтус і Сісмонді, на славу капіталістичній акумуля-
ції та рятуючи її у скрутному становищі, шукають категорію споживачів, які 
купують, не продаючи, то Сісмонді шукає її для того, щоб збути надлишок 
суспільного продукту проти споживання робітників і капіталістів, тобто 
капіталізовану частину додаткової вартості, а Мальтус — для того, щоб 
взагалі утворювати зиск. Але як саме особи, що одержують ренту й живуть 
державним коштом, тобто верстви, які самі мають одержувати купівельні 
засоби переважно від капіталістів, можуть, купуючи товари з надбавкою на 
їхню ціну, сприяти тому, що капіталісти привласнюють зиск,— це, звичайно, 
й надалі є таємниця Мальтуса. На тлі таких великих розходжень спільне між 
Мальтусом і Сісмонді могло мати дуже поверховий характер. І коли Мальтус, 
за Марксовим висловом, перетворює «Nouveaux principes» Сісмонді на маль-
тузіанську (мальтусівську?) карикатуру, то Сісмонді, підкреслюючи лише 
те, що має він спільного з Мальтусом, і цитуючи його як головного свідка, 
надає критиці Мальтуса проти Рікардо дуже сісмондівського забарвлення. 
З другого боку, Сісмонді іноді підпадає під вплив Мальтуса: це виявляється, 
наприклад, тоді, коли він у нього запозичає почасти теорію державного мар-
нотратства як допоміжного засобу акумуляції, теорію, що цілком суперечить 
його власним вихідним засадам. 

Взагалі Мальтус не додав нічого свого до проблеми репродукції, ба на-
віть не зрозумів її; у суперечці з рікардіанцями він, так само як і вони в супе-
речці своїй із Сісмонді, оперує переважно поняттями простого товарового 
обігу. У суперечці між ним та школою Рікардо мова була про непродуктивне 
споживання паразитами додаткової вартості, а не про суспільні основи 
капіталістичної продукції. Мальтусові побудови падають, скоро доведено 
його абсурдні помилки в теорії зиску. Критика Сісмонді тримається на 
своїх позиціях, а його проблема лишається нерозв’язана, хоч він і пристає 
на теорію вартості Рікардо з усіма висновками з неї.



ДРУГА СУПЕРЕЧКА
Суперечка між Родбертусом і Кірхманом

Розділ XV
Кірхманова теорія репродукції 

За причину другої теоретичної полеміки про проблему акумуляції 
також були актуальні події. Якщо Сісмонді примусили виступити проти 
класичної школи перша англійська криза й зумовлені нею страждання 
робітничого класу, то нагоду критикувати капіталістичну продукцію 
дано Родбертусові — майже через 25 років після Сісмонді — револю-
ційним робітничим рухом, що за цей час набув сили. Повстання ткачів 
у шовковій промисловості та чартистський рух з його критикою «най-
кращої» з усіх суспільних форм куди більше приголомшили буржуазію, 
ніж безформні привиди, що їх викликала перша криза. Найраніший соці-
ально-економічний твір Родбертуса, написаний найпевніше наприкінці 
30-х рр. для «Augsburger Allgemeine Zeitung», але не прийнятий до друку, 
має характеристичну назву «Вимоги трудящих класів» і починається 
такими словами: «Чого хочуть трудящі класи? Чи зможуть інші не дати 
їм цього? Чи буде те, чого вони хочуть, за могилу сучасної культури? Що 
історія коли-небудь ставитиме ці питання надзвичайно невідступно, це 
давно знала кожна мисляча людина, але завдяки зібранням чартистів 
і бірмінгемським сценам це тепер відомо всім». Недалекий був той час, 
коли вирування революційних ідей Франції 40-х років відбилось у різних 
таємних товариствах і соціалістичних школах — прудоністів, бланкістів, 
прихильників Кабе, Луї Блана й т. ін., — і коли воно лютневою револю-
цією, прокламуванням «права на працю», червневими днями й першим 
генеральним боєм між двома світами капіталістичного суспільства ви-
кликало перший вибух суперечностей, захованих у його надрах, — вибух, 
що становить епоху. Щодо другої видимої форми цих суперечностей, 
а саме — криз, то під час другої суперечки матеріали та спостережен-
ня, які стосуються сюди, були незрівнянно багатші, ніж на початку 20-х 
років XIX століття. Дебати між Родбертусом і Кірхманом відбувались 
під безпосереднім враженням криз 1837, 1839 і 1847, й навіть першої 
світової кризи 1857 р. (цікава праця Родбертуса «Die Handelskrisen und 
die Hypothekennot der Grundbesitzer» стосується 1858 р.) Внутрішні су-
перечки капіталістичного господарства зумовили, таким чином, на очах 
у Родбертуса куди гострішу критику учень про гармонію англійських 
класиків та їхніх вульгаризаторів в Англії та на континенті, ніж тоді, 
коли здійняв свій голос Сісмонді.
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Що критика Родбертуса була, проте, під безпосереднім впливом Сісмонді, 
це доводить цитата з Сісмонді в найранішій праці Родбертуса. Таким чи-
ном, Родбертус, безперечно, був знайомий із сучасною йому літературою 
опозиції проти класичної школи, й можливо менше, з куди багатшою анг-
лійською літературою — в цьому факті маємо, як відомо, єдиний і, до того 
ж, неміцний аргумент легенди німецького професорства про так звану 
«першість» Родбертуса проти Маркса в справі «обґрунтування соціалізму». 
Приміром, проф. Діль у своєму нарисі про Родбертуса в «Handwörterbuch 
der Staatswissenschaften» пише: «Родбертуса, власне кажучи, треба вважати 
за засновника наукового соціалізму в Німеччині, тому що він ще до Маркса 
й Лассаля подав у своїх працях, які стосуються 1839 й 1842 рр., викінчену 
соціальну систему — критику смітіанства, новий теоретичний фундамент 
і проекти соціальних реформ». І це спокійнісінько пишеться року 1901 
(у другому виданні) — після того й усупереч тому, що енґельс, Каутський 
і Мерінґ написали, спростовуючи професорську легенду. Проте той факт, 
що монархічно, націоналістично й по-прусському настроєний «соціаліст» 
Родбертус — цей комуніст для майбутнього, яке буде через 500 років, 
і прихильник твердої норми визиску на 200% для сучасного — повинен 
був у очах німецьких учених політико-економів раз назавжди відвоювати 
пальму «першості» в міжнародного «руїнника» Маркса, — цей факт цілком 
зрозумілий, і жодні міцні докази не можуть його спростувати. Але нас ці-
кавить тут інша сторона Родбертусового аналізу. Той самий Діль виспівує 
далі у своєму панегірику так: «Але Родбертус проклав нові шляхи не лише 
для соціалізму: він сприяв дальшому розвиткові цілої економічної науки; 
особливо завдячує йому теоретична економія і критикою економістів-кла-
сиків, і новою теорією розподілу суспільного прибутку, і розмежуванням, 
яке він зробив між логічними та історичними категоріями капіталу, й т. ін.» 
Ці великі вчинки Родбертуса, особливо — «й т. ін.», ми тепер і розглянемо.

За нагоду для полеміки між Родбертусом і Кірхманом була основна 
праця першого «Zur Erkenntniss unserer staatswirtschaftlichen Zustände»26, 
яка вийшла 1842 р. Кірхман відповів Родбертусові в «Demokratische 
Blätter» двома статтями: «Übег die Grundrente in Sozialer Beziehung» і «Die 
Tauschgesellschaft»27. Відповідаючи на це, Родбертус виступив року 1850 
й 1851 зі своїми «Соціальними листами». У цих працях дискусія перейшла 
в ту саму теоретичну царину, де 30 років тому точилась полеміка між 
Мальтусом — Сісмонді й Сеєм — Рікардо — Мак-Куллохом. Родбертус уже 
в найранішій праці висловив ту думку, що заробітна плата в сучасному 
суспільстві, за дедалі більшої продуктивності праці, становить меншу 
пайку національного продукту, — думку, яку він вважав за свою, але яку 

26 «До пізнання нашого державно-господарського становища». — Прим. перекл.
27 «Про земельну ренту та її соціальне значення» і «Мінове суспільство». — Прим. перекл.
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з того часу, як він її висловив, і аж до смерті своєї, отже, протягом трьох 
десятиліть міг лише весь час повторювати й варіювати. У цьому зменшенні 
пайки заробітної плати Родбертус вбачав єдине джерело всіх лих сучасного 
господарства, особливо пауперизму та криз, що їх він позначав разом, як 
«соціальне питання сучасності».

Кірхман із таким поясненням не згоджується. Він з’ясовує пауперизм 
впливом дедалі більшої земельної ренти, а кризи недостатністю ринків 
збуту. Щодо останнього, то він стверджує, що «більша частина соціальних 
злиднів не в недостатній продукції, а в недостатньому збуті продуктів, 
що як більше країна може продукувати, як більше має вона засобів задо-
вольнити всі свої потреби, то більше загрожують їй злидні та нестатки». 
Цим самим пояснюється й робітниче питання, бо «сумнівної слави право 
на працю розв’язується кінець кінцем у питанні про ринки збуту». «Таким 
чином, — висновує Кірхман, — соціальне питання майже тотожне з питан-
ням про ринки збуту. Навіть шкода від конкуренції, що її так часто ганили, 
зникає, коли будуть певні ринки збуту; лишиться тільки те, що є в ній гар-
ного, — лишиться запал змагання, внаслідок чого постачатимуться гарні й 
дешеві товари, але зникне боротьба на життя та смерть — боротьба, що її 
причина лише в недостатніх ринках збуту»28.

Різниця між поглядом Родбертуса й Кірхмана одразу впадає в очі. 
Родбертус убачає причину лиха в неправильному розподілі національного 
продукту, Кірхман — в обмеженості ринків для капіталістичної продукції. 
Хоч і є чимало плутанини в міркуваннях Кірхмана — особливо в його ідиліч-
ному уявленні про капіталістичну конкуренцію, яка зійде на ухвальне спів-
старання, коли вироблятиметься найкращі та найдешевші товари, і в його 
розв’язанні «сумнівної слави права на працю» питанням про ринки, — він 
почасти виявляє, однак, куди більше розуміння болючого питання капіта-
лістичної продукції — обмеженості збуту, ніж Родбертус, який тримається 
питання про розподіл. Отже, питання, що його раніше поставив на порядок 
денний Сісмонді, тепер знову порушив Кірхман. Разом з тим, Кірхман зовсім 
не згоджується з освітленням і розв’язанням проблеми, що її дає Сісмонді; 
він радше з опонентами Сісмонді. Він пристає не тільки на Рікардову тео-
рію земельної ренти, не тільки на Смітів догмат, згідно з яким «ціни това-
рів складаються лише з двох частин — з відсотку на капітал і заробітної 
плати» (Кірхман перетворює додаткову вартість у «відсоток на капітал»), 
але пристає він і до твердження Сея — Рікардо, згідно з яким продукти ку-
пуються лише за продукти, а продукція утворює собі свій власний збут, так 
що там, де здається, що на одному боці  вироблено забагато, в дійсності на 

28 Докази Кірхмана докладно й точно цитує Родбертус. Цілого комплекту «Demokratische 
Blätter» з оригінальною статтею, за запевненням видавця Родбертусових творів, дістати не 
можна.
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другому боці вироблено замало. Отже, Кірхман іде слідом за класиками, але 
це в усякому разі «німецьке видання класиків» — з різноманітними «але» 
та «якщо». Наприклад, Кірхман насамперед вважає, що закон Сея про при-
родну рівновагу між продукцією та попитом «не вичерпує ще дійсності», 
й додає: «В обігу заховано ще інші закони, які не дають цим засадам ви-
явитись у чистій формі; відкривши ці закони, можна буде з’ясувати сучасне 
переповнення ринків, а можливо, й відшукати спосіб, щоб уникнути цього 
величезного лиха. Ми вважаємо, що причина, яка зумовлює розходження 
між зазначеним, безперечно правильним, законом Сея та дійсністю в та-
ких трьох фактах сучасної суспільної системи». Ці факти: по-перше, «дуже 
нерівномірний розподіл продуктів» — тут Кірхман дещо схиляється до 
погляду Сісмонді; по-друге, труднощі, які ставить природа людській праці, 
коли доводиться видобувати сировину; і нарешті, недосконалість торгівлі, 
як посередницької операції між продукцією та споживанням. Не кажучи 
докладніше про дві останні перешкоди, що через них не може виявитись 
закон Сея, розгляньмо аргументацію Кірхмана в зв’язку з першим пунктом:

«Перший факт, — пояснює Кірхман, — коротко кажучи, в тому, що заро-
бітна плата дуже низька, і що відси постає затримка в збуті. Тому, хто знає, 
що ціни товарів складаються лише з двох частин — з відсотку на капітал і за-
робітної плати, — цей закон може здаватись дивним; коли заробітна плата 
низька, то низькі й товарові ціни, а коли плата висока, то й ціни високі. (Ми 
бачимо, що Кірхман визнає Смітову догму, дуже перекручено розуміючи її: 
він каже не про те, що ціна розкладається на заробітну плату + додаткову 
вартість, а що вона складається, як проста сума їх, — розуміння, що в ньо-
му Сміт якнайбільше віддалився від своєї теорії трудової вартості. — Р. Л.) 
Заробітна плата й ціна, отже, є просто пропорційні та одна одну урівнова-
жують. Англія тільки для того й скасувала мито на хліб, м’ясо та інші засоби 
споживання, щоб знизити заробітну плату й дати через це фабрикантам 
змогу забивати всіх інших конкурентів на світових ринках ще дешевшими 
товарами. Це правильно, однак, лише почасти й не впливає на відношення, 
що за ним продукт розподіляється між капіталом і робітниками. У цьому 
нерівномірному розподілі між ними є перша й найголовніша причина, чому 
закон Сея не спостерігається в дійсності й чому, незважаючи на продукуван-
ня в усіх галузях, всі ринки все ж переповнені». Це твердження своє Кірхман 
ілюструє прикладом. Як і представники класичної школи, він переносить 
нас, звичайно, у вигадане ізольоване суспільство, що для економічних екс-
периментів являє хоч і не віддячливий, але зате податливий об’єкт.

Уявіть собі місцевість, — пропонує нам Кірхман, — де є 903 жителі: 3 під-
приємці й 300 робітників у кожного. Місцевість ця задовольняє всі потреби 
її жителів власною продукцією — трьома підприємствами, що з них одне 
виробляє одяг, друге харч, дає освітлення, опалення й сировину, а третє — 
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помешкання, меблі та знаряддя. У кожному з цих трьох підрозділів під-
приємець дає «капітал разом із сировиною». Оплату робітників у кожному 
з цих трьох підприємств переводиться так, що робітники одержують як 
плату половину річного продукту, а другу половину підприємець залишає, 
«як відсоток на свій капітал і як підприємницький бариш». Продуктів, що їх 
подає кожне підприємство, саме вистачає задовольняти потреби всіх 903 
жителів. Таким чином, у цій місцевості «є всі умови загального добробуту» 
всіх її жителів; ось чому всі жваво й енергійно працюють. Але через кілька 
днів, замість загальної радості та щастя, починається загальний лемент 
і скрегіт зубів: на Кірхмановому острові щасливих раптом скоїлось щось 
таке, чого там так само мало можна було чекати, як завалу небесного 
склепіння: вибухає звичайнісінька сучасна торгово-промислова криза. 900 
робітників мають лише найпотрібніший одяг, харч і житла, а крамниці 
трьох підприємців вщерть повні одягу й сировини; житла, що їх збудува-
ли підприємці, стоять незаселені, підприємці скаржаться на недостатній 
збут, а робітники, навпаки, скаржаться, що недостатньо задовольняються 
їхні потреби. А чому ж illae lacrimae? Можливо тому, що деяких продуктів 
забагато, а деяких замало, як це припускають Сей і Рікардо. Ні, відповідає 
Кірхман: у цій «місцевості» усіх речей саме стільки й кількісне відношен-
ня між ними саме таке, що всього вистачило б задовольнити всі потреби 
суспільства. Так що ж тоді спричиняє «затримку», кризу? Її спричиняє 
виключно розподіл. Наводимо, як це каже сам Кірхман: «Причина, що пере-
шкоджає цьому (плавкому обмінові), виключно в розподілі цих продуктів; 
розподіл проводиться не однаково між усіма: підприємці залишають собі, 
як процент і бариш, половину всього продукту й тільки другу половину 
віддають робітникам. Зрозуміло, що робітник, який виробляє одяг, може 
через це виміняти на свій продукт лише половину продукту, що складається 
з харчу, жител і т. ін.; зрозуміло також, що підприємці не можуть позбутися 
своєї другої половини, бо ніхто з робітників не має більше продуктів, щоб 
обмінювати на ці речі. Підприємці не знають, що їм робити зі своїм запасом, 
робітники не знають, чим зарадити, будучи голодні й голі». І читач — дода-
мо ми — не знає, що робити з побудовами пана фон Кірхмана. Його дитячий 
приклад ставить нам замість однієї загадки нову загадку.

Насамперед цілком незрозуміло, з яких причин і для чого вигадано поділ 
продукції на три частини. Коли в аналогічних прикладах Рікардо і Мак-
Куллоха фабрикантам звичайно протиставлено фермерів, то це лише заста-
ріле уявлення фізіократів про суспільну репродукцію — уявлення, що його 
перейняв Рікардо, незважаючи на те, що воно після його теорії вартості, 
протилежної до теорії фізіократів, утратило будь-яке значення, й незважаю-
чи на те, що вже Сміт зробив посутні спроби дослідити справжні речові осно-
ви суспільного процесу репродукції. Однак ми бачили, що подане від фізіо-
кратів розмежування між сільським господарством і промисловістю як 
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основами репродукції за традицією збереглось у теоретичній політичній 
економії, доки Маркс подав своє розмежування, що становило епоху: ми ка-
жемо про розмежування між двома суспільними підрозділами — продуку-
ванням засобів продукції та продукуванням засобів споживання. Навпаки, не 
можна взагалі збагнути сенсу трьох підрозділів Кірхмана. Що знаряддя зва-
лено тут в одну купу з меблями, сировину — з харчовими продуктами, а одяг 
становить особливий підрозділ, то, очевидно, на такий розподіл вплинули 
не речові відправні погляди репродукції, а вигадано його свавільно. З таким 
самим успіхом можна було б вигадати один підрозділ для засобів існування, 
одягу та будівель, другий для товарів аптечних і третій — для щіток до зубів. 
Кірхманові, очевидно, треба було тільки накреслити суспільний розподіл 
праці та припустити для обміну кілька груп продуктів, по змозі груп «рівно-
великих». Навіть самий обмін, навколо якого обертаються всі докази 
Кірхманові, у його прикладі не відіграє жодної ролі, бо розподіляється не 
вартість, а масу продуктів, масу споживчих вартостей самих по собі. З друго-
го боку, в цій чудовій «місцевості», яку утворила фантазія Кірхманова, спо-
чатку відбувається розподіл продуктів, а після цього, тобто після того, як 
проведено розподіл, повинен відбутися загальний обмін, проте ми знаємо, 
що на нашій грішній землі за капіталістичної продукції, навпаки, обмін ске-
ровує та здійснює розподіл продуктів. У Кірхмановому розподілі діються 
при цьому дивні дива: ціна продукту, а значить, і всього суспільного продук-
ту, складається, «як відомо», тільки із «заробітної плати та відсотку на капі-
тал», тобто тільки з v + m, і весь продукт відповідно до цього розподіляється 
без остачі між робітниками та підприємцями. Сам Кірхман, на нещастя своє, 
виявив, що пам’ять його зраджує: він забув, що до кожної продукції належить 
щось таке, як знаряддя та сировина. Кірхман контрабандою подає у своїй 
місцевості під харчовими засобами сировину, а під меблями — знаряддя; але 
в такому разі постає питання — кому припадають під час загального розпо-
ділу ці нестравні речі — чи робітникам, як заробітна плата, чи капіталістам, 
як підприємницький бариш. І ті, й ці були б дуже вдячні. А за таких умов має 
ще відбутися найцікавіша сцена — обмін між робітниками та підприємцями. 
Основний акт обміну в капіталістичній продукції — обмін між найманими 
робітниками й капіталістами — Кірхман з обміну між живою працею й капі-
талом перетворює на обмін продуктами. Не перший акт, не обмін між робо-
чою силою та змінним капіталом, а другий акт, реалізація заробітної плати, 
одержаної зі змінного капіталу, стає за центральний пункт, а весь товаровий 
обмін капіталістичного суспільства, навпаки, сходить до цієї реалізації заро-
бітної плати. Але тут настає найдивніше: за ближчого розгляду виявляється, 
що цього обміну між робітниками й підприємцями, поставленого в фокусі 
господарського життя, взагалі немає. Бо після того, як усі робітники одержа-
ли натурою свою заробітну плату, та до того ж у вигляді половини їхнього 
власного продукту, може відбутись лише обмін між самими робітниками. 
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При цьому має бути ось що: робітники обмінюються своїм заробітком, а він 
складається в деяких із самого одягу, в деяких із самих харчових засобів, 
а в деяких із самих меблів, — і обмінюються так, що кожний робітник реалі-
зує свій заробіток, причому одну третину в засобах продовольчих, другу — 
в одязі й третю — в меблях. З підприємцями цей обмін уже не має нічого 
спільного. Вони теж сидять собі зі своєю додатковою вартістю, яка склада-
ється з половини випродукуваного цілим суспільством одягу, засобів харчо-
вих і меблів, і всі вони, а їх тільки троє, не знають, «що робити» з цим ба-
рахлом. Проти такого лиха, що його накоїв Кірхман, не допоміг би й 
найщедріший розподіл виробів. Навпаки, що більша була б пайка суспільного 
продукту, яка припадає робітникові, то менше вони мали б діла з підприєм-
цем в обміні: збільшився б тільки розмір взаємного обміну між робітниками. 
Правда, при цьому відповідно поменшала б маса додаткового продукту, яка 
обтяжує підприємця, але не тому, що легше тепер обміняти додатковий про-
дукт, а лише тому, що сама додаткова вартість зменшилась би. Про обмін 
додаткового продукту між робітниками та підприємцями, як і раніш, тут годі 
й думати. Треба визнати, що кількість скупчених тут на порівняно невелико-
му уривку безпідставних тверджень та економічних абсурдів перевищує на-
віть те, що можна пробачити прусському прокуророві, — Кірхман, як відомо, 
був прокурор, до того ж прокурор, що — на славу йому буде то — двічі підля-
гав дисциплінарній карі. Незважаючи на це, він від своїх малонадійних твер-
джень переходить безпосередньо до діла. Він визнає, що неможливість реа-
лізувати додаткову вартість дано тут як його власну передумову, як 
конкретну споживчу форму додаткового продукту. Тепер він примушує під-
приємців, що привласнили собі як додаткову вартість половину всієї сус-
пільної праці, виробляти не «звичайні товари», призначені для робітників, 
а речі розкошів. Що «речі розкошів» своєю суттю дають змогу споживачеві 
зуживати більше капіталу й робочої сили, ніж це можливо зі звичайними 
товарами, то три підприємці цілком самостійно улаштовуються так, що спо-
живають всю половину витраченої суспільством праці у вигляді мережок, 
елегантних екіпажів і т. ін. Тепер не лишається нічого такого, чого не можна 
було б продати; кризи пощастило усунути, надпродукцію раз назавжди уне-
можливлено, капіталісти, так само як і робітники, живуть у надійних умовах. 
Чудодійний засіб Кірхмана, що спричинив усе це щастя й відновив рівновагу 
між продукцією та споживанням, має назву — розкіш! Інакше кажучи, пора-
да, що її дає ця ласкава людина капіталістам, які не можуть дати собі ради 
з додатковою вартістю, бо її не можна реалізувати, — в тому, щоб вони самі 
спожили її. Але речі розкошів у капіталістичному суспільстві є відкриття 
дуже відоме, а проте кризи лютують. Чому ж це так? «Відповідь, — навчає 
нас Кірхман, — може бути лише та, що ця затримка збуту залежить у реаль-
ному світі виключно від того, що замало є речей розкошів, або, інакше кажу-
чи, від того, що капіталісти, тобто ті, хто має засоби споживання, споживають 
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ще занадто мало». Та ця недоречна поздержливість капіталістів походить від 
поганої звички, що її несправедливо плекає політична економія, — від нахи-
лу заощаджувати «продуктивного споживання ради». Інакше кажучи, кризи 
відбуваються внаслідок акумуляції — ось головна теза Кірхмана. Він дово-
дить її на прикладі, що вражає своєю наївністю. Припустімо, каже він, випа-
док «найбільш ухвалюваний у політичній економії» — випадок, коли під-
приємці так міркують: не хочемо ми витрачати наші прибутки до останнього 
шеляга на вигоди й розкоші, ми хочемо їх примістити продуктивно. Що це 
значить? Не що інше, як заснування різних нових виробничих підприємств, 
завдяки яким знову одержується продукти, а продавши їх, одержується від-
сотки (Кірхман хоче сказати «зиск» — Р. Л.) на всякий капітал, заощаджений 
з прибутків, що їх не витратили три підприємці, а вклали у справу. Три під-
приємці ухвалюють споживати особисто лише продукт 100 робітників, тоб-
то значно обмежити свої вигоди, а робочу силу решти 350 робітників, разом 
з капіталом, що з нього вони користуються, повернути на будову нових ви-
робничих підприємств. Тут постає питання, на які виробничі підприємства 
треба застосувати ці прибутки. «Три підприємці можуть обрати собі щось 
одне — або знову продукувати звичайні товари, або перейти до речей розко-
шів», бо, на думку Кірхмана, сталий капітал не репродукується, а весь сус-
пільний продукт складається виключно із засобів споживання. Але тут під-
приємці наражаються на відому нам уже дилему: якщо вони продукуватимуть 
«звичайні товари», то постає криза, бо робітники не мають грошей купити ці 
додаткові засоби існування — їм дано вже половину вартості всіх продуктів; 
а коли вони вироблятимуть речі розкошів, то самі мусять їх споживати. 
Tertium non datur. Зовнішня торгівля так само нічого не може змінити в цій 
дилемі, бо вплив торгівлі в тому лише, що «урізноманітнюються товари 
внутрішнього ринку, або підвищується продуктивність». Отже, коли ці чужо-
земні товари — звичайні товари, тоді капіталіст не захоче їх купити, а робіт-
ник не зможе, бо не має грошей; або це речі розкошів, тоді робітник ще менше 
змоги має купити їх, а капіталіст не буде купувати, дбаючи про заощадження. 
Хоч які примітивні докази Кірхманові, але в його основній думці цілком ви-
разно виявляється центральна засада теоретичної економії: у суспільстві, 
що складається виключно з робітників і капіталістів, акумуляція неможлива. 
Кірхман робить відси такі висновки: він відверто виступає проти акумуляції, 
«заощадження» і «продуктивного застосування» додаткової вартості, палко 
полемізує проти підтримки цих помилок класичною політичною економією 
та проповідує, як засіб проти криз, розкішне життя, дедалі вигідніше, залеж-
но від підвищеної продуктивності праці. Отже, ми бачимо, що коли Кірхман 
у своїх теоретичних передумовах являє карикатуру на Сея — Рікардо, то 
у своїх висновках він є карикатура на Сісмонді. Однак треба завжди пам’ята-
ти, як ставить питання Кірхман, щоб оцінити антикритику Родбертусову 
й наслідки суперечки.



Розділ XVI
Родбертусова критика класичної школи

Родбертус підкопується глибше, ніж Кірхман. Він шукає причину лиха 
в самих основах суспільної організації та оголошує жорстоку війну домі-
нантній тоді фритредерській школі. Звичайно, він виступає не проти сис-
теми безперешкодного товарового обігу або свободи промислів, що їх він 
цілком припускає, а проти манчестерства, проти laisser faire у внутрішніх 
соціальних відносинах господарських. За його часу, після періоду бурі та 
наступу класичної економії, вже панувала безсоромна апологетика, що 
виявилася найвлучніше в казковому вульгаризаторі та кумирі всіх філіс-
терів — у Фредеріку Бастіа з його «гармоніями»; потім почали свій дикий 
танець і різні Шульци, ці нікчемні й бліді німецькі копії французького 
пророка «гармонії». Проти цих безсоромних комівояжерів вільної торгівлі 
Родбертус і спрямував свою критику: «П’ять шостих нації, — зауважує він 
у своєму «Першому соціальному листі» до Кірхмана (1850 р.), — до цього 
часу не лише не мають досягнень цивілізації через незначність свого дохо-
ду, але час від часу їм доводиться переживати найлютіші напади злиднів, 
і перебувають вони під постійною загрозою їх. А проте вони є творці цілого 
суспільного багатства. Праця їхня починається, як сходить сонце, й кінча-
ється, як воно заходить, триваючи аж до ночі. І жодні зусилля не можуть 
змінити такого становища. Не маючи змоги підвищити свої доходи, вони 
втрачають і ті крихти часу, що його могли б присвятити своєму духовному 
розвиткові. Ми ладні припустити, що прогресові цивілізації до цього часу 
потрібні, мов п’єдестал який, ці великі страждання. Але ось постає змога 
змінити такий сумний стан речей; вона постає через ряд дивовижних вина-
ходів, які більш як усотеро підвищують робочу силу людини. Національного 
багатства — національного майна — порівняно до людності через це 
збільшується у висхідній прогресії. Я запитую: чи може бути природні-
ший висновок, справедливіша вимога, ніж та, щоб і творці цього старого 
й нового багатства мали якусь користь від цього збільшення? Їхній дохід 
мав би збільшитись, або час їхньої праці скоротитись, або дедалі більше 
їх повинно б переходити в ряди тих ущасливлених, що мають переважне 
право користатися зі здобутків чужої праці. Але державне господарство, 
або радше народне господарство, було в стані здійснити тільки щось про-
тилежне цьому всьому. Тимчасом як національне багатство збільшується, 
збільшуються й злидні цих класів. Доводиться навіть видавати спеціальні 
закони, щоб не подовжувалось робочий час. Кількість людей, які належать 
до трудящих класів, дедалі більшає, та ще й куди швидше, ніж інших класів. 
І це не все ще. Всотеро збільшившись, робоча сила, яка не могла полегшити 
становище п’яти шостих нації, періодично наводить жах і на ту одну шосту, 
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а значить, і на все суспільство». «Які суперечності, особливо в галузі госпо-
дарства! І які суперечності взагалі в галузі суспільній! Суспільне багатство 
збільшується, а поряд із цим і злидні стають дедалі більші. Творчих сил, 
що продукують продуктивні засоби, стає більше, а внаслідок цього робота 
їхня спиняється. Суспільний розпорядок потребує того, щоб матеріальне 
становище трудящих класів було на однаковій висоті з політичним їхнім 
становищем, а господарський розпорядок відповідає на це ще глибшим 
приниженням. Суспільству потрібен безперешкодний розвиток багатства, 
а нинішні керівники продукції мусять стримувати цей розвиток, щоб не 
збільшувались злидні. Тільки в одному є гармонія. Збоченням у такому 
стані речей відповідає збочення владущої частини суспільства; збочення 
це виявляється в тому, що шукають причин цих злиднів там, де їх немає. 
Той егоїзм, що часто зодягається в шати моралі, вбачає причину паупериз-
му в пороках робітників. На їхню вигадану неситість та негосподарність 
перекладає він те, в чому винні непереможні факти. А коли вже не можна 
недобачати того, що робітники не винні, утворюється теорія «про конеч-
ність злиднів». Безугавно проповідується робітникам: ora et labora, і ста-
виться їм за обов’язок поздержливість і ощадність, а у крайньому разі до 
злиднів робітництва додається ще правопорушення примусових ощадних 
установ. Не помічається того, що сліпа сила торгівлі перетворює молитву 
праці на прокляття вимушеного безробіття, що... поздержливість або не-
можлива, або жорстока, нарешті, що мораль завжди не мала сили, коли її 
проповідували ті, про кого поет сказав: «Тихенько п’ють вино й прилюдно 
славлять воду»29.

Коли ці сміливі слова самі по собі через тридцять років після Сісмонді 
та Овена, через двадцять років після скарг англійських соціалістів зі школи 
Рікардо, після чартистського руху, після червневої різанини і, last not least, 
після виходу «Комуністичного Маніфесту» й не могли претендувати на 
новину, то тим більш треба було тепер науково обґрунтувати ці обвинува-
чення. Родбертус подає щодо цього цілу систему, яка сходить на такі стислі 
твердження.

Історично досягнена висота продуктивності праці, разом з «інститута-
ми позитивного права», тобто приватною власністю, зумовили внаслідок 
законів «напризволяще пущеного обороту» цілий ряд перекручень і немо-
ральних явищ. А саме:

1) Замість «нормальної», «конституйованої вартості» ми маємо мінову 
вартість, а внаслідок мінової вартості ми маємо, замість справжніх, «що 
відповідають ідеї своїй», «паперових» або «трудових» грошей, сучасні 
металеві гроші. Перше (твердження) те, що всі господарські блага явля-
ють продукт праці, або, інакше кажучи, що праця єдина є продуктивна. 

29 Rodbertus-Jagetzow C. Schriften. 1899. Т. IІІ, с. 172–174, 184.
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Це твердження, однак, не значить, що вартість продукту завжди дорів-
нює витраченій праці, інакше кажучи, що праця вже тепер може являти 
мірило вартості». Навпаки, правда те, «що це не є економічний факт, а 
тільки поки що економічна ідея»30.

«Коли б вартість можна було конституювати відповідно до кількості 
праці, витраченої на продукт, то можливо уявити собі ще іншу форму 
грошей — це були б, так би мовити, сторінки з вищезгаданої рахункової 
книги, квитки, написані на найдешевшому матеріалі — на папері. Ці квитки 
кожний міг би одержати за випродукувану вартість і, як посвідку на таку 
саму величину вартості, міг би знову реалізувати їх у розподілюваній ча-
стині національного продукту... Коли, однак, вартості з яких-небудь причин 
не можна або ще не можна конституювати, то гроші повинні мати в собі ту 
вартість, яку вони мають ліквідувати, являючи щось рівноварте, як зобов’я-
зання або гарантія, тобто самі повинні бути з цінного матеріалу, із золота 
або срібла»31. Але скоро починається капіталістична товарова продукція, 
все стає шкереберть: «Конституювання вартості мусить припинитись, бо 
вона може являти тепер лише мінову вартість»32. А що вартість не може 
бути конституйована, то й гроші не можуть бути виключно грішми; вони не 
можуть цілком відповідати своїй ідеї»33. «Мінова вартість продуктів — при-
пускаючи справедливу оплату в обміні — мала б дорівнювати тій кількості 
праці, що її вони коштували; у продуктах завжди повинні б обмінюватись 
однакові кількості праці». Та коли навіть припустити, що кожна людина 
продукує споживні вартості, потрібні іншим, то «все ж завжди мав би від-
буватись попередній розрахунок, вирівнювання та визначення кількості 
праці в обмінюваних продуктах, і мав би бути закон, що йому підлягали б 
люди, обмінюючись, бо тут справа в людському пізнанні та людській волі»34.

Родбертус, як відомо, часто підкреслює свій пріоритет проти Прудона 
в тому, що він відкрив «конституйовану» вартість, і це право можна цілком 
визнати за ним. Наскільки позірна була ця «ідея», теоретично використана 
й похована в Англії ще за довгий час до Родбертуса, і наскільки ця сама 
«ідея» являла утопічне перекручення теорії вартості Рікардо, це вичерпно 
довели Маркс у своїх «Злиднях філософії» й енґельс у своїй передмові до 
цієї роботи. Тому тут вважаємо ми за зайве зупинятись на цій «мелодії 
майбутнього на іграшковій трубі».

2) 3 «мінового зв’язку» постала «деградація» праці до ролі товару, 
й заробітна плата перетворилась на «вартість коштів», замість являти 

30 Там само, т. ІІ, с. 104–105.
31 Там само, т. І, с. 99.
32 Там само, т. І, с. 175.
33 Там само, т. І, с. 176.
34 Там само, т. ІІ, с. 65.
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фіксовану пайку участі в продукті. Роблячи сміливий історичний стрибок, 
Родбертус висновує свій закон заробітної плати безпосередньо з рабства; 
при цьому він розглядає специфічний відбиток, що його капіталістична 
товарова продукція накладає на визиск, лише як брехливу оману й ганить 
його з морального погляду. «Поки самі продуценти становили ще власність 
непродуцентів, поки існувало рабство, величину цієї частки (частки трудя-
щих) визначалось однобічно приватними перевагами «панів». З того часу, 
як продуценти здобули цілковиту особисту свободу, але більшого нічого не 
досягли, обидві сторони заздалегідь умовляються щодо заробітної плати. 
Заробітна плата, як кажуть тепер, є об’єкт «вільного договору», тобто кон-
куренції. «Тому природно, що праця підлягає тим самим законам мінової 
вартості, що й продукти, вона сама має мінову вартість, розмір заробітної 
плати залежить від впливу пропозиції й попиту». Ставлячи таким чином 
усе шкереберть і висновуючи мінову вартість робочої сили з конкуренції, 
він тут-таки, звичайно, висновує вартість робочої сили з її мінової варто-
сті: «Коли панують закони мінової вартості, праця так само, як і продукти, 
має свого роду «вартість коштів», яка тяжить до її мінової вартості, до 
розміру заробітної плати. Це той розмір заробітної плати, який потрібний, 
«щоб підтримувати працю в належному стані», тобто для того, щоб забез-
печити дальше існування робочої сили, хоч би в нащадках робочих; цей 
розмір заробітної плати являє так зване «потрібне утримання». Але це для 
Родбертуса є знову-таки не констатування об’єктивних економічних умов, 
а об’єкт морального обурення. Твердження класичної школи, що «праця 
має вартість, яка не більша за одержувану за неї плату», Родбертус зве 
«цинічним», він намагається викрити «ряд помилок», що спричинились 
до цього «грубого неморального висновку»35. «Коли праця, цей принцип 
усякого блага, перетворилась на ринковий товар, постало уявлення про 
«природну ціну» або про «кошти» праці — поняття, що їх прикладалось і до 
продукту цієї праці. Згідно з таким уявленням, яке так само ганебне, як і те, 
що визначало заробітну плату потрібними засобами існування робітника 
або прирівнювало її до ремонту машини, ця природна ціна та кошти праці 
являють суму благ, потрібну для того, щоб невпинно подавалась працю на 
ринок». Цей товаровий характер і відповідне йому визначення вартості 
робочої сили є, однак, не що інше, як згубна помилка школи фритредерів. 
І замість того, щоб, як це роблять англійські учні Рікардо, зазначати супе-
речності всередині капіталістичної товарової продукції, суперечності між 
визначенням вартості праці й визначенням вартості працею, Родбертус, як 
порядний громадянин Пруссії, ганить капіталістичну товарову продукцію 
за розходження з чинним державним правом. «Яку безглузду й невидану 
суперечність, — вигукує він, — бачимо ми в уявленнях тих економістів, 

35 Там само, т. І, с. 182–184.
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які в царині права хочуть дати робітникам участь, щоб вирішувати справи 
суспільства, а разом з тим в економічній сфері хочуть вважати їх лише за 
товар»36.

Постає питання, чому робітники допускають цю безглузду й кричущу 
несправедливість, — закид, що його робив проти теорії вартості Рікардо, 
приміром, Герман. На це Родбертус відповідає так: «Що повинні були б 
робити робітники, коли б після свого визволення не скорились би цьому 
наказові? Уявіть собі їхнє становище! Робітники визволились, але вони 
голі й обідрані й не мають нічого, крім власної робочої сили. Коли зни-
щено рабство або кріпацтво, зник і моральний або правний обов’язок 
пана годувати робітників або дбати про їхні потреби. Однак потреби 
в них лишились: вони жити мусять. Як же мають вони скористати свою 
робочу силу, щоб забезпечити собі хліб насущний? Може, брати з наявного 
в суспільстві капіталу й таким способом здобувати собі засоби існування? 
Але капітал у суспільстві належав уже не їм, і виконавці «закону» цього не 
допустили б». Що ж тоді лишається робити робітникам? «Є тільки одна 
альтернатива: або знищити закони суспільства, або скоритись попереднім 
господарським умовам, зміненим, правда, правною стороною, — поверну-
тись до своїх колишніх панів, власників землі й капіталу, й одержувати 
як заробітну плату те, що раніше вони одержували як харч»37. На щастя 
людства та прусської правної держави, робітники виявили «стільки му-
дрості», що не «вибили з колії» цивілізацію й героїчно воліли за краще 
скорятись нахабним домаганням своїх «колишніх панів». Якщо повірити 
новим теоретичним поясненням того-таки Родбертуса — а його теорію, 
як відомо, «пограбував» Маркс, — капіталістична система найманої праці, 
з її законом заробітної плати, постала як система, «близька до рабства», 
як наслідок того, що капіталісти зловживали силою, а також як наслідок 
злиднів та лагідної покірливості пролетарів. Щодо цієї теорії наймання, 
«пріоритет» Родбертуса, звичайно, безперечний, бо англійські соціалісти 
та інші соціальні критики давали куди менш грубий та примітивний аналіз 
цієї системи. Варто уваги при цьому те, що Родбертус повернув усю силу 
свого морального обурення з приводу постання системи наймання не для 
того, щоб, зробивши відси відповідний висновок, вимагати, щоб знищили 
цю надзвичайну кривду, цю «безглузду й невидану суперечність». Зовсім 
ні! Він часто заспокоює своїх братів, запевняючи, що його рев проти екс-
плуатації зовсім не такий трагічний, що він не лев, а лише тесляр Шнок38. 
етична теорія закону наймання потрібна лише для того, щоб зробити 
з цього закону дальший висновок.

36 Там само, т. І, с. 182–184.
37 Там само, т. ІІ, с. 72.
38 Пор.: там само, т. IV, с. 225.
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3) З того, що заробітну плату визначається «законом мінової вартості», 
випливає, що за дедалі більшої продуктивності праці участь робітників 
у продукті дедалі меншає. Ми наблизились тут до Архімедової точки 
Родбертусової «системи». «Спадна пайка заробітної плати» є його найваж-
ливіша «власна» ідея, ідея, яку він повторював, починаючи зі своєї першої 
соціальної праці (написаної, щонайпевніш, року 1839), аж до самої смерті, і 
на яку він «претендував» як на свою власність. Хоч ця «ідея» являла лише 
висновок з Рікардової теорії вартості, хоч її implicite мала в собі вже тео-
рія фонду заробітної плати, яка панувала в буржуазній економії від часів 
класиків до виходу «Капіталу» Марксового, проте Родбертус вважає, що 
через це «відкриття» він являє собою Галілея в політичній економії. Своєю 
«спадною пайкою заробітної плати» він пояснює всі злидні й суперечності 
капіталістичного господарства. За наслідок «спадної пайки заробітної 
плати» вважає він насамперед пауперизм, що поряд із кризами становить 
для нього «соціальне питання.» І добре було б порадити сучасним марксо-
жерам звернути ласкаво увагу на те, що не Маркс, а куди ближчий до них 
Родбертус подав справжню теорію зубожіння, та ще в найгрубішій формі; 
на відміну від Маркса, ця теорія є не додаткове щось, а є центральний 
пункт у «соціальному питанні». Це видно, наприклад, з його міркувань про 
абсолютне зубожіння робітничого класу в «Першому соціальному листі» 
до Кірхмана. Потім зі «спадної пайки заробітної плати» користується він, 
пояснюючи друге основне явище «соціального питання» — кризи. Тут 
Родбертус доходить до проблеми про рівновагу між споживанням і продук-
цією й розглядає цілий комплекс сполучених із цим суперечних питань — 
питань, що їх дебатували вже Сісмонді та школа Рікардо.

Знання криз засновувалось у Родбертуса, звичайно, на куди багатшому 
фактичному матеріалі, ніж у Сісмонді. У своєму «Першому соціальному ли-
сті» він докладно описує чотири кризи 1818–1819, 1825, 1837–39 і 1847 рр. 
Завдяки довшим спостереженням Родбертус міг почасти здобути собі 
глибші погляди на суть криз, ніж це могли зробити його попередники. 
Наприклад, уже року 1850 він каже про періодичність криз, про те, що вони 
повторюються, й кожного разу проміжки між ними менші, але самі кризи 
гостріші. «Кожного разу, коли збільшувалось багатство, збільшувалась 
і руйнівна сила цих криз, більше й жертв було, що їх вони поглинали. Хоч 
криза 1818–19 рр. і навела паніку на торгівлю й примусила замислитись 
науку, але вона була невелика порівняно з кризою 1825–26 рр. Ця криза 
спричинила такі рани англійському капіталові, що найвидатніші економі-
сти не думали, щоб їх можна було цілком вигоїти. І все ж криза 1836–37 рр. 
перевищила ту кризу. А кризи 1839–40 і 1846–47 рр. ще більшу руйнацію 
заподіяли, ніж попередні». «Тимчасом досвід минулого доводить, що кризи 
повертаються, й проміжки між ними дедалі менші. Від першої кризи до 
третьої минуло 18 років, від другої до четвертої — 14 років; від третьої до 
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п’ятої — 12 років. І дедалі більше стає ознак нового недалекого нещастя, 
хоч, безперечно, 1848 рік віддалив загрозливий вибух»39. Далі Родбертус 
помітив, що регулярно перед кризами спостерігалось надзвичайне підне-
сення продукції, величезний технічний прогрес промисловості: «Кожна 
з них (криз) поставала після видатного періоду промислового розквіту»40. 
Ґрунтуючись на історії криз, він доводить, що «вони завжди постають після 
значного піднесення продуктивності»41. Родбертус розбиває вульгарний 
погляд тих, хто хоче перетворити кризи в розлади грошового обігу та кре-
диту й критикує все помилкове законодавство Піля про банкноти. Докладно 
він обґрунтовує свій погляд у статті «Торговельні кризи й іпотечна скрута», 
що написана 1858 р., де він між іншим каже: «Помиляється той, хто розуміє 
торговельні кризи лише як грошові, біржові та кредитові кризи. Вони ски-
даються на ці кризи лише з зовнішнього боку, скоро постають уперше»42. 
Констатуючи, як і Сісмонді, потребу в експансії для капіталістичної продук-
ції, він разом з тим констатує, однак, те, що через це мають збільшуватись 
розміри періодичних криз. «Зовнішня торгівля, — каже він в «Освітленні 
соціального питання» (частина II, вип. І), — має таке саме значення для 
торгових ускладнень, як благодійність для пауперизму, — кінець кінцем, 
через неї вони лише збільшуються»43. У цитованій статті «Торговельні кри-
зи й іпотечна скрута» він каже: «Щоб забезпечити себе від майбутніх вибу-
хів “криз”, можна вжити лише ризикованого засобу поширення зовнішньої 
торгівлі. Цей надзвичайний потяг до такого поширення ринку здебільша 
є не що інше, як хоробливий потяг, що постає в нездоровому організмі. Що 
на внутрішньому ринку один чинник — продуктивність — невпинно на-
буває більшої сили, а другий — купівельна спроможність — для більшості 
нації лишається незмінний, то торгівля має шукати для нього відповідної 
необмеженої компенсації на зовнішніх ринках. Те, що задовольняє зазначе-
ний потяг, лише віддаляє новий вибух нещастя. Кожний новий зовнішній 
ринок лише відкладає на деякий час соціальне питання. Так само впливає 
й колонізація країн некультурних. Європа виховує собі ринок там, де рані-
ше жодного ринку не було, але цей засіб, по суті, лише сприяє лихові. Коли 
нові ринки переповнено, питання повертає лише до свого колишнього 
відправного пункту, до відношення обмеженого чинника купівельної спро-
можності й необмеженого чинника продуктивності, і момент вибуху кризи 
лише віддаляється для меншого ринку, а натомість дається змога кризі 
вибухати на більшому ринку в  ширшому масштабі та в лютіших формах. 

39 Там само, т. ІІІ, с. 110, 111.
40 Там само, т. ІІІ, с. 108.
41 Там само, т. І, с. 62.
42 Там само, т. IV, с. 226.
43 Там само, т. ІІІ, с. 186.
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А що поверхня земної кулі обмежена і здобування нових ринків колись має 
припинитись, то має припинитись колись і просте відкладання питання. 
Отже, колись його треба вирішити остаточно»44.

Анархію приватнокапіталістичної продукції він також мав на увазі — як 
фактор, що зумовлює кризи, але лише поряд з іншими факторами, не як 
справжню причину криз взагалі, а як причину певного виду криз. Приміром, 

44 Там само, т. IV, с. 233. В цьому зв’язку варто подивитись, як Родбертус, незважаючи на своє 
етичне обурення з приводу долі нещасних трудящих класів, на практиці виступає як далекозорий 
і реально настроєний пророк капіталістичної колоніальної політики в розумінні сучасних 
«пангерманців». «Відси, — пише він у примітці до цитованого уривку, — можна швидко оцінити 
важливе значення відкриття Азії — особливо Китаю та Японії, цих найбагатших ринків, — так 
само як і дальше перебування Індії під англійською владою. Соціальне питання через це виграє 
час (суворий месник експлуатованих наївно промовився перед тими, хто живе з експлуатації, про 
засіб, який забезпечує їм умови, щоб і надалі “безглуздо й злочинно помилятись”, додержуючись 
«аморального» розуміння та “кричущої несправедливості” — Р. Л.), бо (ця філософська покора не 
має собі рівної. — Р. Л.), щоб розв’язати його, нашим часам бракує як безкорисливості та моральної 
сили, так і проникливості. Користь для народного господарства, звичайно, не є достатня законна 
підстава збройного нападу. Але не витримує критики й суворе додержання сучасного природного 
та міжнародного права у відносинах з усіма народами світу, хоч би на якому щаблі культури 
вони були. (Хто при цьому не згадає слів Дорінена в Мольєровому Тартюфі: “Le ciel défend, de 
vraie, certains contentements, mais il у a avec lui des accommodements”. — Р. Л.). Наше міжнародне 
право є продукт християнсько-етичної культури, а що кожне право ґрунтується на обопільності, 
то його можна прикласти лише до відносин між народами, які перебувають на тому самому 
щаблі розвитку. Застосовувати наше міжнародне право поза цими межами є природно-правна та 
міжнародно-правна сентиментальність, що нас повинні були б позбавити її жахні події індійські. 
Християнська Європа повинна була б засвоїти собі ті настрої, що завдяки ним греки та римляни 
вважали всі інші народи за варварів. Тоді у сучасних європейських народів знову воскресла б та 
всесвітньоісторична сила, що примушувала старовинні народи поширювати свою рідну культуру 
на orbis terrarum. Об’єднаними зусиллями вони знову завоювали б Азію для історії. І з цим 
об’єднанням сполучався б величезний соціальний прогрес, певне забезпечення європейського 
миру, скорочення армій та колонізація Азії у старовинно-римському стилі — інакше кажучи, 
справжня солідарність інтересів по всіх царинах суспільного життя». У своїх мріях про колоніальну 
експансію капіталізму пророк експлуатованих та пригнічених стає майже поетом. І це поетичне 
піднесення на тим більшу заслуговує увагу, що «християнсько-етична культура» саме зажила 
собі слави такими великими ділами, як війна за опій проти Китаю та «жахні події індійські», 
тобто ті жахні події, що ними відзначилось криваве приборкання повсталих сипаїв. У своєму 
«Другому соціальному листі», який стосується 1850 р., Родбертус оголосив, що коли суспільство 
матиме замало «моральної сили» на розв’язання соціального питання, тобто на зміну в розподілі 
багатства, то «історія знову піднесе бич революції» (там само, с. 83). Вісім років по цьому він, як 
порядний прусак, волів за краще піднести бич християнсько-етичної колоніальної політики 
над тубільцями колоніальних країн. Ось чому «справжній засновник наукового соціалізму 
в Німеччині» виявляє лише свою послідовність, виступаючи як палкий прихильник мілітаризму; 
його фразу про «скорочення армії» треба вважати лише за licentia poetica високого стилю. 
У своєму «Освітленні соціального питання» (частина II, вип. 1) він каже, що «весь національний 
податковий тягар дедалі більше покладається на нижчі верстви, виявляючись то в піднесенні цін 
на продукти, то в тиску на грошову заробітну плату»; при цьому вселюдна військова повинність, 
«розглядувана як державний податок, являє собою для трудящих класів навіть не податок, 
а конфіскацію цілого доходу їхнього протягом кількох років». Але зараз же поспішає додати: «Щоб 
не було непорозумінь, зауважую, що я рішуче обстоюю нашу теперішню військову систему (тобто 
прусську військову систему контрреволюції — Р. Л.), хоч як вона тисне трудящі класи та хоч які 
великі здаються фінансові жертви, що їх вона вимагає від трудящих класів» (там само, т. III, с. 34). 
Ні, безперечно, Шнок — це не лев.
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з приводу раптової кризи в Кірхмановій «місцевості» він каже: «Не маю на 
думці запевняти, що такої затримки в збуті не могло б бути в дійсному 
житті. Ринок тепер великий, потреб та різних галузей продукції багато, 
продуктивність висока, ознаки попиту неясні й непевні, деякі підприємці 
не знають розміру продукції інших — і через це легко може статись, що 
вони помиляються, визначаючи розмір потреби в якомусь товарі, і пере-
повнять ним ринок». Родбертус категорично заявляє, що цих криз можна 
позбавитись, лише планово організовуючи господарство, лише «ґрунтовно 
змінивши» сучасні відносини власності, об’єднуючи всі засоби продукції 
«в руках єдиної суспільної влади». Щоб заспокоїти загал, він зараз же по-
спішає додати, що не може поручитись, чи можливе таке становище, «але, 
в усякому разі, лише воно розкриває можливості усунути подібні затримки 
в збуті». Отже, Родбертус підкреслює, що, на його думку, анархія сучасного 
способу продукції винна лише в певних частинних виявленнях криз.

Зневажливо відкидає Родбертус закон Сея — Рікардо про природну 
рівновагу між споживанням і продукцією і, як і Сісмонді, підкреслює 
купівельну силу суспільства, яку він, знову-таки як Сісмонді, ставить 
у залежність від розподілу доходів. Незважаючи на це, він зовсім не 
пристає на теорію криз Сісмонді, особливо в її висновках, і гостро пов-
стає проти неї. Коли Сісмонді, не зваживши обмеженості доходу, вбачав 
причину лиха в безмежному поширенні продукції, і тому пропонував 
скорочувати продукцію, то Родбертус, навпаки, обстоював якнайбільше 
й необмежене поширення продукції, багатства та продуктивних сил. На 
його думку, суспільству потрібно, щоб безмежно збільшувалось його ба-
гатство: хто відкидає багатство суспільства, відкидає разом з тим його 
могутність, його прогрес, його доблесть; хто перешкоджає розвиткові 
багатства, той перешкоджає прогресові суспільства взагалі. У суспільстві 
розвиток знання, сили та енергії має зв’язок з розвитком його багатства45. 
Ґрунтуючись на цьому, Родбертус палко обстоював систему емісійних 
банків, що їх він вважав за неодмінну основу швидкої та необмеженої екс-
пансії засновницької роботи. Цю думку доводить він у статті про іпотечну 
скруту, написаній в 1858 р., а також у роботі про прусську грошову кризу, 
виголошеній ще 1845 р. Він повстав також, полемізуючи проти застере-
жень на зразок Сісмонді, причому він і тут розглядає питання насамперед 
з етично-утопічного погляду: «Підприємці, — виголошує він, — по суті 
є не що інше, як народногосподарські урядовці, які виконують лише свій 
обов’язок, намагаючись, щоб національні засоби продукції, доручені їм 
назавжди інститутом власності, працювали з повним напруженням усіх 
сил. Капітал-бо, повторюю я, існує лише для продукції». Але далі зауважує 
по суті: «Може краще, коли б вони (підприємці — Р. Л.), працюючи з самого 

45 Там само, т. ІІІ, с. 182.
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початку меншими силами, ніж ті, що їх вони мають у вигляді своїх засо-
бів, перетворили гострі напади недуги на хронічні й, таким чином, щоб 
меншу гостроту лиха купувалось безперервністю цього лиха? Та коли б 
і знайшовся хтось такий безглуздий і порадив би їм це, вони не могли 
б здійснити такої поради. На підставі яких ознак ці світові продуценти 
визначили б такі небезпечні межі ринку? Всі вони, не знаючи один про 
одного, продукують у віддалених країнах світу для ринку, віддаленого на 
сотні верстов від них, і продукують з таким колосальним розмахом, що 
продукції одного місяця досить, щоб перейти зазначені межі. Хіба можна 
уявити собі, щоб така роздрібнена й разом з тим могутня продукція могла 
здобути відомості про кількість потрібних товарів? Де ж ті установи, як, 
наприклад, обізнані з цією справою статистичні бюро, що тільки й могли 
б допомогти в цій справі? Але найгірше те, що єдиним фактором, який 
відчуває стан ринку, є ціна, її підвищення та спадання. І подібна вона не 
до барометра, який наперед показує температуру ринку, а до термометра, 
що лише вимірює її. Якщо ціна спадає, то продукція вже перейшла межі й 
нещастя скоїлось»46. Ця полеміка, скерована, безперечно, проти Сісмонді, 
доводить, що між ним та Родбертусом була велика різниця в розумінні 
криз; ось чому, коли енгельс в «Анти-Дюрінґу» каже, що пояснення криз 
недостатнім споживанням походить від Сісмонді і що Родбертус у нього 
запозичив таке розуміння, то це, правду кажучи, не точно. Спільними 
у Родбертуса й Сісмонді є лише опозиція проти класичної школи та по-
яснення криз розподілом доходів. Але й тут Родбертус іде своїм власним 
шляхом. Надпродукція зумовлюється не низьким рівнем прибутків робіт-
ничої маси або обмеженою споживчою силою капіталістів, як у Сісмонді, 
а виключно тим, що дохід робітників за дедалі більшої продуктивності 
становить меншу пайку продукції. Родбертус виразно доводить своєму 
супротивникові, що затримку збуту спричиняє не невелика пайка тру-
дящих класів: «Уявіть собі, — навчає він Кірхмана, — що ця пайка дуже 
невелика, й ті, хто її одержує, ледве-ледве можуть жити на неї; але зробіть 
так, щоб ця пайка являла фіксовану частину національного продукту, 
й хай потім підвищується продуктивність праці — ви матимете певного 
розміру посуд, що вміщуватиме дедалі більшу вартість; також і добробут 
трудящих класів дедалі підвищуватиметься. Навпаки, уявіть собі, що 
пайка трудящих класів досягає якого завгодно розміру, і разом з тим за 
дедалі більшої продуктивності вона становить дедалі меншу частину 
національного продукту — тоді ця пайка ще забезпечуватиме трудящі 
класи проти надмірних злиднів, поки зійде до теперішнього дуже неве-
ликого розміру, бо все ж вона міститиме в собі куди більше продуктів, 
ніж тепер. Але скоро ця пайка ще меншатиме, то й буде дедалі більше 

46 Там само, т. IV, с. 231.
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 незадоволення з торговельних криз, яке постає не з вини капіталістів, 
а тільки тому, що вони організували свою продукцію, зважуючи певну 
величину пайки трудящих класів»47.

Отже, «спадна пайка заробітної плати» — справжня причина криз, а єди-
ний цілющий засіб проти них — законодавча регламентація, яка незмінно 
фіксує пайку робітників у національному продукті. Треба добре зважити 
цю дивовижну думку, щоб як слід оцінити її зміст.

47 Там само, т. I, с. 59.
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Насамперед, який зміст твердження, що зменшення пайки робітників 
мусить «негайно» спричинитись до надпродукції та торговельних криз? 
Ця концепція буде зрозуміла, коли ми припустимо, що Родбертус уявляє 
собі «національний продукт» як складений з пайки робітників і пайки 
капіталістів, тобто з v + m, причому першу частину обмінюється на другу. 
Справді, Родбертус почасти майже так і висловлюється, коли у «Першому 
соціальному листі» каже: «Зубожіння робітничих класів завжди являє 
собою перешкоду для того, щоб їхній дохід був за річище дедалі поши-
рюваної продукції. Коли б надлишок продуктів був у руках робітників, 
то він не тільки поліпшив би їхнє становище, але разом з тим надав би 
сили, щоб підвищилась вартість того, що лишається у підприємців, а це 
дало б змогу продукувати далі в попередньому масштабі. Але цей над-
лишок, перебуваючи в руках підприємців, так зменшує вартість цілого 
продукту, що зазначеної вище можливості немає, й у кращому разі злидні 
робітників лишаються ті самі»48. Сила, що в руках робітників підвищує 
«вартість того, що лишається у підприємців», може тут значити тільки 
попит. Таким способом ми благополучно дістались би в ту пречудову 
Кірхманову «місцевість», де робітники та капіталісти обмінюють заро-
бітну плату на додаткову вартість і де кризи постають тому, що змінний 
капітал малий, а додаткова вартість велика. Цей дивовижний погляд ми 
розглянули вже вище. Але в інших місцях Родбертус подає нам трактуван-
ня питання, відмінне від наведеного вище. У «Четвертому соціальному 
листі» він викладає свою теорію так, що постійна зміна відношення між 
попитом, залежним від пайки робітничого класу, і попитом, залежним від 
пайки класу капіталістів, має зумовити хронічну диспропорційність між 
продукцією та споживанням. «Але як це відбувається? Хіба не так, що хоч 
підприємці й намагаються триматись у межах цих пайок, та ці пайки по-
ступінно, але непомітно й невблаганно дедалі меншають для більшості, 
для робітників? Хіба не так, що ці пайки в зазначених класів дедалі мен-
шають відповідно до збільшення продуктивності?» «Тому чи не завдяки 
капіталістам, які організують і повинні були організувати продукцію, 
щоб зробити багатство вселюдним,— чи не завдяки їм розмір продукції 
завжди перевищує попередні пайки, і хіба не вони, таким чином, є причи-
ною постійного незадоволення потреб, яке дедалі більшає, поки постає 
затримка у збуті?49

48 Там само, т. IІІ, с. 176.
49 Там само, т. IІІ, с. 53, 57.
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У зв’язку з цим ми повинні пояснювати кризи так: національний про-
дукт складається з певної кількості «звичайних товарів», як висловлюється 
Кірхман, для робітників і кращих товарів для капіталістів. Кількість перших 
товарів визначається сумою заробітних плат, кількість других — сукупною 
додатковою вартістю. Якщо капіталісти зважують це, продукуючи товари, 
і якщо продуктивність дедалі підвищується, то одразу має виявитись не-
відповідність, бо сьогоднішня пайка робітників уже не більша, а менша від 
їхньої вчорашньої пайки; коли попит на «звичайні товари» вчора становив, 
приміром, шість сьомих національного продукту, то сьогодні він становить 
лише п’ять сьомих, і підприємці, що мали виробити ці шість сьомих у «зви-
чайних товарах», на жаль, переконуються, що вони виробили цих товарів 
більше на одну сьому. Але коли вони, навчені цим досвідом, завтра скеру-
ють продукцію так, щоб лише п’ять сьомих усієї вартості національного 
продукту виробляти у «звичайних товарах», то знову-таки помиляться, бо 
післязавтра пайка заробітної плати в національному продукті дорівнюва-
тиме лише чотирьом сьомим і т. д.

Ця оригінальна теорія одразу викликає чимало сумнівів. Коли наші 
торговельні кризи постають виключно тому, що «пайка заробітної плати» 
робітничого класу, тобто змінний капітал, становить дедалі меншу частину 
вартості цілого національного продукту, то цей фатальний закон заховує 
в собі й ліки проти зумовленого ним лиха, бо надпродукція становить деда-
лі меншу частину цілого продукту. Родбертус, правда, охоче вживає виразів 
«переважна більшість» споживачів, «широкі народні маси» споживачів, що 
їхня пайка, на його думку, дедалі меншає, але щодо попиту, то тут справа 
залежить не від числа людей, які створюють його, а від вартості, яку він яв-
ляє. І ця вартість, на думку самого Родбертуса, являє дедалі меншу частину 
цілого продукту. економічна, отже, база криз дедалі вужчає через це, і ли-
шається тільки запитати, як кризи, протилежно до висновків Родбертуса, 
стають, по-перше, явищем загальним і дедалі жахнішим. Далі, якщо «пайка 
заробітної плати» являє одну частину національного продукту, то додатко-
ва вартість, за Родбертусом, являє другу частину його. Те, що втрачається 
в купівельній силі робітничого класу, виграється в купівельній силі класу 
капіталістів; якщо v дедалі меншає, то m дедалі більшає. Згідно із загальною 
схемою самого Родбертуса, купівельна спроможність суспільства, беручи її 
в цілому, не може через це змінитись. Бо він сам каже: «Я, звичайно, знаю, що 
кінець кінцем та величина, на яку зменшується пайка робітників, збільшує 
пайку одержувачів ренти (у Родбертуса «рента» відповідає додатковій вар-
тості — Р. Л.), що таким чином взагалі й у цілому купівельна спроможність 
лишається незмінна. Щодо поданого на ринок продукту, то криза завжди 
виявляється раніше, ніж стане помітним вищезазначене збільшення»50. 

50 Там само, т. I, с. 206.
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Отже, казати можна лише про те, що завжди виявляється надмір «звичай-
них товарів», і так само недостача в кращих товарах для класу капіталістів. 
Родбертус несподівано доходить тут своєрідним шляхом до теорії Сея — 
Рікардо, проти якої він так палко повставав; він доходить того висновку, що 
надпродукції на одному боці завжди відповідає недостатня продукція на 
другому. А що пайки робітничого класу та капіталістів завжди змінюються 
не на користь робітникам, то наші торговельні кризи в цілому набирали б 
радше характер періодичної недостатньої продукції замість надпродукції. 
Але облишмо цю загадку. З усього цього ясно, що Родбертус уявляє собі на-
ціональний продукт як складений щодо вартості лише з двох частин, з v і m, 
тобто він у цьому поділяє погляди й традицію класичної школи, проти якої 
так завзято повставав, та ще прикрашає ці традиції, додаючи нове уявлення, 
а саме — мов капіталісти споживають усю додаткову вартість. Про це він 
каже цілком відверто в багатьох місцях, приміром, у «Четвертому соці-
альному листі» він пише: «Відповідно до цього, щоб виявити насамперед 
принцип ренти (додаткової вартості — Р. Л.) взагалі, тобто принцип розпо-
ділу продукту праці на заробітну плату й ренту, треба саме не зважати на 
ті причини, які зумовлюють поділ ренти взагалі на земельну ренту й ренту 
на капітал»51. І в «Третьому листі» він каже: «Земельна рента, бариш на 
капітал і заробітна плата складають, повторюю я, дохід. Землевласники, 
капіталісти й робітники хочуть жити з цього доходу, тобто задовольняти 
ним свої безпосередні людські потреби. Блага, що їх одержується в формі 
доходу, мають бути придатні для цього»52. Фальшування капіталістичного 
господарства, тобто перетворення його у продукцію, призначену для осо-
бистого споживання, ніде не сформульовано так виразно, і тут, безперечно, 
Родбертусові належить пальма «першості» — не проти Маркса, а проти всіх 
вульгарних економістів. Щоб не було в читача яких-небудь сумнівів щодо 
цієї плутанини, він трохи далі, в тому самому листі, ставить капіталістичну 
додаткову вартість як економічну категорію поряд з доходом античного 
рабовласника: «У першому разі (за рабства) ми маємо найпростіше нату-
ральне господарство; та частина продукту праці, яку утримується з доходу 
робітників або рабів, так що являє вона дохід пана або власника, дістається 
цілком, як єдина рента, єдиному власникові землі, капіталу, робітників 
і продукту праці; тут не відрізняється навіть у поняттях ні земельна рен-
та, ні бариш на капітал. У другому разі маємо ми найскладніше грошове 
господарство; ту частину продукту праці, що її утримується з доходу тепер 
вільних робітників, причому вона дістається власникові землі й капіталу, 
розподіляється далі між власниками сировини й власниками фабричного 
продукту; нарешті, єдина рента ранішої епохи розкладається на земельну 

51 Там само, т. I, с. 19.
52 Там само, т. IІ, с. 110.
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ренту й бариш на капітал»53. Найбільшу економічну різницю між визиском 
за невільницької праці та сучасним капіталістичним визиском Родбертус 
вбачає в тому, що додаткову вартість, «утриману з доходу» робітників, роз-
поділяється на земельну ренту й бариш на капітал. За вирішальний момент 
капіталістичного способу продукції є не специфічна форма розподілу нової 
вартості між працею та капіталом, а цілком байдужий для процесу продукції 
розподіл додаткової вартості між різними споживачами її. Щодо всього ін-
шого, то додаткова вартість, як ціле, лишається тим самим, чим була «єдина 
рента» для рабовласника, — приватним фондом споживання визискувача.

Звичайно, Родбертус суперечить собі й в інших місцях і згадує про сталий 
капітал, так само як і про потребу відновлювати його у процесі репродук-
ції. Замість поділу цілого продукту на дві частини, на v + m, він припускає, 
таким чином, поділ на три частини, на с + v + m. У своєму «Третьому листі» 
він пише про форми репродукції в рабовласницькому господарстві ось що: 
«Внаслідок того, що господар вимагає, щоб частину рабської праці зужива-
лось на підтримку в попередньому стані або на поліпшення полів, худоби 
та знарядь у сільському господарстві та промисловості, так зване нині 
«відновлення капіталу» відбуватиметься так, що частину національного 
продукту господарства зуживатиметься безпосередньо й поза обміном 
і міновою вартістю на те, щоб підтримати майно в попередньому стані»54. 
Переходячи до капіталістичної репродукції, він пише: «Таким чином, тепер 
частину вартості продукту праці споживається або відраховується на те, 
щоб підтримати майно, або на «відновлення капіталу»; частину вартості 
продукту праці споживається як грошову плату робітникам, щоб підтри-
мувалось життя їхнє, і нарешті, частина вартості лишається у власників 
землі, капіталу й продукту праці як їхній дохід або рента»55.

Ми маємо тут виразний поділ на три частини, на сталий капітал, змінний 
капітал і додаткову вартість. Те саме він ще раз формулює як особливість 
своєї «нової» теорії в тому самому «Третьому листі»: «Після того, як згідно 
з цією теорією, за достатньої продуктивності праці ту частину вартості про-
дукту, яка лишається як дохід після відновлення капіталу, розподіляється 
внаслідок власності на землю й капітал між робітниками й власниками як 
заробітну плату й ренту…» й т. ін.56 Родбертус, аналізуючи вартість цілого 
продукту, щонайпевніше, зробив рішучий крок вперед порівняно з кла-
сичною школою; трохи далі він виразно критикує догму Смітову, й можна 
лише дивуватись, як учені прихильники Родбертуса, пани Ваґнери, Дітцелі, 
Ділі та К°, не скористалися з нагоди, щоб зафіксувати «пріоритет» їхнього 

53 Там само, т. IІ, с. 114.
54 Там само, т. IІ, с. 146.
55 Там само, т. IІ, с. 155.
56 Там само, т. IІ, с. 223.
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 улюб ленця проти Маркса в такому важливому пункті економічної теорії. 
І дійсно, справа з пріоритетом тут стоїть так само негаразд, як і в теорії 
вартості взагалі. Навіть там, де Родбертус доходить, здається, правильного 
погляду, цей погляд трохи згодом, як виявляється, є величезним непорозу-
мінням або, принаймні, помилкою. Як мало користі Родбертусові було з по-
ділу національного продукту на три частини, поділу, до якого він повсяк-
час наближався помацки, найкраще доводить саме його критика Смітової 
догми. Він каже достеменно так: «Ви знаєте, що на думку всіх економістів, 
з Адама Сміта починаючи, вартість продукту розкладається на заробітну 
плату, земельну ренту й бариш на капітал, так що ідея обґрунтувати дохід 
різних класів, у тому числі й частину ренти, на розподілі продукту не являє 
собою чогось нового. Однак економісти одразу припускаються помилок. 
Всі вони, не виключаючи навіть школи Рікардо, насамперед роблять ту 
помилку, що вважають не весь продукт, не викінчене благо, не весь на-
ціональний продукт за єдине ціле, що розподіляється між робітниками, 
землевласниками та капіталістами, але уявляють собі розподіл сировини 
як особливий процес, що в ньому беруть участь три учасники, а розподіл 
фабричного продукту — як особливий процес, де беруть участь лише 
два учасники. Таким чином, за цими системами й сировина, й фабричний 
продукт є особливі самостійні блага, що й складають дохід. Потім роблять 
вони — за винятком Рікардо й Сміта — другу помилку, а саме — природний 
факт, що праця без допомоги матерії, тобто без землі, не може створити 
жодного блага, — визнають вони за факт економічний, і разом з тим вва-
жають за первинне явище той факт, що за поділу праці потрібен капітал 
у сучасному значенні слова. Отже, вони вигадують основне економічне від-
ношення, у якому, за поодинокого володіння землею, капіталом і працею, 
у суспільстві пайки цих різних власників утворюються так, що земельна 
рента постає внаслідок користування землею, що її дає землевласник для 
виробництва, бариш на капітал — внаслідок користування з капіталу, що 
його призначає на це капіталіст, і нарешті, заробітна плата — унаслідок 
користування з праці. Школа Сея, яка повніше розвинула цю помилкову 
теорію, вигадала навіть поняття про продуктивні послуги землі, капіталу 
й праці відповідно до пайки різних власників у продукті для того, щоб 
пояснити цю пайку продуктивними послугами кожного. Нарешті, третя 
недоречність у тому, що заробітну плату й частину ренти виводиться 
з вартості продукту, тимчасом як вартість продукту виводиться з заробіт-
ної плати й частини ренти, тобто одне одним обґрунтовується. У деяких 
авторів ця недоречність виступає так виразно, що в двох розділах, які без-
посередньо йдуть один по одному, спочатку викладається “вплив ренти на 
ціни продуктів”, а потім “вплив цін продуктів на ренту”»57.

57 Там само, т. IІ, с. 226.
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Поряд з усіма цими прехорошими критичними зауваженнями, що з них ос-
таннє особливо гостре й дещо упереджує відповідну критику в другому томі 
«Капіталу» Марксового, Родбертус спокійно ставиться до головної помилки 
класичної школи та її вульгарних послідовників, а саме до цілковитого іг-
норування частини вартості цілого продукту, яка потрібна для відновлення 
сталого капіталу суспільства. Ця плутанина сприяла тому, що він захопився 
чудернацькою боротьбою проти «спадної пайки заробітної плати».

Вартість цілого суспільного продукту за капіталістичних форм продукції 
розкладається на три частини, що з них одна відповідає вартості сталого 
капіталу, друга — сумі заробітної плати, тобто змінному капіталові, а тре-
тя — усій додатковій вартості класу капіталістів. Частина вартості, яка відпо-
відає змінному капіталові, дедалі в межах цієї суми меншає. Це постає з двох 
причин. По-перше, в межах с + v + m змінюється відношення с до (v + m), 
тобто відношення сталого капіталу до нової вартості; ця зміна відбувається 
так, що с дедалі більшає, а (v + m) дедалі меншає. Це є просте виявлення 
дедалі більшої продуктивності людської праці, яке має цілком свою силу 
для всіх економічно поступових суспільств, незалежно від їхніх історичних 
форм, і яке значить лише, що жива праця може переробляти дедалі більшу 
кількість засобів продукції на речі споживання, причому час, потрібний на 
це, дедалі скорочується. Що (v + m) порівняно з вартістю цілого продукту 
меншає, то разом з цим меншає й v, як частина вартості цілого продукту. 
Повставати проти цього, намагатись припинити це спадання — значить, 
інакше кажучи, повставати проти прогресу продуктивності праці в його 
загальних виявленнях. По-друге, всередині (v + m) також відбувається зміна 
в тому напрямку, що v дедалі відносно меншає, а m дедалі відносно більшає, 
тобто що з новоутвореної вартості на заробітну плату припадає дедалі 
менша частина, а дедалі більшу привласнюється як додаткову вартість. Це 
є специфічно-капіталістичне виявлення висхідної продуктивності праці, яке, 
однак, за капіталістичних умов продукції має таке саме абсолютне значення, 
як і наведений вище перший закон. Державними заходами не допустити 
того, щоб зменшувалось постійно v відносно  m, значить не допустити того, 
щоб висхідна продуктивність праці, зменшуючи кошти продукції всіх това-
рів, поширювалась і на основний товар, на робочу силу; це значить вилучити 
цей товар з економічних впливів технічного прогресу. Більше за це, «спадна 
пайка заробітної плати» є тільки інше вираження висхідної норми додатко-
вої вартості, яка (норма) являє собою наймогутніший засіб для того, щоб за-
тримати спадання норми зиску, а тому й є рушійною силою капіталістичної 
продукції взагалі, особливо технічного прогресу в межах цієї продукції.

Законодавчими заходами припинити спадання пайки заробітної пла-
ти — це значить знищити мотив існування капіталістичного господар-
ства, підтяти його життьовий нерв. Але уявімо собі питання конкретно. 
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Поодинокий капіталіст, як і все капіталістичне суспільство, взагалі не знає 
вартості продуктів як суми суспільно-потрібної праці; він навіть не може 
зрозуміти її таким чином. Капіталіст знає вартість лише в похідній формі 
коштів продукції, в формі, що її поставила на голову конкуренція. Тимчасом 
як вартість продукту розкладається на частини с + v + m, кошти продукції 
у свідомості капіталіста, навпаки, складаються з с + v + m. Та й ці складники 
бачить він у зміненій похідній формі, по-перше, як зужиткування його ос-
новного капіталу, по-друге, як видатки його змінного капіталу, залічуючи 
сюди й видатки на заробітну плату робітникам, і, по-третє, як «звичну», 
тобто пересічну норму зиску на весь його капітал. Яким же способом капі-
таліст, примушений законом, як це пропонує Родбертус, може підтримати 
«сталу пайку заробітної плати» проти вартості цілого продукту? Цей задум 
так само дотепний, як, припустімо, законодавче фіксування, щоб ціна сиро-
вини у продукуванні всіх товарів становила не більше й не менше, як одну 
третину всієї ціни товарів. Ясно, що головна ідея Родбертуса, на яку він 
покладав надії, якою він пишався, як новим Архімедовим відкриттям, ідея, 
що нею він хотів ґрунтовно вилікувати капіталістичну продукцію, є з усіх 
поглядів капіталістичного способу продукції найщиріша нісенітниця, до 
якої можна було дійти лише через ту плутанину в теорії вартості, яка має 
свою кульмінаційну точку в такому незрівнянному твердженні: «Продукт 
повинен тепер (у капіталістичному суспільстві) мати мінову вартість 
так само, як в античному господарстві він повинен був мати споживчу 
вартість»58. В античному суспільстві хліб і м’ясо доводилось їсти, щоб цим 
підтримувати життя, а тепер людина вже сита, бо знає ціну м’яса та хліба! 
Але найвиразніше випливає з Родбертусової idée fixe, «фіксованої пайки 
заробітної плати», його цілковита нездатність зрозуміти капіталістичну 
акумуляцію.

Вже з наведених цитат можна зробити висновок, що він, проймаючись 
неправильним уявленням, згідно з яким мета капіталістичної продукції 
є продукування речей споживання для задоволення «людських потреб», 
має на увазі виключно просту репродукцію. Він-бо весь час каже лише про 
«відновлення капіталу» і про те, що треба давати капіталістам змогу ве-
сти «їхні підприємства в попередньому масштабі». Але головну ідею його 
спрямовано безпосередньо проти акумуляції капіталу. Зафіксувати норму 
додаткової вартості, затримати її ріст значить паралізувати акумуляцію 
капіталу. Справді, для Сісмонді, як і для Кірхмана, питання про рівновагу 
між продукцією та споживанням було питання про акумуляцію, тобто про 
поширену капіталістичну репродукцію. Обидва вони з’ясовували порушен-
ня рівноваги репродукції акумуляцією, хоч і не визнавали її обидва. Різниця 
між ними лише та, що один радив проти цього загальмувати розвиток 

58 Там само, т. IІ, с. 156.
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продуктивних сил взагалі, тимчасом як другий пропонував дедалі більше 
застосовувати їх на продукування речей розкошів і споживати геть усю 
додаткову вартість. Родбертус і тут іде своїм власним шляхом. Тимчасом 
як Сісмонді та Кірхман більш або менш успішно силкуються з’ясувати 
саме явище капіталістичної акумуляції, Родбертус повстає та бореться 
з поняттям.

«Політико-економісти від часів Сміта один по одному повторювали 
й подавали, як загальну та абсолютну істину, твердження, що капітал по-
стає лише внаслідок заощадження та акумуляції»59. Проти цієї «помилки» 
Родбертус повстає озброєний від голови до п’ят і на 60 друкованих сто-
рінках докладно доводить, що капітал постає не внаслідок заощадження, 
а внаслідок праці, що «помилку» політико-економістів з їхнім «заощаджу-
ванням» припускається тому, що вони дотримуються помилкового по-
гляду, мов продуктивність властива капіталові, що ця помилка, нарешті, 
походить з другої помилки, а саме, мов капітал є капітал.

Кірхман, зі свого боку, добре зрозумів, що криється за капіталістичним 
«заощадженням». Він чудово викладає це в таких словах: «Акумуляція 
капіталів, як відомо, є не просте збільшення запасів або збирання металу 
й грошей, що потім марно лежать у сховищах власника; навпаки, той, хто 
хоче заощаджувати, застосовує сам або за допомогою інших заощаджену 
суму як капітал, маючи на меті одержати прибуток із нього. Ці прибутки 
можливі тільки тому, що капітали вкладаються в нові підприємства, а вони, 
виробляючи певні продукти, дають відповідний відсоток. Один будує судно, 
другий комору, третій за допомогою капіталу обробляє цілину, четвертий 
замовляє собі нову прядильну машину, п’ятий купує більше шкіри та най-
має більше майстрів, поширюючи свою шевську майстерню, й т. ін. Тільки 
так застосований капітал може давати відсоток (тобто зиск), що і являє 
остаточну мету будь-якого заощадження»60. Те, що Кірхман описує тут у не-
зграбній формі, але взагалі правильно, є не що інше, як процес капіталізації 
додаткової вартості, процес капіталістичної акумуляції, яка і являє собою 
всю рацію «заощадження, що його захищає з правильним інстинктом кла-
сична економія, від Сміта починаючи». Ось чому Кірхман зі свого погляду 
цілком послідовно повстає проти акумуляції й проти «заощаджування», бо 
кризи, згідно з його поглядом — і з поглядом Сісмонді, — є безпосередній 
наслідок акумуляції. Родбертус і тут виявляє «більшу ґрунтовність». Але, 
на жаль, він засвоїв з Рікардової теорії вартості той погляд, що праця єдине 
джерело вартості, а значить, і капіталу. І цієї елементарної мудрості, як 
виявляється, цілком досить, щоб позбавити його змоги бачити всі складні 
відношення продукції та руху капіталу. Що капітал постає завдяки праці, 

59 Там само, т. І, с. 240.
60 Там само, т. IІ, с. 25.
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то акумуляція капіталу, тобто «заощадження», капіталізація додаткової 
вартості є звичайнісіньке дурисвітство.

Щоб розплутати цей заплутаний вузол помилок політико-економістів, 
«від Сміта починаючи», він, звичайно, бере «ізольованого господаря», 
й проводячи довгий час вівісекцію над нещасним черваком, доводить усе, 
що йому треба. Наприклад, він уже тут відкриває «капітал», звичайно, ту 
уславлену «першу палицю», що нею політична економія, «від Сміта почи-
наючи», збиває з дерева пізнання плоди своєї теорії капіталу. Чи постає 
ця палиця із «заощаджень»? — запитує Родбертус. І що всяка тямуща людина 
розуміє, що із «заощадження» жодної палиці не буде, а Робінзон має зроби-
ти собі палицю з дерева, то цим самим доведено також, що «теорія заоща-
джень» цілком неправильна. Далі «ізольований господар» палицею збиває 
собі плоди з дерева, ці плоди є його «дохід». «Коли б капітал являв джерело 
доходу, то можна було б довести це відношення вже на цьому первісному 
й найпростішому прикладі. Але хіба можна, не перекручуючи понять і ре-
чей, називати палицю джерелом усього доходу або частини його — доходу, 
що складається в даному разі з плода, збитого з дерева, чи можна цей дохід, 
у цілому або почасти, обмежувати палицею, як його причиною, розглядати 
його, в цілому або почасти, як продукт палиці?»61 Звичайно, ні. А що плід 
є продукт не палиці, якою його збивають, а дерева, де він виріс, то Родбертус 
цим уже довів, що всі політико-економи, «від Сміта починаючи», робили 
велику помилку, стверджуючи, що дохід походить від капіталу. З’ясувавши 
таким чином на «господарстві Робінзона» всі основні поняття політичної 
економії, Родбертус переносить одержані таким способом визначення 
спочатку на вигадане суспільство «без власності на капітал і землю», тобто 
«з комуністичною власністю», а потім на суспільство «з власністю на ка-
пітал і землю», тобто на сучасне суспільство, і виявляється, що всі закони 
господарства Робінзона цілком мають свою силу й для цих обох форм госпо-
дарства. Тут Родбертус пропонує теорію капіталу й доходу, яка квітчає його 
утопічну фантазію: зробивши відкриття, що у Робінзона «капітал» є не що 
інше, як засоби продукції, він і в капіталістичному господарстві ототожнює 
капітал із засобами продукції, й обмежуючи одним махом капітал лише 
сталим капіталом, в ім’я справедливості й моралі протестує проти того, що 
засоби існування робітників, їхню заробітну плату теж вважається за ка-
пітал. Проти поняття змінний капітал він завзято повстає, бо це поняття 
є причина всього лиха. «Політико-економи, — закликає він, — все ж могли б 
тут поставитись до мене уважно й безсторонньо вирішити, чи я маю рацію, 
чи вони. Тут джерело всіх помилок домінантної системи щодо капіталу, тут 
остання основа й теоретичної, і практичної несправедливості до трудящих 

61 Там само, т. I, с. 250.
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класів»62. «Справедливість», мовляв, вимагає, щоб «реальні блага, які ста-
новлять заробітну плату» робітників, зараховувалось не до капіталу, а до 
категорії доходу. Правда, Родбертус добре знає, що для капіталіста «аван-
сована» заробітна плата є частина його капіталу, на зразок другої частини, 
авансованої в формі мертвих засобів продукції. Але, за Родбертусом, це 
стосується лише поодинокого капіталу. А скоро він переходить до цілого 
суспільного продукту та до цілої продукції, він оголошує капіталістичні 
категорії продукції за привид, за лихий наклеп і «несправедливість». 
Щось цілком відмінне від капіталу самого по собі, капітальних об’єктів, 
капіталу з погляду нації являє собою приватний капітал, капітальне май-
но, капітальна власність — те, що взагалі тепер розуміють як «капітал»63. 
Поодинокі капіталісти продукують капіталістично, а все суспільство, так 
само як Робінзон, тобто як збірний власник, — комуністично: «Для цього 
загального та національного погляду не має значення та обставина, що 
тепер цілий національний продукт на всіх різних щаблях продукції в біль-
шій або меншій частині становить власність поодиноких приватних осіб, 
котрих ніяк не можна зарахувати до справжніх продуцентів; що ці останні 
виробляють весь національний продукт, лише працюючи у цих небагатьох 
власників, і ніколи не являють собою власників свого власного продукту». 
Відси випливають, звичайно, певні особливості відношень і для суспіль-
ства в цілому: по-перше, «обмін», як посередник, і по-друге, нерівномірний 
розподіл продукту. «Але так само, як мало ці наслідки перешкоджають 
тому, щоб рух національної продукції та форма національного продукту 
лишалися взагалі ті самі (як за панування комунізму), так само мало 
змінюють вони з національного погляду якою-небудь стороною усталену 
вище протилежність між капіталом і доходом». Сісмонді, як Сміт і багато 
інших, великої праці докладав, намагаючись визволити поняття капіталу 
й доходу від суперечностей капіталістичної продукції; Родбертус простіше 

62 Там само, т. І, с. 295. Родбертус і тут ціле життя пережовує ідеї, що він їх висловив 
уже 1842 р. у своєму «Zur Erkenntniss»: «Однак навіть як на сучасний лад зробили великий 
крок, що зараховують до вартості блага не лише заробітну плату, але навіть ренту й зиск. Цей 
погляд треба ґрунтовно розбити. В основі його маємо дві помилки:

а) неправильне уявлення про капітал, згідно з яким заробітна плата зараховується до 
капіталу так само, як матеріал і знаряддя, тимчасом як вона стоїть на одній лінії з рентою та 
зиском;

б) сплутування вартості блага з витратами підприємця або з коштами підприємства (Zur 
Erkenntniss, Neubrandenburg und Friedland, 1842, с. 14).

63 Там само, т. І, с. 304. Точнісінько те саме він каже вже в «Zur Erkenntniss»: «Капітал 
у вужчому, або власному, розумінні треба відрізняти від капіталу в ширшому розумінні, або 
фонду підприємства. Перший охоплює дійсний запас знарядь і матеріалів, другий — це весь 
фонд, потрібний за сучасного розподілу праці для того, щоб почати виробництво. Перший 
являє капітал, абсолютно потрібний для продукції, другий лише відносно потрібний завдяки 
сучасним умовам. Перший, отже, є капітал у вужчому, або власному, розумінні, і тільки з ним 
збігається поняття національного капіталу» (Там само, с. 23, 24).
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робить — щодо суспільства в цілому він не бере на увагу всі визначені фор-
ми капіталістичної продукції, зве «капіталом» засоби продукції і «доходом» 
засоби споживання — та й годі! «Власність на землю та капітал посутньо 
вплинули лише на учасників обміну. А коли уявляти собі націю як єдине 
ціле, то цей вплив зникає»64. Отже, скоро Родбертус наближався до справж-
ньої проблеми, до цілого капіталістичного продукту та його руху, він ви-
являв типову для утопіста зневагу до історичних особливостей продукції, 
і до нього якнайкраще стосується зауваження Маркса на адресу Прудона, 
що коли він каже про суспільство взагалі, то у нього так виходить, мов воно 
перестає бути капіталістичним. З другого боку, на прикладі Родбертуса 
можна ще раз бачити, як безпорадно блукала вся політична економія до 
Маркса у своїх спробах узгодити речові відправні погляди трудового про-
цесу з відправними поглядами вартості капіталістичної продукції, форми 
руху поодинокого капіталу з формами руху цілого суспільного капіталу. Ці 
спроби звичайно коливаються між двома крайностями: між вульгарним 
розумінням à lа Сей і Мак-Куллох, що для них взагалі існує відправний по-
гляд поодинокого капіталу, і утопічним розумінням à lа Прудон і Родбертус, 
для яких є лише відправний погляд процесу праці. Тільки тут навчаєшся 
розуміти, як ґрунтовно висвітлено все питання завдяки Марксовій схемі 
простої репродукції, що охоплює всі ці відправні погляди в їхньому збігові 
та суперечностях і у двох рядках чисел дивовижної простоти розв’язує 
безнадійну плутанину незчисленних томів.

Що капіталістичне привласнення за такого розуміння капіталу й доходу 
стає нез’ясовне, зрозуміло само собою. Не дурно Родбертус оголошує, що це 
привласнення є лише «грабування», і плямує його перед судом права влас-
ності, проти якого воно є безсоромне порушення. «Отже, коли ця особиста 
свобода (свобода робітників), яка юридично містить у собі власність на 
вартість продукту праці, внаслідок примусу, що його відчувають робітники 
від власності на землю й капітал, на практиці призводить до позбавлення 
цього права на власність, то власники мов побоюються визнати цю велику 
й загальну несправедливість, бо їх бере інстинктивний острах, що історія 
може виснувати з цього свої суворі й невблаганні силогізми»65. «Через 
це теорія ця (теорія Родбертуса — Р. Л.) являє в усіх своїх подробицях 
доказ того, що панегіристи сучасних відношень власності, які не можуть 
стримати себе, щоб не обґрунтувати власність на праці, доходять до ціл-
ковитої суперечності зі своїм власним принципом. Вона доводить, що су-
часні відношення власності ґрунтуються саме на загальному порушуванні 
цього принципу, і що великі індивідуальні надбання, які акумулюються 
в сучасному суспільстві, збільшують — зі збільшенням числа робітників — 

64 Там само, т. І, с. 292.
65 Там само, т. І, с. 236.
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з  давніх часів нагромаджувану в суспільстві награбовану здобич»66. А якщо 
додаткову вартість визнано за «награбовану здобич», то висхідна норма 
додаткової вартості виступає як «дивовижна помилка сучасної економіч-
ної організації»67. Прудон у своєму першому памфлеті розробив принаймні 
парадоксальне, грубе, але революційно висловлене твердження Бріссо: 
власність — це є крадіжка. А Родбертус доводить, що капітал — це є крадіж-
ка власності. Порівняйте з цим розділ у «Капіталі» Маркса про перетворен-
ня законів власності на закони капіталістичного привласнення — розділ, 
який дає майстерний зразок історичної діалектики, і ви ще раз матимете 
нагоду констатувати «пріоритет» Родбертуса. В усякому разі, Родбертус 
своїми декламаціями проти капіталістичного привласнення з погляду 
«права власності» унеможливив для себе розуміння процесу постання 
додаткової вартості з капіталу так само, як раніше своїми декламаціями 
проти «заощадження» унеможливив собі розуміння процесу постання 
капіталу з додаткової вартості. Таким чином, Родбертусові бракує всіх 
передумов, щоб зрозуміти капіталістичну акумуляцію, і він якимсь дивом 
лишається навіть позаду Кірхмана.

Як бачимо, Родбертус хоче необмеженого поширення продукції, але без 
будь-яких «заощаджень», тобто без капіталістичної акумуляції! Він хоче 
необмеженого розвитку продуктивних сил, але, разом з тим, фіксованої 
норми додаткової вартості, визначеної законодавчим шляхом. Коротко 
кажучи, він виявляє цілковите нерозуміння як справжніх основ капіталіс-
тичної продукції, яку він хоче реформувати, так і найважливіших висновків 
класичної політичної економії, що їх він критикує.

Чи не тому проф. Діль каже, що Родбертус своєю «новою теорією доходу» 
і розмежуванням логічної та історичної категорії капіталу (славнозвісний 
«капітал у собі» протилежно поодинокому капіталові) проклав у теоретич-
ній політичній економії нові шляхи? І чи не тому проф. Адольф Ваґнер зве 
його «Рікардо економічного соціалізму», щоб таким чином довести одним 
заходом, як він не розуміє Рікардо й Родбертуса, а також і соціалізму? 
А Лексіс навіть вважає, що Родбертус силою абстрактного мислення стоїть 
принаймні на одному рівні зі «своїм британським суперником» і «вір-
туозністю у виявленні найглибшого зв’язку явищ», «сміливістю фантазії» 
і, насамперед, своїм «етичним поглядом на господарське життя» далеко 
переважає його. Навпаки — те, що Родбертус справді зробив у теоретичній 
економії, крім критики земельної ренти Рікардо, його подекуди цілком 
виразне розмежування між додатковою вартістю й зиском, його погляд на 
додаткову вартість як на ціле й свідоме відмежування цього цілого від його 
частинних виявлень, його подекуди блискуча критика Смітової догми про 

66 Там само, т. IІ, с. 225.
67 Там само, т. IІ, с. 61.
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склад вартості товарів, його гостре формулювання періодичності криз та 
аналіз їхнього виявлення — ці цінні спроби піти далі, ніж Сміт — Рікардо, 
в аналізі, якому судилося скрахувати через плутанину в основних понят-
тях, — все це для офіційних прихильників Родбертуса здебільша китайська 
грамота. Франц Мерінґ уже казав про дивовижну долю Родбертуса: за його 
позірні великі діла в галузі політичної економії його вихваляли до небес, 
і навпаки, за його справжні заслуги ті самі люди вважали його за «зайди-
голову». Але в даному разі ми маємо на увазі навіть не протилежність між 
його економічною та політичною діяльністю: навіть у царині теоретичної 
політичної економії його панегіристи побудували йому колосальний 
пам’ятник на тих пісках, що їх він рив з безнадійним завзяттям утопіста, 
і разом з тим, вони дали зарости бур’яном та забули про ту пару невелич-
ких грядок, де він лишив по собі кілька плодотворних паростків68.

Беручи в цілому, не можна сказати, щоб проблема акумуляції у прус-
сько-померанському обговоренні поступила наперед від часу першої су-
перечки. Якщо економічне вчення про гармонію тимчасом зійшло з висот 
Рікардо до рівня Бастіа — Шульца, то й соціальна критика, відповідно, 

68 Проте найгірший пам’ятник поставили йому його посмертні видавці. Всі ці вчені 
пани — проф. Ваґнер, д-р Козак, Моріц Вірт та ще сила силенна, — які у своїх передмовах, 
як зграя балакучих льокаїв, промовляються про свої особисті справи й дрібні образи й coram 
publico лають один одного, не виявили навіть елементарного пієтету й уважності, щоб 
визначити час, коли написано різні манускрипти, що лишились після Родбертуса. Вони лише 
від Мерінґа довідались, що найстаріший манускрипт Родбертуса написано не 1837 р., як 
це упевнено припускає Ваґнер, а найраніше року 1839, бо в перших рядках цього рукопису 
розповідається про історичні факти з чартистського руху, а вони стосуються року 1839, 
і знати їх повинен би професор політичної економії. Професор Ваґнер, що у своїх передмовах 
до Родбертуса завжди неприємно вражає своїм самозадоволенням і скаржиться на «обмаль 
часу» і який взагалі промовляє тільки до своїх «колег зі спеціальності», не зважаючи на іншу 
чернь людську, — як велика людина перед своїми колегами зі спеціальності мовчазно згодився 
із влучною поправкою Мерінґа. Діль так само потихеньку виправив у «Handwörterbuch der 
Staatswissenschaften» дату 1837 p. на 1839 p., і хоч би слово тобі сказав про те, коли та звідки 
довідався, що це так.

Але справжній шедевр являє видання Путкамера й Мюльбрехта, що вийшло року 1899, 
призначене «для народу» «нове дешеве видання», де в добрій злагоді об’єднано суперечки 
багатьох редакторів і вміщено ці суперечки в передмовах, — видання, де, наприклад, 
з колишнього Ваґнерового тому ІІ зроблено том І, і Ваґнер, не зважаючи на це, спокійнісінько 
далі каже про «ІІ том»; де «Перший соціальний лист» уміщено в ІІІ том, другий і третій — 
в ІІ том, а четвертий — в І том; де взагалі послідовність «Соціальних листів», «Kontraversen», 
«До освітлення» і томи, хронологічні та логічні зв’язки, дати видання і дати, коли відповідні 
праці написано, являють ще непрохідніший хаос, ніж верстви земної кори після кількаразових 
вулканічних вибухів; де в 1899 р., очевидно, на шану до проф. Ваґнера, залишено як рік, коли 
написав Родбертус першу роботу, — 1837, — незважаючи на те, що Мерінґ повчав про це ще 
1894 р.! Досить порівняти з цим виданням літературну спадщину Маркса, що її видали Мерінґ 
і Каутський у видавництві Дітца, щоб помітити, як у таких з першого погляду зовнішніх 
речах відбиваються глибші зв’язки: так дбають про наукову спадщину вчителя свідомого 
пролетаріату, й так офіційні вчені буржуазії пускають у розпродаж спадщину людини, яка, 
згідно з їхньою тенденційною легендою, була першорядним генієм! Suum cuique — то було 
улюблене прислів’я Родбертуса.
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занепала від Сісмонді до Родбертуса. І якщо критика Сісмонді в 1819 р. 
являла історичний подвиг, то реформістські ідеї Родбертуса вже з самого 
початку, а ще більше в його пізніших повтореннях, являли безславний 
крок назад.

У суперечці між Сісмонді та Сеєм — Рікардо одна сторона доводила, 
що акумуляція неможлива внаслідок криз, і застерігала проти розвитку 
продуктивних сил, а друга сторона доводила, що кризи неможливі, й захи-
щала безмежний розвиток акумуляції. Незважаючи на помилковість своїх 
відправних пунктів, обидві вони були послідовні. Кірхман і Pодбертус — 
інакше й бути не могло — ґрунтуються на кризах. Але, незважаючи на те, 
що кризи тепер, після історичного досвіду півстоліття, саме через свою 
періодичність виявились як форма руху капіталістичної репродукції, — 
незважаючи на це, проблему поширеної репродукції цілого капіталу, про-
блему акумуляції й тут цілком ототожнено з проблемою криз і перейдено 
на помилковий шлях шукання заходів проти криз. Одна сторона визнає за 
такий захід те, щоб капіталісти споживали всю додаткову вартість, тобто 
щоб не було акумуляції, друга сторона — те, щоб законодавчим шляхом 
фіксувалось норму додаткової вартості, тобто теж щоб не було акумуляції. 
А особливий коник Родбертуса той, що він визнає, ніби без капіталістич-
ної акумуляції можуть безмежно розвиватись продуктивні сили й багат-
ство, і обстоює цей розвиток. Тимчасом як завдяки великій достиглості 
капіталістичної продукції Маркс здійснив трохи згодом основний аналіз 
Родбертуса, остання спроба буржуазної економії подолати хоча б проблему 
репродукції виродилась у безглузду дитячу утопію.
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Розділ XVIII
Проблема в новому виданні

У цілком інших історичних рамках, ніж перші дві, відбувалась третя 
суперечка з приводу капіталістичної акумуляції. На цей раз дія відбува-
лась протягом періоду від початку 80-х років і до середини 90-х років, а за 
арену була Росія. Капіталістичний розвиток у Західній Європі тоді вже 
дійшов своєї достиглості. Колишня рожева концепція класиків Сміта — 
Рікардо, що стосувалась доби, коли буржуазне суспільство переживало ще 
початкові стадії свого розвитку, давно вже зійшла з кону. Небезсторонній 
оптимізм вульгарно-манчестерського вчення про гармонію також замовк 
під впливом надзвичайного враження від світового краху 70-х років і мо-
гутніх ударів запеклої класової боротьби, що, починаючи з 60-х, охоплю-
вала дедалі більше всі капіталістичні країни. Навіть від гармоній, що їх 
залатали соціал-    реформатори, від гармоній, які мали широку популярність 
у Німеччині ще на початку 80-х років, лишився самий туман; 12-річний 
період великих іспитів, період виключного закону проти соціал- демократії, 
протверезив, остаточно зірвав усі покриття з «гармоній» і виявив дійсність 
капіталістичних суперечностей, цілком оголених. З того часу оптимізм був 
ще можливий лише в таборі висхідного робітничого класу та його теоре-
тичних вождів. То, звичайно, був не оптимізм щодо природної або штучної 
рівноваги капіталістичного господарства та його вічного буття, а оптимізм 
у тому розумінні, що зумовлений капіталістичним господарством могутній 
розвиток продуктивних сил саме завдяки його внутрішнім суперечностям 
являє прекрасний ґрунт, на якому суспільство може розвиватись до нових 
економічних і соціальних форм. Негативну, гнітючу тенденцію першого 
періоду капіталізму, що її тільки й бачив Сісмонді, а Родбертус спостерігав 
у 40-х і 50-х роках, заступила тепер висхідна тенденція: сповнена надій і пе-
реможна боротьба робітничого класу в його політичному та професійному 
русі.

Таке було історичне оточення в Західній Європі. Інакше стояли справи 
в тодішній Росії. Тут сімдесяті й вісімдесяті роки всіма сторонами являють 
переходову добу, період внутрішніх криз з усіма його муками. Велика про-
мисловість під охороною високого мита переживала лише свою найщас-
ливішу добу. У форсованому сприянні капіталізму, що саме тоді розпочав 
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абсолютистський уряд, за поворотний пункт було введення мита на золото 
в 1877 р. на західному кордоні. «Первісна акумуляція» капіталу чудово про-
цвітала, підтримана різноманітними державними субсидіями, гарантіями, 
преміями та державними замовленнями, маючи такий зиск, який для 
Західної Європи давно відійшов у казкове минуле. Внутрішнє становище 
Росії було при цьому якнайменш відрадне й привабне. На селі занепад 
і розклад сільського господарства під тягарем фіскального здирства та під 
впливом грошового господарства спричинились до жахного стану — пері-
одичного голодування та періодичних селянських розрух. З другого боку, 
фабрично-заводський пролетаріат міст ще не встиг соціальною та духов-
ною стороною консолідуватись у сучасний робітничий клас. У найбільшо-
му, Московсько-Володимирському центральному промисловому районі, 
що являє найважливіший район російської текстильної промисловості, 
пролетаріат ще здебільша мав щільний зв’язок із сільським господарством 
і складався наполовину з селянських елементів. Відповідно до цього, при-
мітивні форми експлуатації викликали й примітивні форми самозахисту. 
Лише на початку 80-х років стихійні страйки на фабриках Московського 
району, коли робітники розбивали машини, примусили дати основи фаб-
ричного законодавства в країні царів.

Якщо в господарській царині суспільного життя Росії виявлялись щокро-
ку кричущі дисонанси переходового періоду, то цьому відповідала й криза 
в духовному житті. Своєрідний російський «народницький» соціалізм, що 
теоретично ґрунтувався на особливостях аграрного ладу Росії, політично 
збанкрутував після того, як його крайнє революційне виявлення — те-
рористична партія Народної Волі — зазнала фіаско. З другого боку, перші 
роботи Георгія Плеханова, які сприяли в Росії поширенню Марксівського 
методу мислення, написано лише 1883 і 1885 рр., й у перше десятиліття 
мали вони вплив, очевидно, незначний. Протягом 80-х, а почасти й 90-х 
років у розумовому житті російської інтелігенції — опозиційно настроє-
ної, соціалістичної інтелігенції — панувала своєрідна суміш «самобутніх» 
пережитків народництва і щойно схоплених елементів Марксової теорії — 
суміш, що її найвидатнішу рису являла невіра в можливість розвитку капі-
талізму в Росії.

Питання, чи має Росія за прикладом Західної Європи перейти на шлях 
капіталістичного розвитку, дуже рано привертало увагу російської інтелі-
генції. Вона бачила й у Західній Європі насамперед темні сторони капіталіз-
му, його розкладовий вплив на традиційні патріархальні форми продукції, 
на добробут і забезпеченість існування широких народних мас. З другого 
боку, російське селянське «общинне» землекористування, славнозвісна 
«община», видавалась за можливий відправний пункт вищого соціального 
розвитку Росії, яка, не проходячи стадії капіталізму з його лихами, повинна 
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коротшим і менш тернистим шляхом, ніж  західноєвропейські країни, увій-
ти в обітну землю соціалізму. Чи можна ж було не скористатись із цього 
 виключно щасливого становища, з цієї єдиної свого роду історичної можли-
вості і, форсуючи насадження капіталізму в Росії — за допомогою держави, 
знищити селянські форми власності та продукції й широко розкрити двері 
пролетаризації, зубожінню та незабезпеченості існування трудящих мас?

Ця основна проблема панувала в розумовому житті російської інтелі-
генції від часу селянської реформи й навіть раніше — від часів Герцена, 
а особливо, Чернишевського; вона являла собою центральний пункт, що 
навколо нього сформулювався своєрідний народницький світогляд. Цей 
ідейний напрямок, що виявився в різних видах і течіях, починаючи з ви-
разно реакційних теорій слов’янофільства й закінчуючи революційною 
теорією терористичної партії, покликав до життя в Росії величезну літе-
ратуру. Вона, з одного боку, дала величезний матеріал у монографіях про 
господарські форми російського життя, особливо про «народну продук-
цію» та її своєрідні форми, про сільське господарство селянської общи-
ни, про кустарну промисловість, про артіль, а також про духовне життя 
селянства, про секти тощо. З другого боку, постала своєрідна література 
з красного письменства — художнє відбиття багатих на суперечності 
соціальних відносин, де старе боролося з новим і щокроку ставило склад-
ні проблеми. Нарешті, з того-таки джерела в 70-х і 80-х роках походить 
оригінальна доморосла філософія історії — суб’єктивний метод у соціо-
логії, який зробив «критичну думку» вирішальним чинником суспільного 
розвитку, або, точніше, перетворив декласовану інтелігенцію в носія іс-
торичного прогресу; ця філософія історії мала своїх прихильників в особі 
Петра Лаврова, Ніколая Міхайловського, проф. Кареєва й В. Воронцова.

В усій цій величезній і дуже розгалуженій народницькій літературі нас 
цікавить тут лише одна сторона — полеміка щодо перспектив капіталіс-
тичного розвитку в Росії, і то лише остільки, оскільки вона спиралась на 
загальний аналіз суспільних умов капіталістичного способу продукції. Бо 
також цей аналіз повинен був відіграти велику роль у російській полеміч-
ній літературі 80-х і 90-х років.

Насамперед обговорювався російський капіталізм і його перспективи, 
але дебати у зв’язку з цим перекинулись природно й на загальну проблему 
розвитку капіталізму, причому приклад і досвід Заходу відіграли найрішу-
чішу роль як доказовий матеріал.

Для теоретичного змісту розпочатої дискусії мав вирішальне значен-
ня той факт, що здобутком освіченої Росії був не лише Марксів аналіз 
капіталістичної продукції в тому вигляді, як її подано в І томі «Капіталу», 
але й II том, що вийшов року 1885, де подано аналіз репродукції капіталу 
в цілому. Це надавало дискусії зовсім іншого забарвлення. Проблема криз 
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уже не замасковувала, як раніше, справжню суть дослідження. Питання 
про репродукцію капіталу в цілому, про його акумуляцію в чистій формі 
вперше поставлено в центрі дискусії. Аналіз більше не блукав вже без-
порадно навколо понять доходу й капіталу, поодинокого й сукупного 
капіталу. Тепер стояли вже на твердому ґрунті Марксових схем суспільної 
репродукції. І, нарешті, цього разу маємо ми взагалі не суперечку між 
манчестерством і соціал-реформізмом, а суперечку між двома видами 
соціалізму: скептицизм щодо можливого капіталістичного розвитку 
підтримував у дусі Сісмонді й почасти Родбертуса дрібнобуржуазний 
«народницьки»-поплутаний»  вид російського соціалізму, який, однак, 
сам завжди посилається на Маркса; оптимізм підтримувала марксистська 
школа в Росії. Отже, декорації ґрунтовно змінились.

Із двох головних представників народницького напрямку один — 
Воронцов, відомий у Росії здебільша під його літературним псевдонімом 
В. В. (його ініціали), був оригінальний чоловік, що не міг дати собі ради 
з політичною економією й що до нього, як до теоретика, взагалі не можна 
ставитись серйозно; навпаки, другий — Ніколай-он (Даніельсон) був лю-
диною глибоко освіченою, ґрунтовно-обізнаною з марксизмом, а до того 
й автором російського перекладу І тому «Капіталу» та особистим прияте-
лем Маркса й енгельса, що з ними він часто листувався (це листування 
видано 1908 р. російською мовою). Однак саме Воронцов мав у 80-ті роки 
величезний вплив на суспільну думку російської інтелігенції й саме проти 
нього мав виступити на боротьбу російський марксизм. Щодо питання, яке 
цікавить нас, а саме — взагалі про можливість розвитку капіталізму, проти 
обох вищезгаданих представників скептицизму в 90-х роках виступило чи-
мало опонентів — нове покоління російських марксистів, озброєних істо-
ричним досвідом і знанням Західної Європи: поряд з Георгієм Плехановим 
виступили проф. Каблуков, проф. Мануйлов, проф. Ісаєв, проф. Скворцов, 
Володимир Ільїн, Петро Струве, Булгаков, проф. Туган-Барановський та 
інші. Далі ми обмежимось переважно трьома останніми авторами, бо ко-
жен з них дав більш-менш викінчену критику народницької теорії в галузі, 
що нас цікавить. Цей блискучий герць, що за ним напружено стежила в 90-х 
роках російська соціалістична інтелігенція, і що закінчився безперечним 
тріумфом марксистської школи, відкрив марксизмові, як історико-еконо-
мічній теорії, офіційний доступ у російську науку. «Легальний» марксизм 
відкрито зміцнився тоді на кафедрі, в журналах і російській економічній 
літературі — з усіма тіньовими сторонами такого становища. Десять років 
по цьому, коли можливості розвитку російського капіталізму відверто ви-
явили всім свою оборотну оптимістичну сторону в формі революційного 
піднесення пролетаріату, з названої плеяди марксистських оптимістів не 
було вже жодного — за єдиним лише винятком — у таборі пролетаріату.
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Розділ XIX

Воронцов та його «надлишок»

Представників «народницького» напрямку в Росії навело на пробле-
му капіталістичної репродукції їхнє переконання в тому, що капіталізм 
у Росії не має жодних перспектив за браком ринків. Воронцов подав щодо 
цього свою теорію в ряді статей, надрукованих у журналі «Отечественные 
записки» та інших (ці статті 1882 р. зібрано в книгу під назвою «Судьбы 
капитализма в России»), потім у статті «Излишек снабжения рынка това-
рами», надрукованій у травневій книжці вищезгаданого журналу за 1883 р., 
у статті «Милитаризм и капитализм», надрукованій у вересневій книжці 
журналу «Русская мысль» за 1889 р., у книзі «Наши направления», що 
вийшла 1893 р., і нарешті, в 1895 р. у книзі «Очерки теоретической эко-
номии». Зрозуміти позицію Воронцова щодо капіталістичного розвитку 
в Росії не зовсім легко. Він і не на боці суто слов’янофільської теорії, яка, 
ґрунтуючись на «особливостях» економічної структури Росії та її особливо-
му «народному дусі», вважала, що для Росії шлях капіталізму був би хибний 
та згубний; не був він і на боці марксистів, які вбачали в капіталістичному 
розвитку неминучий історичний етап, що й для російського суспільства 
може розкрити єдиний можливий шлях до соціального прогресу.

Воронцов, зі свого боку, стверджував, що капіталізм у Росії навіть не-
можливий, бо він не має жодного ґрунту й жодної майбутності. Однаково 
неправильно бажати його або ганити, бо в Росії навіть немає життьових 
умов для його розвитку, так що всі сполучені з великими жертвами зусилля, 
спрямовані на те, щоб виплекати капіталізм у Росії за допомогою державної 
влади, є марна витрата енергії. Але, придивившись ближче, виявляється, 
що Воронцов посутньо обмежує висловлене твердження. Оскільки йдеться 
не про акумуляцію капіталістичного багатства, а про капіталістичну про-
летаризацію дрібних продуцентів, незабезпеченість існування робітничих 
і періодичних криз, Воронцов зовсім не відкидає наявності цих явищ у Росії. 
Навпаки, у передмові до книги «Судьбы капитализма в России» він виразно 
каже: «Треба зауважити тут, що, відкидаючи можливість панування в Росії 
капіталізму як форми продукції, я нічого не кажу про його майбутнє як 
форму і ступінь експлуатації народних мас». Воронцов, отже, вважає, що 
в Росії капіталізм не може лише досягти того ступеня достиглості, як на 
Заході, але що процесу відділення безпосередніх продуцентів від засобів 
продукції можна сподіватись і в російських умовах. Воронцов каже навіть 
більше. Він зовсім не заперечує, що капіталістичні форми продукції можуть 
розвинутись у деяких галузях російської промисловості, він не відкидає 
того, що можливий капіталістичний експорт з Росії на зовнішній ринок. 
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У статті «Излишек снабжения рынка товарами» він каже: «Капіталістична 
продукція дуже швидко (в російському значенні цього слова) розвивається 
в деяких галузях промисловості»69. «Дуже ймовірно, що Росія, як інші краї-
ни, має деякі природні переваги, що завдяки ним вона може поставляти на 
зовнішній ринок певні товари; дуже можливо, що з цього скористається ка-
пітал і захопить у свої руки відповідні галузі продукції... тобто «національ-
ний розподіл праці» дійсно допоможе нашому капіталізмові зміцнитись 
у деяких галузях продукції; але в нас не про це справа; ми кажемо не про 
випадкову участь капіталу у промисловій організації країни, а про ймовір-
не побудування всієї продукції Росії на капіталістичному принципі»70.

У цій формі скептицизм Воронцова набуває трохи іншого вигляду, ніж це 
можна було гадати спочатку. Він бере під сумнів, що капіталістичний спосіб 
продукції матиме змогу завоювати всю продукцію Росії. Але такого дива 
не зробив він до цього часу в жодній країні на світі, навіть в Англії. Такий 
скептицизм щодо майбутнього російського капіталізму мусив, отже, поши-
ритись на всі країни. І теорія Воронцова справді сходить тут на загальні 
міркування про характер і життьові умови капіталізму; вона спирається 
на загальні теоретичні погляди, на процес репродукції цілого суспільного 
капіталу. Воронцов формулює таким досить ясним способом особливий 
зв’язок капіталістичної продукції з питанням про ринки: «Національний 
розподіл праці, розподіл усіх галузей промисловості між країнами, що 
беруть участь у світовій торгівлі, не має нічого спільного з капіталізмом. 
Ринок, що утворюється таким чином, попит на продукти різних країн, що 
випливає з подібного розподілу праці між народами, своїми властивостя-
ми не має нічого спільного з тим ринком, який потрібен капіталістичній 
продукції... Продукти капіталістичної промисловості надходять на ринок 
з іншою метою: вони не торкаються питання, чи задоволено всі потреби 
країни; їм не треба замість себе неодмінно дати хазяїнові інший продукт 
матеріальний, що придається споживати. Головна їхня мета: реалізувати 
приховану в них додаткову вартість. Але що є ця додаткова вартість, ці-
кава для капіталіста сама по собі? З того погляду, з якого розглядаємо ми, 
зазначена додаткова вартість — це надлишок продукції над споживанням 
усередині країни. Кожен робітник продукує більше, ніж сам споживає, і весь 
цей надлишок збирається в руках небагатьох; власники цих надлишків 
споживають їх самі, для чого обмінюють їх усередині країни й за кордоном 
на різноманітні життьові засоби й речі комфорту; але хоч скільки їстимуть, 
питимуть, танцюватимуть — всієї додаткової вартості годі їм протринь-
кати; лишається невелика частина, яку їм треба не обміняти на інший 
продукт, а лише збути, перетворити на гроші, інакше-бо вона все одно 

69 Отечественные записки. 1888. Кн. V. Современное обозрение, с. 4.
70 Там само, с. 10.
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пропаде. Не маючи, кому збути всередині країни, цю частину треба везти 
за кордон — ось причина, чому країни, які капіталізуються, не можуть обій-
тись без зовнішнього ринку»71.

У цитаті цій, що ми її навели буквально, з усіма особливостями стилю 
Воронцова, читачі мають зразок, щоб скласти уявлення про дотепного 
російського теоретика, читаючи якого, відчуваєш велику насолоду.

Ті самі погляди Воронцов потім виклав у своїй книзі «Очерки теорети-
ческой экономии», що вийшла року 1895. Послухаймо, що він тут оповідає. 
Воронцов полемізує тут проти Сея — Рікардо, а також проти Д. С. Мілля, які 
заперечували можливість загальної надпродукції. Він відкрив при цьому 
те, чого до нього ніхто не знав: він відкрив джерело всіх помилок класичної 
школи в питанні про кризи. Це джерело, на його думку, в помилковій теорії 
коштів продукції, яку поділяла буржуазна економія. З погляду коштів про-
дукції (до яких В. не залічує зиску, чого теж ніхто до нього не робив), зиск 
і кризи в усякому разі годі з’ясовувати й важко їх уявити. Але ми матимемо 
насолоду з власних слів цього оригінального мислителя: «Згідно з ученням 
буржуазної політичної економії, вартість продукту визначається працею, 
витраченою на виріб його. Але, давши таке визначення вартості, буржуаз-
на економія одразу забуває про нього й потім, пояснюючи явища обміну, 
дотримується другої теорії, де працю вже заступили кошти продукції: отже, 
два продукти обмінюються один на одного у такій кількості, щоб і на тому, 
й на цьому боці були однакові кошти продукції.

За такого погляду й справді в країні не може бути надлишку товарів. 
Будь-який річний продукт річної праці робітника з цього погляду виступає 
як певна кількість матеріалу, що з нього його зроблено, знарядь праці, зно-
шених під час його вироблення, та продуктів, що ними харчувався робітник 
протягом роботи. Поданий на ринок, він (треба гадати, «продукт»! — Р. Л.) 
має на меті змінити свою споживну форму, перетворитись знову на матері-
ал, продукти, потрібні для робітника, і вартість, яку повернеться на ремонт 
знарядь, а після того, як він подрібниться на свої складові частини, поч-
неться знову процес сполучення їхнього, процес продукції, протягом якого 
всі перелічені вартості споживаються, а натомість буде новий продукт, що 
являє зв’язок минулого споживання з майбутнім». З цієї дуже своєрідної 
спроби змалювати суспільну репродукцію як безупинний процес, з погля-
ду теорії коштів продукції, цілком несподівано робиться такий висновок: 
«Отже, розглядаючи всю масу продуктів країни загалом, ми не знайдемо 
тут товару зайвого, непотрібного для споживання суспільства; тому над-
лишок постачання, з погляду теорії вартості буржуазної політичної еконо-
мії, цілком неможлива річ». Брутально поводячись із «буржуазною теорією 
вартості» і вилучивши зиск від капіталу з коштів продукції, Воронцов 

71 Там само, с. 14.
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одразу робить велике відкриття: «Але вище поданий аналіз розкриває ще 
одну рису нещодавно поширеної в науці теорії вартості; виявляється, що на 
ґрунті цієї теорії не може бути жодного зиску». Потім наводиться дивовиж-
ний своєю простотою та стислістю доказ: «Справді, якщо мій продукт, що 
його кошти продукції є 5 карбованців, обмінюється на інший, такої самої 
вартості, то того, що я одержу, вистачить лише на оплату моїх видатків, а за 
мою поздержливість (саме так! — Р. Л.) мені не лишається нічого». І тут 
Воронцов підходить до остаточного розв’язання проблеми:

«Отже, ми бачимо, що на ґрунті суто логічного розвитку ідей буржуаз-
ної економії доля надлишку постачання товарів і доля капіталістичного 
зиску є та сама. Це вже дає нам підставу зробити висновок, що обидва 
феномени цілком залежать один од одного, що наявність одного зумовле-
но наявністю другого. І справді, поки немає зиску, немає й надлишку по-
стачання... Інша справа, коли у країні утворюється зиск. Він не перебуває 
в жодному органічному зв’язку із продукцією, він є феномен, сполучений 
з продукцією не техніко-природними умовами, а зовнішньою, соціальною 
його формою. Для продукції, щоб вона розвивалась далі, потрібні лише 
матеріал, знаряддя праці, харчові засоби для робітників, а тому вона сама 
споживає лише відповідну частину продуктів, а надлишок їх, що утворює 
зиск, не маючи собі приміщення у сталому елементі промислового жит-
тя — в продукції, повинен шукати інших споживачів, що не мають орга-
нічного зв’язку з продукцією споживачів, до певної міри випадкових. Він 
(надлишок) повинен відшукати таких споживачів, але може, й не знайде 
їх, скільки треба, і тоді матимемо надмірне постачання товарів ринкові»72. 
Надзвичайно задоволений із цього «простого» пояснення, де він робить 
додатковий продукт вигадкою капіталу, а капіталістів — «випадковими» 
споживачами, «органічно» не зв’язаними з капіталістичною продукцією, 
Воронцов на підставі Марксової «послідовної» теорії вартості — а її він, за 
його словами, «дотримується» — пояснює кризи як безпосередній наслі-
док додаткової вартості.

«Коли те, що в формі заробітної плати входить у кошти продукції, спо-
живає трудяща частина населення, то додаткову вартість, за винятком 
частини, призначеної на поширення продукції згідно з вимогами ринку, 
капіталісти повинні знищити (буквально так! — Р. Л.). Коли вони можуть 
зробити це й роблять, то надлишку в постачанні товарів немає, а якщо ні, 
постає надпродукція, промислові кризи, витіснення робітників з фабрик 
і всі сполучені з цим дальші лиха». А що саме є причина цих лих, так це, 
на погляд Воронцова, «обмеженість або недостатня еластичність люд-
ського організму, який не встигає поширювати свої споживчі спроможності 
з тією самою швидкістю, з якою збільшується додаткова вартість». Удруге 

72 Очерки теоретической экономии. СПб., 1895, с. 157 і далі.
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Воронцов формулює ту саму геніальну думку, кажучи, що Ахіллесова п’ята 
капіталістичної організації промисловості саме в неспроможності підпри-
ємців спожити весь одержуваний дохід.

«Використавши» теорію вартості Рікардо в її «послідовному» Марксовому 
розумінні, Воронцов доходить таким чином до теорії криз Сісмонді, яку він, 
до того ж, у надзвичайно незграбній та спрощеній формі приписує собі. Але, 
викладаючи концепцію Сісмонді, він, звичайно, вважає, що пристає на кон-
цепцію Родбертуса. «Індуктивний метод дослідження довів до тієї самої 
теорії криз і пауперизму, яку виснував Родбертус дедуктивно»73, — пере-
можно виголошує він. Що саме Воронцов розуміє як «індуктивний метод 
дослідження», протиставляючи його «дедуктивному», правда, не зовсім 
ясно, але можливо — бо у Воронцова все можливо, — що він розуміє його 
як теорію Маркса. Але й Родбертус не вийшов «невиправлений» з рук оригі-
нального російського мислителя. В Родбертусовій теорії Воронцов робить 
лише ту поправку, що виключає з неї все те, що становило у Родбертуса 
центральний пункт усієї системи, а саме — фіксування пайки заробітної 
плати у вартості цілого продукту. На думку Воронцова, і ці заходи проти 
криз являли б собою лише паліатив, бо «безпосередня причина означених 
явищ, надпродукції, безробіття й т. ін., є не те, що пайка робітничих класів 
у національному доході замала, а те, що клас підприємців не може спожити 
масу продуктів, яка щорічно надходить у його розпорядження»74. Але, від-
хиливши щойно Родбертусову реформу розподілу доходу, Воронцов «із суто 
логічною послідовністю» робить такий прогноз про майбутнє капіталізму:

«Отже, коли промисловій організації Західної Європи судилося ще про-
цвітати й розвиватися, то це можливо лише в разі, що буде дібрано способів 
знищувати ту частину національного доходу (буквально так! — Р. Л.), яка 
перевищує споживчу спроможність класу підприємців і все ж переходить 
у його розпорядження. Найпростішим способом можна було б розв’язати 
це питання, відповідно змінивши розподіл національного доходу між учас-
никами продукції. Капіталістичний режим на довгий час було б забезпече-
но, коли б із кожного приросту національного доходу підприємці лишали 
собі саме стільки, скільки треба, щоб задовольнити всі свої забаганки та 
примхи, лишаючи все інше робітничому класу, тобто для споживання маси 
населення»75. Таким чином, рагу з Рікардо, Маркса, Сісмонді й Родбертуса 
закінчується відкриттям, що капіталістичну продукцію можна було б ра-
дикально вилікувати від надпродукції й могла б вона вічно «процвітати 
й розвиватись», коли б капіталісти відмовились від капіталізації додат-
кової вартості й відповідну частину її віддавали робітникам. А тимчасом 

73 Милитаризм и капитализм. Русская мысль. 1889. Кн. IX, с. 78.
74 Там само, с. 80.
75 Там само, с. 83. Пор.: Очерки, с. 196.
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капіталісти, замість по-розумному послухатись доброї поради Воронцова, 
добрали іншого способу щорічно «знищувати» частину своєї додаткової 
вартості. До цих випробуваних засобів належить, між іншим, сучасний мі-
літаризм, і до того — бо Воронцов з приголомшливою упевненістю вміє все 
поставити шкереберть — остільки, оскільки витрати мілітаризму покри-
ваються не з коштів трудящих народних мас, а з доходу класу капіталістів. 
Але найкращий спосіб, який врятовує капіталізм, є зовнішня торгівля. Саме 
це і є «Ахіллесова п’ята» російського капіталізму. Маючи останнє місце на 
бенкеті світового ринку, він у конкуренції зі старішими капіталістичними 
країнами Заходу лишається ні з чим, і через це, позбавлений перспектив 
щодо зовнішніх ринків, позбавляється й найважливішої умови своєї життє-
здатності. Росія лишається «країною селян» і країною «народної продукції».

«Якщо все це правильно, — закінчує В. В. свою статтю про «надмірне 
постачання товарів ринкові», — то цим визначаються й межі панування ка-
піталізму в Росії: сільське господарство треба вилучити з-під його керівно-
го впливу; але й у сфері обробної промисловості капіталізм має впливати 
занадто руйнівно на кустарні промисли, які в наших кліматичних умовах 
потрібні для добробуту значної частини населення. Коли читач зрозуміє, 
що капіталізм на такі компроміси не згодиться, то тим гірше для нього — 
скажемо ми в свою чергу». Так Воронцов умиває собі кінець кінцем руки 
й складає зі своєї особи будь-яку відповідальність за дальший перебіг 
господарського розвитку Росії.

ВІДДІЛ ДРУГИЙ. ІСТОРІЯ ПРОБЛеМИ 



Розділ XX
Ніколай-он

З іншою теоретичною підготовкою та з іншими знаннями підходить до 
питання другий теоретик народницької критики — Ніколай-он. Один із 
найглибших знавців російських народногосподарських відносин, він уже 
1880 р. привернув до себе увагу статтею про капіталізування сільсько-
господарського доходу (в журналі «Слово»). Тринадцять років по цьому 
під впливом лютого голоду в Росії 1891 р. Ніколай-он видав книгу, що мала 
назву «Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства», де він 
розвиває далі своє перше дослідження й на підставі докладно змальованої 
та обґрунтованої багатим фактичним і цифровим матеріалом картини 
розвитку капіталізму в Росії намагається довести, що цей саме розвиток 
і є для російського народу причина всіх лих, а також і голоду. В основу своїх 
поглядів на долю капіталізму в Росії Ніколай-он поклав певну теорію щодо 
розвитку капіталістичної продукції взагалі, й саме ця теорія являє для нас 
інтерес.

Для капіталістичного господарства ринок має вирішальне значення. 
Кожна капіталістична нація через це намагається забезпечити себе по змо-
зі більшим ринком. При цьому вона насамперед хапається за свій власний 
внутрішній ринок. Але на певній висоті розвитку капіталістична нація 
вже не може більше задовольнятись внутрішнім ринком, і ось чому. Весь 
новий річний продукт суспільної праці можна розподілити на дві частини: 
на частину, що її одержують робітники як заробітну плату, й частину, яку 
привласнюють собі капіталісти. Перша частина може витягти з циркуляції 
лише таку кількість засобів існування, яка вартістю своєю відповідає сумі 
виплаченої у країні заробітної плати. Але капіталістичне господарство має 
виразно виявлену тенденцію дедалі зменшувати цю частину. Методи, що 
з них воно при цьому користується, такі: подовження робочого дня, під-
вищення інтенсивності праці, підвищення продуктивності її за допомогою 
технічних удосконалень, які дають змогу замість чоловічої робочої сили 
поставити жіночу й дитячу, а почасти й зовсім витіснити працю дорослих 
робітників. Коли навіть заробітна плата інших фактичних робітників 
підвищується, то це підвищення все ж ніколи не може зрівнятися із за-
ощадженнями капіталіста, що їх зумовлюють вищезгадані зміни. З усього 
цього випливає, що роль робітничого класу як покупця на внутрішньому 
ринку дедалі меншає. Поряд із цим відбувається ще інший процес: капіта-
лістична продукція крок за кроком завойовує ті промисли, які являли бічне 
заняття сільськогосподарської людності; капіталістична продукція, отже, 
позбавляє селян джерел існування, одного по одному. Тому дедалі меншає 
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 купівельна спроможність сільського населення щодо продуктів промисло-
вості, а внаслідок цього внутрішній ринок і з цього боку дедалі вужчає. Але 
коли звернемось ми до класу капіталістів, то й він не має змоги реалізувати 
весь нововироблений продукт, звичайно, з причин протилежного характе-
ру. Хоч які широкі будуть потреби цього класу, але він сам не може спожити 
всього додаткового продукту, по-перше, тому що частину його треба за-
стосовувати на поширення підприємства й технічні удосконалення, — а до 
них примушує конкуренція кожного поодинокого капіталіста, й це є умова 
його існування; по-друге, тому що з розвитком капіталізму розвивається 
й та галузь, яка виробляє засоби продукції, — гірництво, машинобудуван-
ня тощо; продукт цієї галузі, маючи певну споживчу форму, заздалегідь 
виключає особисте споживання й має функціонувати як капітал; по-третє, 
нарешті, тому що більша продуктивність праці й те заощадження капіта-
лу, якого досягається в масовій продукції дешевих товарів, дедалі більше 
скеровують суспільну продукцію на продукування саме таких продуктів 
масового споживання, що їх не може спожити купка капіталістів.

Хоч додаткова вартість одного капіталіста може реалізуватись у до-
датковому продукті другого капіталіста й навпаки, але це стосується все 
ж продуктів певної галузі, а саме продовольчої. Однак головний мотив 
капіталістичної продукції не є задоволення особистих потреб. Це вияв-
ляється в тому, що виробництво продовольства в цілому дедалі більше 
скорочувалось порівняно з продукуванням засобів виробництва. «Отже, 
ми бачимо, що так само, як продукт кожної фабрики далеко випереджає 
потребу в ньому всієї робітничої фабричної людності та власника фабри-
ки, так само продукт капіталістичної нації далеко перевищує потребу 
в ньому всієї фактичної робітничої людності, і перевищує саме тому, що 
нація ця капіталістична, а розподіл суспільних сил спрямовано не на те, 
щоб задовольнити справжні потреби людності, а на те, щоб задовольнити 
споживання платоспроможного попиту. Тому, так само як поодинокий фаб-
рикант, як і капіталіст, не може й дня прожити, коли його ринок обмежено 
лише межами потреб його робітників та його власних потреб, — так само 
й розвинена капіталістична нація не може задовольнитися з самого свого 
внутрішнього ринку».

Таким чином, капіталістичний розвиток має тенденцію на певному щаб-
лі ставити перешкоди самому собі. Ці перешкоди кінець кінцем походять із 
того, що дедалі більша продуктивність праці, в разі, що безпосередніх про-
дуцентів відокремлено від засобів продукції, дає користь не цілому суспіль-
ству, а лише поодиноким підприємцям, причому внаслідок цього процесу 
«звільняється» дуже багато робочих сил і робочого часу, які тепер є зайві 
й не лише пропадають для суспільства, але й обтяжують його. Справжні по-
треби народних мас лише остільки можуть краще  задовольнятись, оскільки 
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переважає «народний» спосіб продукції, що ґрунтується на поєднанні про-
дуцентів із засобами продукції. Та капіталізм має тенденцію завойовувати 
саме ці сфери продукції й таким чином знищувати головний фактор свого 
власного розцвіту. Адже, приміром, періодичний голод в Індії, що повторю-
вався кожні десять-одинадцять років, був за одну з причин періодичних 
промислових криз в Англії. До цього протиріччя рано або пізно доходить 
усяка нація, що стала на шлях капіталістичного розвитку, бо воно захову-
ється в самому способі продукції. Але що пізніше нація стає на шлях капі-
талізму, то гостріше дається відчувати це протиріччя, бо вона, наситивши 
внутрішній ринок, не може знайти собі місце на закордонному ринку з тієї 
причини, що його захопили вже старіші країни-конкуренти.

З усього цього випливає, що межі капіталізму визначено дедалі більшим 
зубожінням, яке зумовлює його власний розвиток, що межі ці визначено 
дедалі більшим числом зайвих робочих сил, що не мають жодної купівель-
ної спроможності. Дедалі більшій продуктивності праці, яка надзвичайно 
швидко задовольняє яку завгодно платоспроможну потребу суспільства, 
відповідає дедалі більша неспроможність широких народних мас задо-
вольняти свої насущні потреби; надмірові товарів, що їх не можна збувати, 
відповідає недостача найпотрібнішого у широких мас.

Такі загальні погляди Ніколая-она76. Ми бачимо, що Ніколай-он обізна-
ний із Марксом і що обидва перші томи «Капіталу» йому дуже придались. 
І все ж уся його аргументація цілком сісмондістська: капіталізм сам дово-
дить до звуження внутрішнього ринку через зубожіння мас; кожне лихо 
сучасного суспільства походить від того, що руйнується «народна» про-
дукція, тобто дрібні підприємства, — такі його лейтмотиви. Вихваляння 
всецілющої дрібної продукції, як основний тон усієї критики Ніколая-она, 
виявляється в нього ще чіткіше й виразніше, ніж у Сісмонді77. Кінець кінцем, 
реалізація цілого капіталістичного продукту в межах даного суспільства 
неможлива, її можна досягти, лише маючи зовнішні ринки. Незважаючи на 
різницю в теоретичних відправних пунктах, Ніколай-он доходить тут того 
самого висновку, що й Воронцов, — висновку, мораллю якого щодо Росії 
є економічне обґрунтування скептичного ставлення до капіталізму. У Росії 
капіталістичний розвиток, заздалегідь ізольований від зовнішніх ринків, 
викликав лише тіньові сторони, лише зубожіння народних мас, а тому ви-
ховувати капіталізм було б у Росії згубною «помилкою».

Дійшовши до цього пункту, Ніколай-он, на зразок старозавітного про-
рока, мече громи перед нами: «Замість цупко триматись наших вікових 

76 Пор.: Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства, особливо c. 202–205 
і 338–341.

77 Цю дивну схожість позиції російських народників і концепції Сісмонді докладно 
виявив Володимир Ільїн у статті «К характеристике экономического романтизма».
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традицій, замість розвивати принцип щільного зв’язку засобів продукції 
з безпосереднім продуцентом, одержаний нами у спадщину, замість скори-
статися з надбань західноєвропейської науки та прикласти їх для розвитку 
форми промисловості, заснованої на тому, що знаряддя продукції належать 
селянам; замість збільшувати продуктивність їхньої праці, концентруючи 
засоби продукції в їхніх руках, замість користуватися не з форми продук-
ції, а з самої організації її, такої, як у Західній Європі, з дуже розвиненим 
співробітництвом, розподілом та узгодженням праці, машинами й т. ін., 
і т. ін:, замість розвинути принцип, що становить основу селянського зем-
леволодіння й прикласти його в галузі селянського землекористування, 
замість того, щоб, досягаючи цього, розкрити селянству широкі можли-
вості опанувати наукове знання та навчитись його застосовувати; замість 
усього цього — ми стали на шлях цілком протилежний. Ми не лише не пе-
решкоджали розвиватись капіталістичним формам продукції, незважаючи 
на те, що вони засновані на експропріації селянства, але, навпаки, щосили 
сприяли й допомагали ґрунтовно ламати все наше господарське життя, 
причому це призвело до голоду 1891 р.» Лихо це поширилось уже занадто, 
але зарадити тут ще не пізно, навпаки, як узяти на увагу загрозливу проле-
таризацію та загибель, то ґрунтовна реформа економічної політики є для 
Росії так само конче потрібна, як свого часу реформа Олександра II після 
Кримської війни. Але соціальна реформа, що її пропонує Ніколай-он, ціл-
ком утопічна, і ще виразніше, ніж у Сісмонді, виявляється дрібнобуржуазна 
й реакційна сторона його концепції: російський-бо народник писав 70-ма 
роками пізніше за Сісмонді. На думку Ніколая-она, рятівною соломинкою 
Росії у капіталістичній повені є селянська старовинна «община», яка ґрун-
тується на спільному володінні землею. Общині цій треба прищепити — як 
саме, це так і лишилось секретом Ніколая-она, — досягнення сучасної ве-
ликої промисловості, щоб вона могла бути за основу «усуспільненої» вищої 
форми продукції. Іншого вибору для Росії немає, крім такої альтернативи: 
або зійти зі шляху капіталістичного розвитку, або занепад і смерть78.

78 Там само, с. 322 і далі. Інакше міркував про становище в Росії Ф. енгельс. Кілька разів 
намагався він з’ясувати Ніколаєві-ону, що для Росії розвиток великої промисловості неминучий 
і що злидні Росії є лише типові суперечності капіталізму. В листі від 22 вересня 1892 р. він 
пише: «Отже, я стверджую тепер, що промислова продукція значить сьогодні не що інше, як 
велика промисловість, де застосовується пару, електрику, саморушні прядильні й ткацькі 
верстати й, нарешті, де є машинова продукція самих машин. Від того часу, як Росія збудувала 
у себе залізниці, для неї неминуче буде застосування всіх цих нових засобів виробництва. Ви 
повинні мати змогу лагодити й ремонтувати ваші власні паровози, вагони, залізниці тощо, 
а щоб усе це робити дешево, ви повинні вміти будувати у себе й виробляти всі ті речі, що їх вам 
доведеться лагодити й ремонтувати. Від того часу, як військова справа являє одну з галузей 
великої промисловості (панцерні пароплави, нарізна артилерія, швидкострільні й магазинні 
гвинтівки, кулі зі сталевою оболонкою, бездимний порох тощо), велика промисловість, що 
без неї не можна виготувати все це, політично потрібна й для вас. Усього цього не можна 
виробляти без високорозвиненої металургійної продукції, а металургійна продукція не може 
розвиватись, коли не розвиваються всі інші галузі мануфактури, особливо текстильна».
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Як бачимо, Ніколай-он після нещадної критики капіталізму доходить 
того самого всецілющого способу — народництва, що його вже в 50-ті 
роки — й тоді, звичайно, з більшою рацією — вихвалялось як «специфічно-
російську» запоруку вищого соціального розвитку, але реакційний харак-
тер його, як нежиттєздатного пережитку первісних інститутів, викрив ще 

І далі в тому самому листі: «Поки російська промисловість обмежена лише своїм 
внутрішнім ринком, її продукти можуть задовольняти лише внутрішнє споживання. А це 
останнє може збільшуватись лише дуже повільно, й мені навіть здається, що за сучасних умов 
російської дійсності воно радше має навіть зменшуватись. Бо один з неодмінних наслідків 
розвитку великої промисловості саме в тому, що вона руйнує свій власний внутрішній 
ринок, — тим саме процесом, яким вона утворила його. Вона утворює його, руйнуючи основу 
хатньої промисловості селянства. Але без хатньої промисловості селяни не можуть жити. 
Вони убожіють, як селяни; купівельна спроможність їхня сходить до мінімуму, й поки вони 
не пристосуються в нових умовах як пролетарі, вони являтимуть дуже малосилий ринок для 
новопосталих фабрик і заводів.

Капіталістична продукція, як переходова економічна база, має силу внутрішніх протиріч, 
які розвиваються й стають помітні лише в міру свого розвитку. Цей потяг — утворювати 
собі ринок і, разом з тим, руйнувати його — є саме одне з таких. Друге таке протиріччя — 
це той «безпорадний стан», що до нього цей потяг доводить і який постає раніше в країні 
без зовнішнього ринку, як-от Росія, ніж у країнах більш-менш здатних конкурувати з іншими 
на світовому ринку. Це становище, хоч і здається безпорадним, у цих останніх країнах 
полегшується, однак, героїчними заходами зовнішньої торгової політики, тобто насильним 
відкриттям нових ринків. Останній новий ринок, відкритий таким способом для англійської 
торгівлі, ринок, що тимчасово підвищив добробут Англії, — це Китай. Ось чому англійський 
капітал так намагається будувати китайські залізниці. Але китайські залізниці загрожують 
зруйнувати всю основу дрібного китайського землеволодіння та хатньої промисловості, 
причому лихо тут не урівноважується анітрохи розвитком власної великої промисловості, 
а тому сотням мільйонів народу тут буде ні з чого жити. Внаслідок цього почнеться масова 
еміграція, якої не спостерігалося ще раніш і яка заллє Америку, Азію та Європу ненависними 
китайцями. Цей новий конкурент у галузі праці почне конкурувати з американською, 
австралійською та європейською робочою силою, бо ґрунтуватиметься на китайських 
поняттях про достатній рівень життя, а, як відомо, китайський рівень життя є найнижчий 
з усіх на світі. І якщо вся система продукції в Європі не встигне змінитись до того часу, після 
того її зміна вже стане необхідною (Листи Карла Маркса та Фрідріха енгельса до Ніколая-
она, рос. переклад, СПб., 1908, с. 79). Хоч енгельс так уважно стежив за розвитком Росії 
й виявив особливий інтерес до нього, але він навмисно не втручався в російську суперечку. 
Він висловився з цього приводу у своєму листі від 24 листопада 1899 р. — отже, не за довгий 
час до смерті — так:

«Мої російські друзі майже щодня та щотижня запрошують мене висловити свою думку 
з приводу російських журналів та книг, де слова нашого автора (так у листуванні називали 
Маркса — Р. Л.) не тільки хибно розуміється, але й перекручується; причому ці друзі 
запевняють, що мого слова досить буде, щоб навести лад у цій справі. Але я завжди й незмінно 
відхиляю всі такі пропозиції, тому що не можу, не облишаючи моєї теперішньої й серйозної 
праці, ввійти в полеміку, яка точиться в далекій країні, мовою, якою я все ще не можу читати 
так легко й вільно, як відомими мені західними мовами, та в літературі, про яку до мене в 
кращому разі доходять деякі випадкові уривки, причому я зовсім не маю змоги стежити за 
цією суперечкою більш-менш систематично й зблизька в усіх її фазах і подробицях. Всюди 
є люди, які, ставши одного разу на певну позицію, не дуже вагаються у захисті цієї позиції, 
перекручують чужі думки й вдаються до нечесних способів; і якщо так роблено з працями 
нашого автора, то я побоююсь, що й до мене поставляться не краще, примушуючи мене таким 
чином встрянути кінець кінцем у суперечку, щоб захищати спочатку інших, а потім себе 
самого» (там само, с. 90).
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енгельс року 1875 у «Volksstaat’i», у статті про «Літературу емігрантів». 
«Розвиток Росії в напрямку до буржуазного суспільного ладу, — писав 
тоді енгельс, — звичайно, знищив би й тут общинне землеволодіння, без 
будь-якого втручання російського уряду з його «багнетами й нагаєм» 
(як уявляли собі революційні народники — Р. Л.). Під тягарем податків 
та лихварства общинне землеволодіння вже не є порятунок для селян, 
воно тепер є пута для них. Селяни часто тікають з общини, кидаючи 
свою землю, самі або з сім’єю, і тиняються, шукаючи роботи. Очевидно, 
що для російської громади давно вже минула доба її розквіту й що вона, 
за всіма ознаками, розкладається». Цим самим енгельс ще за 18 років до 
оголошення головної праці Ніколая-она правильно розв’язав питання про 
общину. І якщо Ніколай-он наважився після цього ще раз викликати той 
самий привид общини, це являло тим більший історичний анахронізм, що 
приблизно через десять років цю общину вже офіційно поховала державна 
влада. Абсолютистський уряд, що протягом півстоліття намагався штучно 
підтримувати селянську общину з фіскальною метою, побачив, що йому 
доводиться відмовитись від цієї сізіфової праці. На аграрному питанні, 
як на наймогутнішому чиннику російської революції, всім стало очевид-
но, наскільки ілюзія народників зблідла перед справжнім економічним 
розвитком, і навпаки, наскільки яскраво цей капіталістичний розвиток 
у Росії — розвиток, що за ним вони жалкували й кляли його, як мертво-
рожденний, — виявив свою життєздатність і свою плодотворну роботу під 
удари грому й блискавки. Цей поворот повинен був у цілком зміненому іс-
торичному оточенні ще раз, і вже останній, довести, що соціальна критика 
капіталізму, яка теоретично ґрунтується на скептичному ставленні до його 
можливого розвитку, логічно-фатально сходить на реакційну утопію. Так 
було у Франції в 1819 р., в Німеччині в 1848 р. і в Росії в 1893 р.79

79 А проте, вожді народницького песимізму, які ще живі, особливо В. Воронцов, 
залишались і далі вірні своїй теорії, незважаючи на те все, що сталось у Росії протягом 
цього часу, — обставина, яка доводить не стільки силу їхнього розуму, скільки силу їхнього 
характеру. Року 1902 В. В., посилаючись на кризу 1900–1902 рр., писав: «Догматичне вчення 
неомарксизму швидко втрачає свій вплив, а безґрунтовність новіших успіхів індустріалізму 
стала, здається, цілком очевидна навіть для офіційних апологетів його... В першому десятилітті 
XX ст. ми повертаємось, отже, до тієї самої постановки питання про економічний розвиток 
Росії, яку залишило в спадщину своїм наступникам покоління сімдесятих років минулого 
століття» (див.: «Народное хозяйство», жовтень 1902 р.; цит. за: Финн-енотаевский А. 
Современное хозяйство России (1890–1910 р.). СПб. 1912, с. 2). Отже, замість казати про 
«безґрунтовність» своєї власної теорії, останні могікани народництва ще тепер кажуть про 
«безґрунтовність» економічної дійсності — наочне спростування слів Барера: «Il n’у a que les 
morts qui ne reviennent pas».
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Розділ XXI

«Треті особи» й три великі держави Струве

Переходимо тепер до критики вищевикладених поглядів, як її подають 
російські марксисти.

Петро фон Струве, що 1894 р. у журналі «Sozialpolitisches Centralblatt» 
(3-й рік, № 1) у статті під назвою «До оцінки капіталістичного розвитку 
в Росії» дав докладну оцінку книги Ніколая-она, видав того ж року ро-
сійською мовою книгу під назвою «Критические заметки к вопросу об 
экономическом развитии России», де всебічно критикував народниць-
кі теорії. У питанні, яке нас цікавить, Струве однак — і щодо Воронцова, 
і щодо Ніколая-она — обмежується переважно доказами того, що капіта-
лізм не звужує свого власного ринку, а навпаки, поширює його. Помилка 
Ніколая-она, яку він наслідував від Сісмонді, справді очевидна. Обидва 
вони характеризували лише одну сторону процесу капіталістичного руй-
нування стародавніх форм продукції та дрібних підприємств. Вони вбачали 
внаслідок цього лише погіршання добробуту та зубожіння широких верств 
населення. І не помітили значення другої економічної сторони цього про-
цесу, а саме того, що на селі зникає натуральне господарство, а натомість 
постає господарство товарове. Але це значить, що капіталізм, втягуючи 
у свою сферу раніше незалежних і замкнених продуцентів, на кожному 
кроці перетворює на покупців своїх товарів нові верстви, які раніше не 
були покупцями. Отже, за шаблоном Сісмонді, перебіг капіталістичного 
розвитку є цілком протилежний до того, як його змальовували народники: 
капіталізм не знищує свого внутрішнього ринку, а навпаки, утворює його 
для себе, насамперед поширюючи грошове господарство.

Щодо теорії Воронцова про неможливість реалізувати додаткову 
вартість на внутрішньому ринку, то Струве розбиває її так. Основне твер-
дження теорії Воронцова те, що розвинене капіталістичне суспільство 
складається виключно з підприємців і робітників. Ніколай-он теж оперує 
весь час цим уявленням. З такого погляду й справді годі зрозуміти реаліза-
цію цілого капіталістичного продукту. Теорія Воронцова, на думку Струве, 
правильна остільки, «оскільки вона констатує ту обставину, що додаткова 
вартість не може реалізуватись ні у споживанні капіталістів, ні у спожи-
ванні робітників, а для цього потрібне споживання третіх осіб»80. Але тут, 
на думку нашого автора, треба довести, що такі «треті особи» є в усякому 
капіталістичному суспільстві. Уявлення Воронцова та Ніколая-она не що 
інше, як фікція, яка «не може ні на волосину посунути нас уперед, коли 

80 Критические заметки, с. 251.
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треба з’ясувати який -небудь історичний процес»81. Немає такого капіта-
лістичного суспільства — хоч як високо воно розвинене, — що складалось 
би виключно з підприємців і робітників. «Навіть в Англії, у Велсі, з 1000 
працездатних осіб припадає 545 на промисловість, 172 на торгівлю, 140 
на сільське господарство, 81 на несталу й непевну найману працю і 62 на 
державну роботу, ліберальні професії тощо». Отже, навіть в Англії є багато 
«третіх осіб». Саме вони своїм споживанням і допомагають реалізувати 
додаткову вартість, оскільки її не споживають підприємці. Чи досить спо-
живання «третіх осіб», щоб реалізувати додаткову вартість? Це питання 
Струве так і лишає, не з’ясувавши його, але «протилежне в усякому разі 
треба довести»82. Щодо Росії, як країни з численною людністю, каже Струве, 
то це, безперечно, не доведено. Росія перебуває у щасливому стані — вона 
може обійтись без зовнішніх ринків, цією стороною (тут Струве запозичає 
з ідейної скарбниці професорів Ваґнера, Шеффле й Шмоллера) Росії так само 
пощастило, як і Сполученим Штатам Північної Америки. «Коли приклад 
Північної Америки щось доводить, то тільки одне, а саме, що в певних умовах 
капіталістична промисловість може дуже широко розвинутись, спираючись 
майже виключно на внутрішній ринок83. Це твердження Струве ілюструє на 
прикладі незначного індустріального експорту Сполучених Штатів у 1882 р. 
Як загальну тезу, Струве подає таке твердження: «Що більша територія 
й численніша людність даної країни, то менше потребує ця остання зовніш-
ніх ринків для свого розвитку. Ґрунтуючись на цьому, він — протилежно до 
народників — передбачає ще блискучіше майбутнє для капіталізму в Росії, 
ніж в інших країнах. «Прогресивний розвиток рільництва на ґрунті мінового 
господарства утворить ринок і, спираючись на цей ринок, розвиватиметься 
російський промисловий капіталізм. Ринок цей рівнобіжно з економічним 
та загальнокультурним розвитком країни, що сполучено з витісненням на-
турального господарства, може невизначено збільшуватись. Щодо цього, то 

81 Там само, с. 225.
82 Там само, с. 252.
83 Там само, с. 260. «…Струве зовсім не має рації, порівнюючи становище Росії зі 

становищем Сполучених Штатів, щоб розбити те, що він зве песимістичним поглядом на 
майбутнє. Він каже, що лихі наслідки новітнього капіталізму в Росії ліквідується так само 
легко, як і у Сполучених Штатах. Він зовсім забуває при цьому, що Сполучені Штати являють 
нову буржуазну державу з самого свого початку, що їх заснували дрібні буржуа та селяни, які 
втекли від європейського феодалізму, щоб збудувати суто буржуазне суспільство. А в Росії 
ми маємо основний фундамент первіснокомуністичного характеру, так би мовити, попереднє 
перед цивілізацією родове суспільство. Хоч воно й геть розсипається тепер на порох, а проте 
являє ще собою той фундамент, той матеріал, над яким оперує й діє капіталістична революція 
(бо це, дійсно, соціальна революція). В Америці грошове господарство усталилось більш як 
століття тому, а в Росії натуральне господарство ще недавно було майже загальним правилом 
без будь-якого винятку. Отже, кожний зрозуміє, що важлива для нас зміна в Росії матиме 
куди більш ґвалтовний і гострий характер, причому страждання народні будуть куди більші, 
ніж в Америці» (Лист енгельса до Ніколая-она від 17 жовтня 1893 р. Листи Карла Маркса та 
Фрідріха енгельса … й т. д., с. 85).

ВІДДІЛ ДРУГИЙ. ІСТОРІЯ ПРОБЛеМИ 



211Розділ XXI. «Треті особи» й три великі держави Струве

капіталізм у Росії перебуває у сприятливіших умовах, ніж в інших країнах». 
І Струве подає докладний і барвистий малюнок того, як відкриваються нові 
ринки збуту в Росії: в Сибіру — завдяки Сибірській залізниці, в Центральній 
і Передній Азії, в Персії та в Балканських країнах. Струве зовсім не помітив, 
що, захопившись своїм пророцтвом про «невизначено збільшуваний» вну-
трішній ринок, перейшов до цілком визначених зовнішніх ринків. Кілька 
років по цьому він і політичною стороною перейшов у табір сповненого 
надіями російського капіталізму, що його ліберальну програму імперіаліс-
тичної експансії він обґрунтував теоретично, ще будучи «марксистом».

В аргументації Струве, справді, бачимо ми великий оптимізм щодо здат-
ності капіталістичної продукції розвиватись необмежено. Навпаки, з еко-
номічним обґрунтуванням цього оптимізму справа куди гірша. За головне 
джерело акумуляції додаткової вартості у Струве є «треті особи». Що саме 
він розуміє, кажучи про ці «треті особи»? Цього він більш-менш виразно не 
висловив; його посилання на англійську професійну статистику доводять 
однак, що «третіх осіб» він розумів як різних приватних або державних 
службовців, ліберальні професії або, коротше, ту славетну «grand public», на 
яку з невиразним жестом показували вульгарні економісти, не маючи про 
неї точного уявлення. Про цю «grand public» Маркс казав, що вона робить 
«послугу» економістові, коли треба пояснювати речі, що їх годі інакше пояс-
нити. Зрозуміла річ, коли кажуть про споживання капіталістів і робітників 
категорично, то розуміють при цьому не підприємців як поодиноких осіб, 
а клас капіталістів, як ціле, разом з його службовцями, урядовцями, пред-
ставниками ліберальних професій і т. ін. Всі ці «треті особи», що є, звичайно, 
в усякому капіталістичному суспільстві, з економічного погляду здебільша 
беруть участь у споживанні додаткової вартості, оскільки не користують-
ся частиною з заробітної плати робітників. Ці верстви можуть брати свої 
купівельні засоби або із заробітної плати пролетаріату, або з додаткової 
вартості, і вони роблять, оскільки це можливо, і те, й друге, але взагалі та 
в цілому їх треба вважати за споживачів додаткової вартості. Їхнє спожи-
вання, отже, входить у споживання класу капіталістів, і коли Струве через 
задні двері виводить їх на кін і представляє їх капіталістові як «третіх осіб», 
що можуть виручити його й допомогти реалізувати додаткову вартість, 
то досвідчений баришник з першого погляду впізнає в цій «grand public» 
зграю своїх паразитів, що витягають у нього з кишені гроші, щоб потім на 
ці гроші купити його товари. Отже, з «третіми особами» справа у Струве 
негаразд.

Так само неспроможна і його теорія зовнішнього збуту та значення 
його для капіталістичної продукції. Струве йде тут слідом за народника-
ми в їхньому механічному уявленні, згідно з яким капіталістична країна, 
за схемою професорського підручника, спочатку старанно збирає плоди 
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з  внутрішнього ринку, щоб потім, вичерпавши його цілком або почасти, 
шукати зовнішніх ринків. Ідучи слідом за Ваґнером, Шеффле та Шмоллером, 
Струве доходить того безглуздого уявлення, що країна з величезною тери-
торією та досить численною людністю може утворити у своїй капіталістич-
ній продукції «самодостатнє ціле» та «необмежений час» обходитися лише 
внутрішнім ринком84.

А в дійсності вже з самого початку капіталістична продукція є світова 
продукція: вже в дитинстві своєму, всупереч педантичному рецептові 
німецької університетської мудрості, вона починає продукувати для 
світового ринку. Поодинокі галузі продукції, що прокладали в Англії нові 
шляхи, — як-от текстильна, залізна й вугільна промисловість — шукали 
ринків в усіх країнах і в усіх частинах світу, коли всередині країни ще від-
бувався процес руйнування селянської власності й коли ремество й хатня 
продукція зовсім ще не дійшли остаточного занепаду. Треба було б, напри-
клад, і хімічній промисловості, й електротехніці в Німеччині дати розумну 
пораду працювати не на п’ять частин світу — як це є в дійсності з часу, коли 
постали ці галузі, — а обмежитись спочатку внутрішнім німецьким ринком, 
що його в багатьох інших галузях ще не вичерпала тубільна індустрія, бо 
йому постачається силу продуктів закордонного виробу. Або можна було б 
пояснити німецькій машинобудівельній промисловості, що не слід їй поки 
що кидатись на зовнішні ринки, бо статистика німецького імпорту чорним 
по білому доводить, що чималу частину потреб Німеччини у продуктах 
цієї галузі задовольняють закордонні постачальники. З погляду цієї схеми 

84 Реакційна сторона теорії німецьких професорів про «три великі держави» — 
Великобританію, Росію та Сполучені Штати — найвиразніше виявляється у проф. Шмоллера 
в його огляді торговельної політики за сто років, де він сумно хитає своєю сивою вченою 
головою з приводу «неомеркантилістських» — він хоче сказати «імперіалістських» — 
мрій цих трьох головних злочинців, і де він в ім’я «успіхів вищої духовної, моральної та 
естетичної культури й соціального прогресу» доводить, що потрібний міцний німецький 
флот і європейський митний союз, спрямований проти Англії та Америки: «З цього світового 
господарчого напруження для Німеччини випливає, як перший обов’язок, потреба утворити 
міцний флот, щоб світові держави, в разі буде війна, домагались бути їй спільниками. 
Німеччина не може й не повинна провадити загарбницьку політику, як ці три світові 
держави (їм, однак, Шмоллер, як він каже в іншому місці, не хоче «закидати» те, що «вони 
знову стали на шлях колосальних завоювань колоній»), але вона повинна бути в силі, щоб 
розбити чужу блокаду Північного моря, захистити свої колонії та свою величезну торгівлю 
й дати такі самі гарантії державам, що з нею в союзі. Об’єднані в троїстий союз, Німеччина, 
Австро-Угорщина та Італія мають спільне завдання з Францією: приборкати агресивну 
політику трьох світових держав — політику, що загрожує всім центральним державам; це 
потрібно в інтересах політичної рівноваги та в інтересах самого існування всіх інших держав. 
Ми маємо на увазі особливо приборкання завойовницької політики, захоплення колоній, 
надмірного напруження однобічної митної політики, експлуатації та насильства над усіма 
слабшими... Заради успіхів вищої духовної, моральної та естетичної культури та всякого 
соціального прогресу теж треба, щоб усю землю наприкінці XX століття не було поділено між 
трьома світовими державами, і щоб вони не утворили брутального неомеркантилізму» (Die 
Wandlungen in der europäischen Handelspolitik des XIX Jahrhunderts. Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtschaft. XXIV, с. 381).
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«зовнішньої торгівлі» зовсім не можна збагнути зв’язку світового ринку 
з численними відгалуженнями та відтінками в поділі праці. Промисловий 
розвиток Сполучених Штатів, які тепер є найнебезпечніший конкурент 
Англії на світовому ринку й навіть у самій Англії і які в електротехнічній 
промисловості забивають німецьку конкуренцію на світовому ринку й на-
віть у самій Німеччині, остаточно довів помилковість висновків Струве, 
зданих, проте, до архіву вже тоді, як їх оголошувалось друком.

Струве пристає також на незграбну концепцію російських народників, 
згідно з якою міжнародні зв’язки капіталістичного світового господарства 
з його історичною тенденцією утворити єдиний живий організм із суспіль-
ним поділом праці, поділом, що ґрунтується на різноманітності природних 
багатств та умов продукування на земній кулі, сходять переважно на 
звичайні турботи купця про «ринок». Основну роль необмеженого забез-
печення капіталістичної промисловості харчовими засобами, сировиною 
та допоміжними матеріалами й робочою силою — забезпечення, так само 
розрахованого на світовий ринок, як і збут готових товарів, цілком випус-
кається з уваги або штучно звужується на підставі тієї фікції про три само-
достатні держави — Англію з колоніями, Росію та Сполучені Штати, — яку 
Струве запозичив у Ваґнера й Шмоллера. Історія самої лише англійської 
бавовняної промисловості, що містить у собі скорочену історію капіталізму 
взагалі й протягом усього XIX століття мала собі за арену всі п’ять частин 
світу, на кожному кроці бере на глум це наївне професорське уявлення, що 
його єдине реальне призначення — дати заплутане теоретичне виправ-
дання системі охоронного мита.



Розділ XXII
Булгаков та його доповнення  

до Марксового аналізу

Другий критик народницького скептицизму С. Булгаков рішуче не 
визнає ролі «третіх осіб» Струве як порятунку проти капіталістичної 
акумуляції. Він тільки дивується з цієї теорії. «Більша частина економістів 
(до Маркса), — каже він, — розв’язували питання так, що потрібні якісь 

“треті особи”. Виходячи, як deus ex machina, вони можуть розрубати Гордіїв 
вузол — спожити додаткову вартість. На ролях таких осіб ми маємо то 
землевласників, які розкошують (у Мальтуса), то капіталістів, які розкошу-
ють, то військо і т. ін. Як не вигадати таких екстраординарних засобів, то 
додаткову вартість не можна збути: вона залежується на ринках, зумовлює 
надпродукцію та кризи»85.

«Таким чином Струве припускає, що капіталістична продукція у своєму 
розвитку може “спиратись” на споживання якихось фантастичних третіх 
осіб. Але де саме джерело купівельної спроможності цієї grand public, яка 
має спеціальне призначення споживати додаткову вартість?»86 Булгаков, 
зі свого боку, безпосередньо обмежує всю проблему на аналізі цілого сус-
пільного продукту та його репродукції, як це зробив Маркс у другому томі 
«Капіталу». Він добре розуміє, що, розв’язуючи питання про акумуляцію, 
треба починати з простої репродукції та з’ясувати собі її механізм, що тут 
важливо задати собі справу, з одного боку, про споживання додаткової 
вартості та заробітної плати тих галузей продукції, які виробляють про-
дукти, не призначені на споживання, а з другого боку, про циркуляцію тієї 
частини цілого суспільного продукту, яка являє спожитий сталий капітал. 
Це, як каже Булгаков, зовсім нове завдання, що його навіть не усвідомлю-
вали економісти, а поставив лише Маркс. «Щоб розв’язати це завдання, 
Маркс розподілив усі капіталістично вироблювані товари на дві великі 
й посутньо протилежні категорії: засоби продукції та засоби споживання. 
В самому цьому поділі більше теоретичного змісту, ніж в усіх попередніх 
суперечках про теорію ринків»87.

Отже, Булгаков виразний і палкий прихильник Марксової теорії. 
Завдання свого нарису він формулює як теоретичну перевірку вчення, 
що капіталізм не може існувати без зовнішніх ринків. «Для цього автор 
скористався з дуже цінного, та чомусь у науці не використаного аналізу 

85 Булгаков С. О рынках при капиталистическом производстве. Теоретический этюд. 
Москва, 1987, с. 15.

86 Там само, с. 32, примітка.
87 Там само, с. 27.
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суспільної репродукції, як дає її Маркс у другому відділі II тому “Капіталу”. 
Хоч аналіз цей не можна вважати за вивершений, але, здається, навіть 
у теперішньому необробленому вигляді він дає досить підстав розв’язати 
питання про ринки інакше, ніж розв’язують його Ніколай-он, В. Воронцов 
та інші, визнаючи це своє розв’язання за Марксове»88. Висновок, який ро-
бить Булгаков зі слів самого Маркса, він формулює так: «Капіталізм може 
існувати в певних умовах виключно коштом внутрішнього ринку; немає 
внутрішньої потреби, властивої капіталістичній формі продукції, — потре-
би, внаслідок якої зовнішній ринок може поглинути надмір капіталістич-
ної продукції. Ось висновок, що до нього дійшов автор, вивчаючи згаданий 
аналіз суспільної репродукції».

Тепер ми з напруженим інтересом стежимо за тим, як Булгаков дово-
дить цю тезу.

Насамперед, перебіг цього доведення дуже простий. Булгаков правиль-
но передає відому нам Марксову схему простої репродукції з коментарями, 
що свідчать про його вдумливість. Далі він наводить теж відому Марксову 
схему поширеної репродукції, і це являє бажаний йому доказ. «На підставі 
сказаного неважко визначити, в чому буде виявлятись акумуляція. І (під-
розділ засобів продукції) має виробити додаткові засоби продукції, щоб 
поширити продукцію у себе й у II, а II буде давати додаткову кількість 
речей споживання, потрібну для того, щоб збільшити змінний капітал І і II. 
Коли не брати на увагу грошової циркуляції, то поширення продукції зійде 
на обмін додаткової кількості продуктів І, потрібної для II, на додаткову 
кількість продуктів II, потрібну для І». Отже, Булгаков точно дотримується 
Маркса й зовсім не помічає, що його теза все ще лишається на папері. Він 
вважає, що за допомогою цих математичних формул розв’язав питання про 
акумуляцію. Що можна уявити собі пропорції, які він списує з Маркса, це не 
викликає жодних сумнівів. Так само безперечно, що коли поширення про-
дукції відбувається в дійсності, то його можна позначити в цих формулах. 
Але Булгаков випускає з уваги головне питання: для кого саме відбува-
ється поширення продукції, що його механізм він досліджує? Якщо аку-
муляцію можна позначити на папері в математичних пропорціях, отже, ця 
акумуляція вже сталась. Визнавши питання за розв’язане, Булгаков, однак, 
уводячи в аналіз грошову циркуляцію, наражається на питання: звідки І і II 
беруть гроші, щоб купувати додаткові продукти? Ми бачили, як вразливе 
місце в аналізі Марксовому — саме питання про споживачів поширеної 
продукції — завжди знову виринає в формі неправильно поставленого 
питання про додаткові грошові джерела. Булгаков тут неухильно додер-
жується Марксового методу дослідження й наслідує те саме неправильне 
ставлення питання, не помічаючи, що при цьому він переходить до нової 

88 Там само, с. 2–3.



216 ВІДДІЛ ДРУГИЙ.  

проблеми. Він, правда, визнає, що Маркс сам не дає відповіді на це питання 
в тих чорнових рукописах, на підставі яких складено II том «Капіталу». Тим 
з більшим інтересом ставимось ми до відповіді, що її хоче дати російський 
учень Маркса.

«За найбільш відповідне, — каже Булгаков, — до всього його вчення 
нам здається таке розв’язання. Новий змінний капітал у грошовій формі, 
який II постачає для І і для себе самого, має товаровий еквівалент у до-
датковій вартості II. Ми бачили вже, розглядаючи незмінну репродукцію, 
що капіталісти повинні самі пускати в обіг гроші, щоб реалізувати свою 
додаткову вартість, і ці гроші кінець кінцем повертаються знову в кишеню 
капіталіста, що їх витратив. Кількість грошей, потрібних для циркуляції 
додаткової вартості, визначається, згідно загального закону товарового 
обігу, вартістю товарів, у яких вона міститься, поділеною на пересічне чис-
ло обігів грошових. Цей самий закон і тут має силу. Капіталісти II повинні 
мати певну суму грошей і тут для циркуляції їхньої додаткової вартості, 
отже, повинні мати певний грошовий запас. Запас цей має бути достатній, 
щоб його вистачило для циркуляції й тієї частини додаткової вартості, 
яка являє фонд споживання, і тієї частини, що її мають акумулювати як 
капітал». Далі Булгаков розвиває той погляд, що в питанні про те, скільки 
треба в країні грошей для циркуляції певної маси товарів, цілком байдуже, 
чи частина цих товарів є втілення додаткової вартості, чи ні. «А загальне 
питання про те, звідки беруться взагалі гроші у країні, розв’язується так, 
що гроші ці постачає золотопромисловець». Якщо на поширення продукції 
у країні треба більше грошей, то продукцію золота відповідно поширюєть-
ся89. Отже, кінець кінцем, ми щасливо дійшли до того самого золотопро-
мисловця, який уже в Маркса був за deus ex machina.

Треба визнати, що Булгаков не виправдав тих надій, що їх покладалось 
на його нове розв’язання проблеми. «Його» розв’язання ані на крок не 
посунулось далі порівняно з аналізом Маркса. Сходить воно на такі три 
надзвичайно прості твердження: 1) Запитання: скільки треба грошей, щоб 
реалізувати капіталізовану додаткову вартість? Відповідь: стільки, скіль-
ки треба згідно із загальним законом товарообігу. 2) Запитання: звідки 
в капіталістів беруться гроші реалізувати капіталізовану додаткову вар-
тість? Відповідь: вони повинні їх мати. 3) Запитання: звідки взагалі у країні 
беруться гроші? Відповідь: від золотопромисловця. Цей метод пояснення, 
через свою виключну простоту, більш сумнівний, ніж спокусливий.

Треба, однак, ще розбити теорію про золотопромисловця як deus ex 
machina капіталістичного нагромадження. Сам Булгаков розбив її дощенту 
80-ма сторінками далі в зовсім іншому зв’язку — а саме у зв’язку з теорією 
фонду заробітної плати, проти якої без достатніх підстав починає широку 

89 Там само, с. 50–55.
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полеміку, — він знову повертається до золотопромисловця. І тут він цілком 
несподівано розвиває такий категоричний погляд:

«Ми знаємо вже, що поміж продуцентів є золотопромисловець, який, 
з одного боку, збільшує кількість грошей, що обертаються в даному суспіль-
стві, навіть за незмінної репродукції, а з другого, купуючи засоби продукції 
та речі споживання, він сам не продає жодного товару, а платить за куплене 
безпосереднім міновим еквівалентом, що становить його власний продукт. 
Отже, чи не може золотопромисловець зробити послугу, купуючи у II всю 
акумульовану в нього додаткову вартість і виплачуючи йому за неї золотом, 
що на нього потім II купуватиме засоби продукції у І і утворюватиме додат-
ковий змінний капітал на поширення продукції, тобто на закуп додаткової 
робочої сили? Отже, справжній зовнішній ринок це є золотопромисловець.

Але це зовсім абсурдне припущення. Визнати його значить узалежнити 
поширення продукції від поширення продукції золота (браво! — Р. Л.). Це 
має собі за передумову, крім того, такий розвиток золотої продукції, який 
зовсім не відповідає дійсності. Бо, коли золотопромисловець через своїх ро-
бітників неодмінно купуватиме у II всю акумульовану додаткову вартість, 
то це значить, що його змінний капітал ростиме не днями, а годинами. 
Однак відповідно має зростати і сталий капітал, і додаткова вартість, а це 
значить, що вся золота продукція має збільшитись до величезних розмірів 
(браво! — Р. Л.). Замість перевіряти статистично це безглузде припущення 
(що навряд чи можливо), досить зазначити один факт, який сам по собі 
знищує це припущення. Факт цей — розвиток кредиту, рівнобіжний з роз-
витком капіталістичного господарства (браво! — Р. Л.). Кредитом намага-
ються зменшити (звичайно, відносно, а не абсолютно) кількість обігових 
грошей, і є він неодмінний корелят розвитку мінового господарства, яке 
інакше дійшло б своїх меж через недостачу металевих грошей. Не вважаю 
тут за потрібне доводити цифрами, як обмежено тепер значення метале-
вих грошей у мінових оборудках. Отже, вищезгадана гіпотеза очевидно 
й безпосередньо суперечить фактам, а тому її треба відкинути»90.

Бравіссімо! Дуже добре! Але цим Булгаков сам «відкинув» своє єдине 
давніше розв’язання проблеми, як та через кого реалізується капіталізова-
ну додаткову вартість. Однак і в цьому самоспростуванні він виклав лише 
трохи докладніше те, що сказав уже одним словом Маркс, коли назвав «без-
глуздою» гіпотезу про золотопромисловця, який поглинає всю суспільну 
додаткову вартість.

Справжнє розв’язання питання у Булгакова, як і взагалі у російських 
марксистів, що докладно досліджували це питання, подано в зовсім іншому 
місці. Як він, так і Туган-Барановський та Ільїн підкреслюють насамперед 

90 Там само, с. 132 і далі.
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те, що протилежна сторона — скептики в питанні про можливість акуму-
ляції — допускається головної помилки в аналізі вартості цілого продукту. 
Скептики — особливо Воронцов — припускали, що весь суспільний продукт 
складається із засобів споживання, й ґрунтувались на тому неправильному 
уявленні, що споживання взагалі є мета капіталістичної продукції. Тут — ка-
жуть марксисти — є джерело всіх непорозумінь, і з цього джерела виплива-
ють ті позірні труднощі у справі реалізації додаткової вартості, що завдавали 
стільки клопоту скептикам. «Через таке помилкове уявлення ця школа 
утворила собі труднощі, що їх у дійсності не було: нормальні умови капіта-
лістичної продукції мають собі за передумову, що споживчий фонд капіталіс-
тів являє тільки частину, та ще й невелику, додаткової вартості, а більшу її 
частину відраховується на поширення продукції, а тому, очевидно, труднощі, 
що їх вбачала ця школа (народники — Р. Л.) в дійсності не існують»91. Можна 
дивуватись, як самовпевнено Булгаков випускає тут з уваги проблему й на-
віть не догадується, що саме припустивши поширену репродукцію, владно 
постає питання — для кого? — те саме питання, яке є другорядним, коли 
припускається особисте споживання всієї додаткової вартості.

Але всі ці «позірні труднощі» зникають, мов дим, завдяки двом відкрит-
тям Маркса, що їх його російські учні завжди наводять своїм супротивни-
кам. Відкриття ці такі: по-перше, вартість суспільного продукту складаєть-
ся не з v + m, а з c + v + m, і по-друге, рівнобіжно з прогресом капіталістичної 
продукції частина с в цій формулі дедалі більшає порівняно з v, і одночасно 
з цим, капіталізована частина додаткової вартості збільшується порівняно 
зі спожитою. Ґрунтуючись на цьому, Булгаков подає цілу теорію про від-
ношення продукції до споживання в капіталістичному суспільстві. Вона 
відіграє у російських економістів, особливо у Булгакова, таку важливу 
роль, що треба з нею обізнатись in extenso. «Споживання, задоволення 
суспільних потреб, — каже Булгаков, — є лише бічний момент у циркуляції 
капіталу. Розміри продукції визначаються розмірами капіталу, а не обсягом 
суспільних потреб. Розвиток продукції не лише не сполучається з ростом 
споживання, але перебуває з ним в антагонізмі. Капіталістична продукція 
не знає іншого споживання, крім платоспроможного, а платоспроможні 
споживачі лише ті, хто одержує заробітну плату або додаткову вартість, 
і їхня купівельна спроможність точно дорівнює розмірам їхніх доходів. Але 
ми бачили, що основні закони розвитку капіталістичної продукції мають 
тенденцію скорочувати відносну пайку змінного капіталу та споживчого 
фонду капіталістів (хоч вона й більшає абсолютно). Тому можна сказати, 
що розвиток продукції скорочує споживання92. Отже, умови продукції 
та споживання перебувають між собою в антагонізмі. Репродукція не 

91 Там само, с. 20.
92 Виділено Булгаковим.
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поширюється й не може поширюватись коштом споживання. А проте, це 
поширення є внутрішній, іманентний закон капіталістичної продукції, 
який набирає для кожного капіталіста суворої форми конкуренції. Цю 
суперечність розв’язується тим, що за ринок для додаткової кількості 
продуктів править сама поширена продукція. “Внутрішню суперечність 
розв’язується через поширення зовнішнього поля продукції” (Капітал, 
т. III, с. 189). (Булгаков цитує тут твердження Марксове, цілком неправиль-
но його розуміючи, але до цього ми ще повернемось далі. — Р. Л.) Як це може 
бути, ми щойно показали. (Булгаков має на увазі аналіз схеми поширеної 
репродукції. — Р. Л.) При цьому, очевидно, більша частина цього поширен-
ня припадає на І підрозділ, на продукцію сталого капіталу, й лише менша 
(порівняно) частина припадає на II підрозділ, який має безпосереднє зна-
чення для споживання. В самому цьому русі співвідношень І і II підрозділів 
досить виразно визначається ту роль, яку відіграє в капіталістичному 
суспільстві споживання, і вказується, де слід шукати головний ринок збуту 
капіталістичних товарів»93. «І в цих вузьких рамках (зацікавленості в зиску 
та криз. — Р. Л.), цим тернистим шляхом капіталістична продукція може 
безмежно поширюватись, незважаючи на або навіть всупереч скороченому 
споживанню. У російській літературі часто зазначалось, що капіталістична 
продукція не може більш-менш широко розвиватись, не маючи зовнішніх 
ринків і внаслідок зменшеного споживання. При цьому зовсім неправиль-
но оцінювалось роль споживання за капіталістичної продукції, спускалося 
з уваги, що й мета капіталістичної продукції не є споживання, що вона мож-
лива не завдяки ростові споживання, а через поширення зовнішнього поля 
продукції, яке являє ринок для капіталістично вироблюваних продуктів. 
Розв’язати нерозв’язне питання — відшукати засоби, як збільшити те спо-
живання, що його скорочує організація капіталістичної форми продукції, 
намагались багато дослідників зі школи Мальтуса, які не могли задоволь-
нятися з поверхового гармонізму школи Рікардо й Сея. Лише Маркс дав 
аналіз справжнього зв’язку; він довів, що розвиток споживання неодмінно 
не встигає й не може встигати за розвитком продукції, хоч яких там “третіх 
осіб” вигадуватимуть. Ось чому споживання, розміри споживання ніяк не 
можуть бути за безпосередню межу в поширенні продукції. Капіталістична 
продукція спокутує відхилення від цієї справжньої мети продукції кризами, 
але вона від споживання не залежить. Поширення продукції має свої межі, 
як це зазначено вище, в розмірах капіталу й залежить тільки від них»94.

Теорію Булгакова й Туган-Барановського тут безпосередньо накидаєть-
ся Марксові: російським марксистам здавалось, що ця теорія саме відповідає 
Марксовому вченню та має з ним органічний зв’язок. Ще чіткіше формулює 

93 Там само, с. 161.
94 Там само, с. 167.
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її Булгаков у другому місці, як безпосереднє пояснення Марксової схеми 
поширеної продукції. Після того, як у країні постає капіталістичний спосіб 
продукції, її внутрішній рух розвивається за такою схемою: «Продукція 
сталого капіталу являє підрозділ І суспільної репродукції, і цей підрозділ 
самостійно ставить попит на речі особистого споживання, у розмірі змін-
ного капіталу цього І підрозділу та споживчого фонду капіталістів І. Також 
і II ставить попит на продукти І. Таким чином, уже на початку капіталіс-
тичної продукції утворюється замкнене коло, в якому капіталістична 
продукція не залежить від будь-якого зовнішнього ринку, а є самодостатня 
й має здатність, так би мовити, автоматично розростатись завдяки аку-
муляції»95 (курсив мій. — Р. Л.) В іншому місці він дуже захоплюється й так 
незграбно формулює свою теорію: «За єдиний ринок для капіталістичної 
продукції править сама ця продукція»96.

Всю сміливість цієї теорії, яка була в руках російських марксистів за 
головну зброю, що нею вони розбили в питанні про ринки своїх супротив-
ників — народницьких скептиків, тільки тоді можна як слід оцінити, коли 
ми згадаємо, як кричущо суперечить ця теорія й повсякденній практиці, 
й усім відомим явищам капіталістичної дійсності. А крім того, ще більш 
дивною здаватиметься ця теорія, виголошена так тріумфально за суто 
марксистську істину, коли ми згадаємо, що ґрунтується вона на звичайні-
сінькому й виразному qui pro quo. Але до цього ми перейдемо далі, коли 
розглядатимемо теорію Туган-Барановського.

На неправильному розумінні відношення споживання до продукції 
Булгаков далі будує цілком хибну теорію зовнішньої торгівлі. Коли ро-
зуміти репродукцію так, як це подано вище, то для зовнішньої торгівлі 
справді не лишається місця. Якщо капіталізм у кожній країні з самого 
початку свого розвитку утворює те славнозвісне «замкнене коло», де він 
крутиться як кіт, ловлячи свій хвіст, і є «самодостатній», де він утворює собі 
необмежений збут і сам ставить перешкоди своєму розвиткові, то й кожна 
капіталістична країна з погляду економіки є замкнене «самодостатнє» ціле. 
Тільки в одному випадку можна було б уявити собі зовнішню торгівлю: її 
можна було б уявити як засіб поповнити природну недостачу даної країни 
в певних продуктах ґрунту та клімату, довозячи їх з-за кордону, — лише як 
конче потрібний довіз сировини та харчових засобів. Перевертаючи шке-
реберть тезу народницьку, Булгаков будує не що інше, як теорію міжнарод-
ної торгівлі капіталістичних держав, причому довіз продуктів сільського 
господарства являє собою основний активний елемент, а промисловий 
вивіз — лише неминуче покриття цього довозу. Міжнародний товаровий 
обмін тут ґрунтується не на суті способу продукції, а на природних умовах 

95 Там само, с. 210.
96 Там само, с. 238.
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різних країн — теорія, запозичена в усякому разі не в Маркса, а в німецьких 
учених буржуазної політичної економії. Як Струве запозичає у Ваґнера та 
Шеффле їхню схему трьох світових держав, так і Булгаков запозичає у не-
біжчика Ліста поділ держав на категорії відповідно до «агрикультурного 
стану» та «агро-мануфактурного стану», що їх він змінює з плином часу 
на «мануфактурний стан» і «агро-мануфактурний стан». Першу категорію 
з самої природи засуджено на недостачу у власній сировині й харчових засо-
бах, а тому вона повинна вдаватись до зовнішньої торгівлі; друга категорія 
з природи забезпечена всім, і їй зовсім не потрібна зовнішня торгівля. Тип 
першої категорії є Англія, тип другої — Сполучені Штати. Для Англії при-
пинення зовнішньої торгівлі значило б економічну агонію та смерть, а для 
Сполучених Штатів — лише минущу кризу, що після неї їм забезпечено ціл-
ковите одужання. «Продукція може тут безмежно поширюватись на основі 
внутрішнього ринку»97. Ця теорія, що є до нашого часу хвальна спадщина 
німецької політичної економії, очевидно, й не чула про зв’язки капіталіс-
тичного світового господарства й обмежує світовий обмін основами, які 
стосуються приблизно часів фінікійців. Навчає ж, наприклад, проф. Бюхер 
таких речей: «Було б помилкою на підставі досягнених у добу лібералізму 
полегшень у міжнародному обміні робити висновок, що народне господар-
ство доходить свого краю і натомість починається період світового госпо-
дарства... Безперечно, ми тепер бачимо в Європі ряд держав, які не мають 
національної самостійності щодо забезпечення себе товарами, оскільки їм 
доводиться одержувати з-за кордону чимало харчових засобів та засобів 
споживання, тимчасом як їхня промисловість розростається геть за межі 
національних потреб і завжди виробляє надмір, що його треба подавати 
в чужі райони споживання. Але що поряд із країнами промисловими є кра-
їни, які виробляють сировину, і що всі ці країни залежать одна од одної — 
так, що існує “міжнародний розподіл праці”, — то цього не можна вважати 
за ознаку того, мов людство переходить на новий щабель розвитку, і про-
тиставляти його в формі світового господарства... попереднім щаблям. Бо, 
з одного боку, жодний щабель господарства не забезпечував цілковитої 
самостійності щодо задоволення потреб протягом більш-менш довгого 
періоду, бо кожний щабель... мав певні прогалини, і їх доводилось так або 
інакше заповнювати; з другого боку, так зване світове господарство, при-
наймні ще тепер, не спричинило таких явищ, які посутньо відрізнялись би 
від народного господарства, і дуже сумнівна річ, що такі явища в недалекому 
майбутньому постануть»98. У Булгакова з цієї концепції випливає в усякому 

97 Булгаков, там само, с. 199.
98 Бюхер К. Постання народного господарства. 5-е нім. видання, с. 147. Новішу роботу 

з цієї галузі являє теорія проф. Зомбарта, згідно з якою ми не наближаємось, а навпаки, 
віддаляємось від світового господарства: «Навпаки, я стверджую, що тепер культурні 
народи (щодо їхнього сукупного господарства) мають один з одним торговельні зв’язки 



222 ВІДДІЛ ДРУГИЙ.  

разі несподіваний висновок: його теорія про здатність капіталізму необме-
жено розвиватись обмежується лише певними країнами, де є сприятливі 
природні умови. В Англії капіталізм у недалекому майбутньому засуджено 
на загибель, бо вичерпається світовий ринок; у Сполучених Штатах, в Індії 
та Росії він може розвиватись безмежно, бо там він є «самодостатній».

Та крім цих очевидних недоречностей, булгаківська аргументація 
криє в собі знову величезну помилку щодо зовнішньої торгівлі. Головний 
аргумент Булгакова проти скептиків, починаючи з Сісмонді й кінчаючи 
Ніколаєм-оном, які вважали, що для реалізації капіталістичної додаткової 
вартості потрібні зовнішні ринки, був той, що ці теоретики, як відомо, 
вважали зовнішню торгівлю за «безмежну безодню», де без сліду зникає 
надмір капіталістичної продукції, що його не можна збути всередині 
країни. Навпаки, Булгаков підкреслює, що зовнішній ринок аж ніяк не 
є «безодня», особливо «безмежна», а каже, що це є двосічна зброя, що ви-
віз завжди сполучається з довозом, і його більш-менш урівноважує вивіз. 
Отже, те, що довозиться через один кордон, вивозиться через другий, тіль-
ки в зміненій споживчій формі. «Ввезеним товарам, які мають становити 
еквівалент вивезених речей споживання, треба знову відшукати місце 
в межах даного ринку; цього місця немає, а тому посилання на зовнішній 
ринок зумовлює лише нові труднощі»99. В іншому місці він каже, що поря-
тунок для реалізації додаткової вартості у вигляді зовнішніх ринків, як 
це пропонують російські народники, «куди менш влучний, ніж захід, що 
його пропонують Мальтус, Кірхман і сам В. В. (Воронцов), як автор статті 

не міцніші, а навпаки, слабші, ніж раніше. Тепер поодиноке народне господарство втягнене 
у світовий ринок не більше, а радше менше, ніж сто або п’ятдесят років тому. І принаймні... 
буде помилкою припускати, що міжнародні торговельні зв’язки набувають дедалі більшого 
значення для сучасного народного господарства. Правильне буде протилежне твердження». 
Зомбарт скептично ставиться до думки, що дедалі більше поширюється міжнародний 
розподіл праці й гострішає потреба в зовнішніх ринках, тимчасом як внутрішній ринок 
не може розширюватись. Зомбарт переконаний, що «поодинокі народні господарства 
перетворюються на дедалі досконаліші мікрокосми, і що внутрішній ринок своїм значенням 
для різних промислових галузей дедалі переважає зовнішній» (Die deutsche Volkswirtschaft 
im neunzehnten Jahrhundert, 2-е вид., 1909, с. 399–420). Це жахне відкриття сталось тому, що 
припущено дивну схему, яку вигадав професор, — схему, згідно з якою за країну вивозову, 
невідомо чому, треба вважати лише таку країну, яка покриває свій довіз «ґрунтом», тобто 
надміром своїх сільськогосподарських продуктів проти власних потреб. За цією схемою Росія, 
Румунія, Сполучені Штати й Аргентина є «вивозові країни», а Німеччина, Англія та Бельгія — 
ні. Але що внаслідок капіталістичного розвитку і в Сполучених Штатах, і в Росії рано або пізно 
може постати попит на надмір сільськогосподарських продуктів для внутрішніх потреб, то 
очевидно, що на землі дедалі меншає «вивозових країн»; отже, світове господарство зникає. 
А друге відкриття Зомбарта в тому, що великі капіталістичні країні, які не є «вивозові країни», 
одержують свій довіз дедалі більш «задурно», а саме — як проценти на експортовані капітали. 
Але для проф. Зомбарта вивозу капіталів, як і довозу промислових товарів взагалі не береться 
в обрахунок: «З плином часу ми, звичайно, дійдемо того, що довозитимемо, не вивозячи» (там 
само, с. 442). Сучасно, сенсаційно й витончено!

99 Там само, с. 132.
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про мілітаризм і  капіталізм»100. Незважаючи на те захоплення, з яким він 
викладає Марксові схеми продукції, Булгаков виявляє тут цілковите неро-
зуміння сутності проблеми, навколо якої скептики, починаючи з Сісмонді 
та кінчаючи Ніколаєм-оном, ходили помацки: він відкидає зовнішню 
торгівлю як позірний порятунок, бо при зовнішній торгівлі вивезена до-
даткова вартість знову повертається в країну, хоча б у «зміненій формі». 
Отже, Булгаков, ідучи слідом за грубим уявленням Кірхмана й Воронцова, 
вважає, ніби справа в тому, щоб знищити певну кількість додаткової 
вартості, зігнати її геть з цього світу; він не здогадується, що тут справа 
в реалізації, в товаровій метаморфозі, тобто саме у «зміненій формі» до-
даткової вартості.

Так Булгаков, кінець кінцем, дістається того самого Риму, що й Струве, 
хоч, правда, іншим шляхом: він виголошує самодостатній характер ка-
піталістичної акумуляції, яка сама жере свої продукти, як Хронос дітей 
своїх, і сама з себе дедалі набуває більшої сили. Відси лишався один крок, 
щоб повернутися до буржуазної економії. Цей крок і зробив щасливо 
Туган-Барановський.

100 Там само, с. 136. Ще рішучіше формулює той самий погляд В. Ільїн: «Романтик — так 
зве він скептика — каже: капіталісти не можуть спожити додаткову вартість, і тому мають 
збувати її за кордон. Я запитую, чи не задурно вже віддають капіталісти свої продукти 
чужоземцям та чи не викидають їх у море? Продають — значить, одержують еквівалент: 
довозять одні продукти, значить, вивозять інші» (Экономические этюды и очерки, с. 26). 
Щодо всього іншого, то Ільїн куди правильніше пояснює значення зовнішньої торгівлі 
в капіталістичному суспільстві, ніж Струве та Булгаков.



Розділ XXIII
Диспропорційність п. Туган-Барановського

Ми розглядаємо цього теоретика наприкінці, незважаючи на те, що він 
сформулював свою концепцію російською мовою ще 1894 р., до Струве 
й Булгакова. Ми робимо це почасти тому, що лише пізніше у викінченій 
формі виклав він свою теорію німецькою мовою в «Studien zur Theorie und 
Geschichte der Handelskrisen in England» (1901 р.) і в «Theoretische Grundlagen 
des Marxismus» (1905 p.), почасти тому, що із загальних тверджень вище-
названих марксистських критиків він зробив дуже крайні висновки.

Туган, так само як і Булгаков, ґрунтується на Марксовому аналізі сус-
пільної репродукції. І він теж лише в цьому аналізі знайшов ключ, щоб 
дати собі раду з дуже заплутаним і складним комплексом проблем. Але 
тимчасом як Булгаков, будучи палким прихильником Марксового вчення, 
лише правильно викладає це вчення й приписує свої висновки своєму вчи-
телеві, Туган-Барановський, навпаки, повчає Маркса, який, мовляв, не вмів 
використати свого власного блискучого дослідження процесу репродукції. 
Найважливіший загальний висновок, що його робить Туган на підставі 
Марксових тверджень, і що його він поклав як наріжний камінь своєї те-
орії, — той, що капіталістична акумуляція — протилежно поглядові скеп-
тиків — не тільки можлива за капіталістичних форм доходу і споживання, 
але що вона взагалі не залежить від доходу і споживання. Не споживання, 
а сама продукція є для неї за найкраще місце збуту. Продукція тотожна збу-
тові, бо за безмежного поширення продукції, беручи її саму по собі, і збут, 
здатність поглинати вироблені продукти, теж є безмежний. «Наведені 
схеми, — каже він, — повинні були очевидно довести думку, яка хоч і дуже 
проста, але легко викликає заперечення, коли не досить розуміють процес 
репродукції суспільного капіталу, а саме те, що капіталістична продукція 
сама для себе утворює ринок. Якщо тільки можна поширити суспільну про-
дукцію, якщо вистачає на це сил, то за пропорційного розподілу суспільної 
продукції можна відповідно поширити і попит, бо в таких умовах кожний 
нововироблений товар є нова купівельна сила, щоб набувати інші товари. 
Порівнюючи просту репродукцію суспільного капіталу та його репродук-
цію в ширших розмірах, можна зробити той найважливіший висновок, що 
в капіталістичному господарстві попит на товари є певною мірою незалеж-
ний від розмірів суспільного споживання: розміри суспільного споживання 
можуть меншати, а суспільний попит на товари може одночасно більшати, 
хоч це й видається з погляду “практичного розуму» безглуздям”101. І далі 
так само: «З нашого абстрактного аналізу процесу репродукції суспільного 

101 Studien zur Theorie und Geschichte der Handelskrisen in England, Jena, 1901, с. 25.
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капіталу випливає той висновок, що за пропорційного розподілу суспіль-
ної продукції не може бути жодного надмірного суспільного продукту»102. 
Ґрунтуючись на цьому, Туган ревізує Марксову теорію криз, яка базується, 
мовляв, на «недостатньому споживанні» Сісмонді: «Поширену думку, яку 
дещо й Маркс поділяв, що злидні робітників, які становлять переважну 
більшість людності, унеможливлюють внаслідок недостатнього попиту 
реалізацію продуктів дедалі ширшої капіталістичної продукції, — треба 
визнати за неправильну. Ми бачили, що капіталістична продукція сама для 
себе утворює ринок, споживання є лише один з моментів капіталістичної 
продукції. Коли б суспільна продукція була організована планово, коли б 
керівники мали повні відомості про попит і владу для того, щоб переводити 
працю й капітал з однієї галузі в іншу, пропозиція товарів ніколи не могла б 
перевищувати попит на них, хоч яке було низьке суспільне споживання»103. 
Єдина причина, яка періодично зумовлює переповнення ринку, на думку 
Тугана, є недостатня пропорційність у поширенні продукції. Перебіг капі-
талістичної акумуляції при такому припущенні характеризує Туган так: 
«Що робітники... продукували б... за пропорційного розподілу продукції? 
Очевидно, свої власні засоби існування та засоби продукції. Але на що їх 
повертається? На поширення продукції в наступному році. Щоб виробляти 
які продукти? Знову-таки засоби продукції та засоби існування для ро-
бітників — і так ad infinitum»104. Цю гру в запитання й відповіді наведено, 
зауважте собі, не жартом, а цілком серйозно. Отже, для капіталістичної 
акумуляції постають безмежні перспективи: «Коли... поширення продукції 
практично безмежне, то ми повинні вважати за безмежне й поширення 
ринку, бо за пропорційного розподілу суспільної продукції для поширення 
ринку немає жодних інших меж, крім продуктивних сил, які є в розпоряджен-
ні суспільства»105.

Що сама продукція утворює собі збут, то й зовнішній торгівлі капіталіс-
тичних держав дається своєрідну механічну роль, з якою ми познайоми-
лися вже в Булгакова. Наприклад, для Англії зовнішній ринок, безперечно, 
потрібен. «Чи не доводить це, що капіталістична продукція вироблює 
надмір продуктів, для котрих немає місця на внутрішньому ринку? Нащо 
взагалі потрібен Англії зовнішній ринок? Відповісти на це зовсім не важко, 
бо значну частину купівельної сили Англії витрачається на придбання 
закордонних товарів. Внаслідок довозу закордонних товарів для внутріш-
нього ринку Англії конче потрібним стає вивіз англійських товарів на 
зовнішні ринки. Що Англія без зовнішнього імпорту обійтись не може, то 

102 Там само,  с. 34.
103 Там само,  с. 33.
104 Там само, с. 191. Ad infinitum — до безмежності, скільки завгодно. — Ред.
105 Там само,  с. 231. Курсив оригіналу.
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й експорт для цієї країни є умова її існування, інакше-бо вона не мала б 
чим платити за свій імпорт»106. Отже, сільськогосподарський довіз харак-
теризується й тут як фактор стимуляційний та вирішальний: ми бачимо 
тут також дві категорії країн: «сільськогосподарські та індустріального 
типу», яким від природи призначений взаємний обмін зовсім за схемою 
німецьких професорів.

Як же Туган-Барановський доводить своє сміливе розв’язання пробле-
ми акумуляції — розв’язання, що на його підставі він освітлює проблему 
криз та ще цілий ряд інших проблем? Важко віру йняти, але тим важливіше 
довести, що перебіг доказу в Тугана сходить лише на Марксову схему поши-
реної репродукції. Ni plus, nі moins. Правда, Туган у багатьох місцях, трохи 
мов вихвалюючись, каже про свій «абстрактний аналіз процесу репродук-
ції суспільного капіталу», про «залізну логіку» свого аналізу, але весь його 
аналіз сходить, однак, на копіювання Марксових схем поширеної репродук-
ції, тільки з іншими цифрами. В цілому дослідженні Тугана не знайдемо ми 
й сліду іншого доказу. Справді, за Марксовою схемою, акумуляція, продук-
ція, реалізація, обмін і репродукція відбуваються плавко, як по писаному. 
Цю «акумуляцію» справді можна продовжувати «ad infinitum», принаймні 
поки вистачить паперу й атраменту. І ці невинні вправи з арифметичними 
рівняннями на папері Туган-Барановський цілком серйозно видає за до-
каз того, що й у дійсності відбувається те саме: «Наведені схеми повинні 
цілком очевидно довести…» В іншому місці він заперечує Гобсонові, який 
переконаний, що акумуляція неможлива, й каже так: «Схема №2 репродук-
ції суспільного капіталу в поширених розмірах відповідає розглянутому 
в Гобсона випадкові акумуляції капіталу. Але хіба ми бачимо, що в цій схемі 
утворюється надмір продукту? Аж ніяк»107. Отже, якщо за схемою не утво-
рюється надміру продукту, то Гобсона переможено, й край.

Безперечно, Туган-Барановський знає, що в суворій дійсності справи не 
йдуть так плавко. Є завжди коливання в обміні та періодичні кризи. Але 
кризи тільки тому й постають, що, поширюючи продукцію, не звертають 
уваги на пропорційність, тобто тому, що не додержуються заздалегідь 
пропорцій «схеми №2». Коли б за схемою робили, не було б жодних криз, 
і в капіталістичній продукції справа йшла б так само плавко, як на папері. 
Але Туганові доведеться визнати, що там, де ми розглядаємо процес репро-
дукції в цілому, як процес безперервний, на кризи можна не звертати уваги. 
«Пропорційність» може порушуватись щохвилини, і все ж її, як середній 
висновок з кон’юнктур, завжди відновлюється внаслідок безперервних 
відхилень, щоденних коливань цін та періодичних криз. Що її в дійсності 
так або інакше дотримується, доводить та обставина, що капіталістичне 

106 Там само, с. 35.
107 Там само,  с.191.
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господарство існує далі й розвивається, — інакше ми бачили б безкраїй 
хаос та взагалі руйнацію. У пересічному й остаточному висновку, про-
порційності Тугана, отже, додержується, а відси треба зробити висновок, 
що дійсність зважає на «схему №2». А що цю схему можна розвивати ad 
infinitum, то й акумуляція капіталу може прогресувати безмежно.

Дивовижний при цьому не результат, якого доходить Туган-
Барановський, не припущення, що схема відповідає дійсності, — як ми 
бачили, й Булгаков поділяв цей погляд — а та обставина, що Туган навіть 
не вважає за потрібне поставити питання про те, чи правильна ця схема; 
замість довести цю схему, він робить навпаки і вважає саму схему, тобто 
арифметичну вправу на папері, за доказ того, що справи й у дійсності такі, 
як у схемі. Булгаков уперто й чесно хотів спроектувати Марксову схему на 
дійсні, конкретні відносини капіталістичного господарства й капіталістич-
ного обміну й намагався побороти ті труднощі, які при цьому поставали, 
але цього він, звичайно, не досяг і так і залишився кінець кінцем на ана-
лізі Маркса, того Маркса, який і сам визнавав свою схему за незакінчену. 
Туганові не треба жодних доказів, і він не сушить собі ними голови; що 
арифметичні пропорції, йому на втіху, розв’язуються й можна їх скільки 
завгодно продовжувати, то це вже є для нього доказ того, що й капіта-
лістична акумуляція може безупинно й безмежно розвиватись, звичайно, 
коли додержується славнозвісної «пропорційності», яка, однак, входить 
через передні або задні двері, з чим згодиться й сам Туган.

У Тугана, правда, є один бічний доказ того, що схема з її дивними ре-
зультатами відповідає дійсності й правильно її відбиває. Це те, що в капі-
талістичному суспільстві людське споживання — цілком згідно зі схемою — 
ставиться позаду продукції, що перше є засіб, а друга є самодостатня мета, 
і що людську працю прирівнюється до «праці» машини: «Технічний прогрес 
виявляється в тому, що значення засобів праці, машин, дедалі більшає по-
рівняно з живою працею, з самим робітником. Засоби продукції відіграють 
дедалі більшу роль у процесі продукції та на товаровому ринку. Робітник 
одходить на задній план порівняно з машиною, і одночасно на задній план 
одходить і попит, що постає зі споживання робітників, порівняно з попитом, 
який постає із продуктивного споживання засобів продукції. Весь устрій ка-
піталістичного господарства набуває характеру механізму, що існує немов 
для себе самого, — механізму, де споживання людини являє собою лише 
простий момент процесу репродукції та обігу капіталу»108. Це відкриття 
Туган розглядає як основний закон капіталістичного способу господар-
ства; це відкриття потверджується цілком очевидним фактом: рівнобіжно 
з капіталістичним розвитком, підрозділ засобів продукції поширюється 
швидше порівняно з підрозділом засобів споживання, й до того коштом 

108 Там само,  с. 27.
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цього останнього. Закон цей, як відомо, довів саме Маркс. На цьому законі 
ґрунтується його схема репродукції, хоч він задля спрощення, розвиваючи 
цю схему далі, і не позначив у числах тих змін, що їх зумовлює цей закон. 
Отже тут, в автоматичному поширенні підрозділу засобів продукції, Туган 
знайшов для своєї теорії єдиний об’єктивний і точний доказ того, що в капі-
талістичному суспільстві людське споживання має дедалі менше значення, 
а продукція дедалі більше перетворюється в самодостатню мету. Цю думку 
обирає він за наріжний камінь цілої своєї теоретичної побудови. «В усіх про-
мислових країнах, — каже він, — ми бачимо те саме, всюди розвиток народ-
ного господарства відбувається за тим самим основним законом. Гірнича 
промисловість, яка дає засоби продукції для сучасної індустрії, переходить 
дедалі більше на передній план. Отже, в порівняному зменшенні експорту 
тих британських фабрикатів, які належать до безпосереднього споживання, 
виявляється основний закон капіталістичного розвитку: що більше розви-
вається техніка, то більше відступають на задній план засоби споживання 
порівняно із засобами продукції. Людське споживання відіграє дедалі мен-
шу роль порівняно із продуктивним споживанням засобів продукції»109.

Хоч Туган і цей «основний закон» — як і всі інші «фундаментальні» 
думки свої, принаймні ті, котрі являють щось реальне й точне, — в го-
товому й викінченому вигляді запозичив у Маркса, але з цього він дуже 
незадоволений і, не гаючи часу, береться навчати Маркса мудрих речей, що 
їх він, Туган, у того-таки Маркса навчився. Маркс, як отой сліпий півень, 
знайшов перлину, та не знає, що з нею зробити. Лише Туган-Барановський 
зумів використати це «фундаментальне» відкриття для науки; в його дос-
відчених руках цей закон одразу освітлює весь перебіг капіталістичного 
господарства; у цьому законі росту підрозділу засобів продукції коштом 
підрозділу засобів споживання ясно й точно виявляється кількісно та 
обставина, що в капіталістичному суспільстві дедалі меншу роль відіграє 
людське споживання, що в ньому людину ставиться на один рівень із за-
собами продукції; отже, Маркс помилявся, коли вважав, ніби лише людина, 
а не машина, утворює додаткову вартість, ніби людське споживання являє 
собою межу капіталістичної продукції, через що сьогодні постають періо-
дичні кризи, а завтра постане руйнація й жахна загибель капіталістичного 
господарства. Коротко кажучи, в «основному» законі росту засобів продук-
ції коштом засобів споживання відбивається капіталістичне суспільство — 
як ціле, з його специфічним характером; Маркс цього не зрозумів, а як слід 
розшифрував це лише Туган-Барановський.

Ми бачили вже раніше, яку важливу роль відігравав згаданий «ос-
новний закон» капіталізму в суперечці між російськими марксистами 
та  скептиками. Погляд Булгакова ми знаємо. Так само висловлюється, 

109 Там само, с. 58.
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 полемізуючи з народниками, і другий марксист, про якого ми вже згадува-
ли, В. Ільїн:

«Як відомо, закон розвитку капіталу в тому, що сталий капітал росте 
швидше, ніж змінний, тобто дедалі більшу частину новоутворюваних 
капіталів подається в той відділ суспільного господарства, який виробляє 
засоби продукції. Отже, цей відділ неминуче росте швидше, ніж той відділ, 
який виробляє речі споживання, тобто відбувається саме те, що Сісмонді 
визнав за “неможливе”, “небезпечне” і т. ін. Таким чином, продукти особи-
стого споживання в загальній масі капіталістичної продукції мають дедалі 
менше місця.

І це відповідає цілком історичній “місії” капіталізму в його специфічній 
соціальній структурі: перша є саме розвиток продуктивних сил суспільства 
(продукція задля продукції); друга виключає утилізацію їх масою населен-
ня»110 (Курсив мій. — Р. Л.)

Туган-Барановський, звичайно, і тут заходить далі, ніж інші. Дуже полю-
бляючи парадокси, він навіть жарти дозволяє собі, даючи математичний 
доказ того, що акумуляція капіталу й поширення продукції можливі навіть 
тоді, коли споживання скорочується абсолютно. К. Каутський викриває 
при цьому його один, з наукового погляду, не зовсім пристойний маневр; 
а саме — те, що він висловлює свою сміливу дедукцію виключно лише для 
специфічного моменту — для переходу від простої до поширеної репро-
дукції, тобто для моменту, що його можна уявити собі теоретично лише як 
виняток, а в дійсності взагалі не спостерігається111.

110 Ильин В. Экономические этюды и очерки. К характеристике экономического 
романтизма. СПб., 1899, с. 20. Тому самому авторові належить, між іншим, твердження, що 
поширена репродукція починається лише разом з капіталізмом. Ільїн спустив з уваги, що 
з простою репродукцією, яку він вважає за закон для всіх докапіталістичних способів 
продукції, ми й до цього часу не пішли б далі палеолітичних знарядь.

111 Die Neue Zeit, Jahrg. XX, Bd. II. Kriesentheorien, с. 116. Коли К. Каутський, розвиваючи 
Туганові схеми поширеної репродукції, доводить цифрами, що споживання неодмінно мусить 
збільшуватись і до того, «в такій саме пропорції, як вартість засобів продукції», то тут треба 
зробити два зауваження. По-перше, Каутський, як і Маркс у своїй схемі, не бере тут на увагу 
прогресу продуктивності праці, через що споживання видається відносно більшим, ніж це є 
в дійсності. По-друге, поширення споживання, яке зазначає тут Каутський, є саме результат 
поширеної репродукції, а не його основа та мета: воно випливає переважно з дедалі більшого 
змінного капіталу й із дедалі більшого застосування нових робітників. Але утримання цих 
робітників так само мало, як і дедалі більше особисте споживання класу капіталістів, можна 
визнати за мету й завдання в поширенні репродукції. Посилання Каутського, отже, безперечно, 
розбиває вигадки Тугана, а саме його ідею конструювати поширену репродукцію поряд 
з абсолютно скороченим споживанням, але він не розглядає основного питання про відношення 
між продукцією та споживанням з погляду процесу репродукції. У другому місці тієї самої статті 
ми, правда, читаємо: «Капіталісти й визискувані ними робітники — перші внаслідок свого 
чисельного збільшення, яке все ж відбувається не в таких розмірах, як акумуляція капіталу 
й збільшення продуктивності праці, — утворюють ринок, правда, дедалі більший, але зовсім 
ще недостатній, щоб увібрати всі засоби споживання, вироблені великою промисловістю. 
Промисловому капіталові доводиться шукати зовнішній ринок поза межами своєї країни в тих 



230 ВІДДІЛ ДРУГИЙ.  

Щодо Туганового «основного закону», то Каутський зве його звичай-
нісінькою ілюзією, яка постає лише тому, що Туган розглядає тільки 
форму продукції у старих країнах капіталістичної великої промисловості. 
«Правильно, — каже Каутський, — що число промислових підприємств, де 
виробляються продукти безпосереднього особистого споживання, внаслідок 
дедалі більшого розподілу праці меншає порівняно з тими промисловими 

галузях продукції та в тих державах, які ще не достигли капіталістичного способу продукції. Він 
знаходить цей ринок і намагається дедалі більше розширити його, але це вдається йому лише 
почасти, бо цей зовнішній ринок зовсім не має тієї еластичності й здатності до поширення, що 
нею відзначається капіталістичний процес продукції. Скоро велика промисловість є домінантна 
в капіталістичному суспільстві, — в Англії, приміром, це було вже в першій чверті XIX століття — 
вона має змогу робити такі велетенські стрибки на шляху свого розвитку, що будь-яке 
поширення ринку через деякий дуже короткий час уже не встигає за нею. Таким чином, кожну 
добу розквіту, що буває за більш-менш значного поширення ринку, заздалегідь засуджено на 
скороминучість, і криза являє її природне вивершення. Така в стислому викладі обґрунтована 
від Маркса й визнана «ортодоксальними» марксистами теорія криз» (там  само, с. 80). Каутський 
не турбується про те, щоб узгодити уявлення про реалізацію сукупного продукту з Марксовою 
схемою поширеної репродукції: він не робить цього щонайпевніше тому, що, як свідчить цитата, 
розглядає проблему виключно з погляду криз, тобто з погляду суспільного продукту як сталої 
товарової маси в її суцільності, а не з погляду розподілу його в процесі продукції.

До останнього питання більше наблизився Л. Будін, який у своїй блискучій критиці того-
таки Туган-Барановського дає таке формулювання:

«Додатковий продукт, вироблюваний у капіталістичних країнах, за деякими винятками, що 
їх ми зазначимо далі, гальмує розвиток продукції не тому, що продукцію влучніше розподілено 
в різних сферах або тому, що продукція бавовняних товарів перетворилась у продукцію 
машинову, а тому що капіталістичні країни — внаслідок того, що деякі країни розвинулись 
капіталістичною стороною раніше від інших, і навіть тепер лишились країни, нерозвинені 
капіталістично — мають справді цілий світ поза своїми межами, світ, куди вони можуть подати 
продукти, що їх не можна спожити в них самих, незалежно від того, чи ці продукти є бавовняні, 
чи залізні товари. Це зовсім не значить, що перехід від бавовняних товарів до залізних, як до 
головного продукту найважливіших капіталістичних країн, є щось малозначне. Навпаки, це 
має велике значення, та не те тільки, яке визнає за ним Туган-Барановський. Цей перехід і є 
початок кінця капіталізму. Тоді не було ще мови про те, яка велика в капіталістичному світі 
здатність вбирати капіталістично вироблювані товари й на скільки часу цієї вбиральної 
здатності вистачить. Розвиток продукції машин для експорту в найголовніших капіталістичних 
країнах — розвиток, що відбувається коштом споживчих благ, — доводить, що країни, які 
раніше були осторонь капіталізму, й тому придатні, щоб збувати в них додатковий його продукт, 
втягуються тепер у вир капіталізму: розвиток цей доводить, що такі країни самі продукують свої 
споживчі блага, бо в них розвивається свій власний капіталізм. Тепер, поки вони перебувають 
іще на початковій стадії свого капіталістичного розвитку, їм потрібні ще машини, вироблені 
капіталістично, але дуже скоро такої потреби не буде. Вони вироблятимуть власні залізні вироби, 
так само, як виробляють тепер бавовняні та інші товари, призначені на споживання. Тільки 
тоді перестануть вони правити за місце збуту додаткового продукту суто капіталістичних 
країн, а навпаки — самі вироблятимуть додатковий продукт і ледве-ледве збуватимуть його» 
(Neue Zeit. Jahrg. XXV, Bd. I. Mathematische Formeln gegen Karl Marx, с. 604). Будін розкриває тут 
важливі перспективи щодо величезних ускладнень у розвитку міжнародного капіталізму. Далі 
він у тому самому зв’язку логічно доходить і до питання про імперіалізм. Але, підводячи всю 
мілітаристичну продукцію та систему міжнародного експорту капіталів у некапіталістичні 
країни під поняття «марнотратство», він кінець кінцем скеровує гостроту свого аналізу не туди, 
куди треба. Проте слід зазначити, що так само, як i Каутський, Будін вважає за помилку Туган-
Барановського той закон, згідно з яким підрозділ засобів продукції розвивається швидше за 
підрозділ засобів існування.

ВІДДІЛ ДРУГИЙ. ІСТОРІЯ ПРОБЛеМИ 
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підприємствами, які постачають той або інший інструмент, машини, сирови-
ну, засоби перевізні тощо. Тимчасом як у первісному сільському господарстві 
льон обробляють власними знаряддями й надають йому остаточної форми, 
придатної для людського споживання, тепер у виготовленні сорочки беруть 
участь чи не сотні підприємств; одні виготовляють сировину — льон, другі 
виробляють рейки, локомотиви, вагони, що привозять цю сировину в гавань 
і т. ін. За міжнародного розподілу праці поодинокі країни — переважно старі 
промислові країни — можуть лише повільно поширювати продукцію про-
дуктів особистого споживання, тимчасом як продукція засобів продукції у 
них розвивається дуже успішно й має в темпі їхнього економічного життя 
куди більше значення, ніж продукція засобів споживання. Той, хто розглядає 
це питання з погляду такої нації, легко дійде висновку, що продукція засобів 
продукції може протягом довгого часу рости швидше, ніж продукція засобів 
споживання, і що вона не має зв’язку з цією продукцією».

Останній висновок, тобто що продукція засобів споживання не зале-
жить від споживання, є, звичайно, вульгарно-економічний міраж Туган-
Барановського. Інша справа з тим фактом, що ним обґрунтовує він цей 
помилковий висновок, тобто з тим, що підрозділ засобів продукції розви-
вається швидше, ніж підрозділ засобів споживання. Це цілком безперечно 
й не лише щодо старих промислових країн, але й щодо всіх країн, де тех-
нічний прогрес опановує продукцію. На цьому факті ґрунтується основний 
закон Маркса про спадну тенденцію норми зиску. Але, незважаючи на це, 
або, може, саме через це, Булгаков, Ільїн ї Туган-Барановський дуже поми-
ляються, уявляючи, ніби в законі цьому вони виявили специфічну рису 
капіталістичного господарства, для якого продукція є самодостатня мета, 
а людське споживання лише бічна обставина.

Зростання сталого капіталу коштом змінного є лише капіталістичне ви-
явлення загальних впливів дедалі більшої продуктивності праці. Формула 
с > v, перекладена з мови капіталістичної мовою суспільного процесу праці, 
значить лише одне: що вища продуктивність людської праці, то коротший 
час, протягом якого дана кількість засобів продукції перетворюється на 
готовий продукт112.

112 «Коли залишити на боці природні умови, такі як родючість ґрунту й т. ін., і зручність 
продуцентів, що працюють незалежно й ізольовано, зручність, яка ще до того виявляється 
більше в якості, у кращому продукті, аніж у кількості, в масі продукту, то ступінь суспільної 
продуктивності праці висловлюється у відносній величині засобів продукції, що їх якийсь 
робітник протягом даного часу перетворює у продукт з тим самим напруженням робочої 
сили. Маса засобів продукції, що з їхньою допомогою він функціонує, зростає разом із 
продуманістю його праці. При цьому ті засоби продукції відіграють подвійну роль. Зріст 
одних є наслідок, зріст інших — умова зросту продуктивності праці. Напр., за мануфактурного 
поділу праці можна, вживаючи машини, за той самий час переробити більше сировини, отже 
більша маса сировини й допоміжних матеріалів увіходить у процес праці. Це наслідок зросту 
продуктивності праці. З другого боку, маса вживаних машин, робочої худоби, мінеральне 
удобрення, дренажні рури й т. ін. — це умова зросту продуктивності праці. Це стосується й 
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Це загальний закон людської праці, який має силу за всіх докапіталіс-
тичних форм продукції й матиме силу в майбутньому, за соціалістичного 
суспільного ладу. Висловлений у речовій споживчій формі сукупного 
суспільного продукту, цей закон має виявлятись у тому, що дедалі більше 
вживатиметься робочого часу на вироблення засобів продукції порівняно 
з продукцією засобів споживання. У соціалістично організованому й пла-
ново керованому суспільному господарстві цей процес мав би відбуватися 
ще швидше, ніж у сучасному капіталістичному суспільстві. По-перше, ра-
ціонально застосовувати наукову техніку на широких основах можна буде 
в сільському господарстві лише тоді, коли буде знищено рамки приватної 
власності на землю. Внаслідок цього буде могутній переворот у величезній 
галузі промисловості. Кінець кінцем він зумовить те, що живу працю в ко-
лосальних розмірах витіснить машинова, й стануть на порядку денному 
технічні завдання надзвичайно великі, завдання, що для них тепер немає 
ще відповідних умов. По-друге, застосування машин у процесі продукції 
взагалі постане на новій економічній базі. Тепер машина конкурує не з жи-
вою працею, а лише з оплачуваною частиною живої праці. Нижню межу 
застосування машини в капіталістичній продукції визначено витратами 
на робочу силу, що витісняється цією машиною. Це значить, що капіталіст 
дбає про машину лише тоді, коли витрати на її продукцію — за однакової 
продукційної вправності — менші, ніж заробітна плата робітників, витіс-
нених машиною. З погляду суспільного процесу — а тільки його й може 
брати на увагу соціалістичне суспільство — машина мусить конкурувати 
не з працею, потрібною на утримання робітників, а з працею, що її вони 
виконують. Це значить, що для суспільства, де дбають не про зиск, а про 
заощадження людської праці, застосовувати машини було б економічно 
вигідно вже тоді, коли виробити цю машину коштує менше праці проти 
кількості живої праці, яку ця машина заощаджує. Ми не кажемо вже про 

маси засобів продукції, сконцентрованих у будівлях, велетенських гутах, засобах транспорту 
й т. ін. Та чи зростання засобів продукції щодо розмірів буде проти доданої до них робочої сили 
умовою чи наслідком, воно так і сяк висловлює зріст продуктивності праці» (Капітал, вид. ДВУ, 
1927, с. 373). І ще в другому місці: «Ми бачили раніше, що з розвитком продуктивності праці, 
а значить, і з розвитком капіталістичного способу продукції, який розвиває продуктивну 
силу суспільної праці більше, ніж усі попередні способи продукції, невпинно збільшується 
маса засобів продукції, які назавжди входять у формі засобів праці у процес продукції 
і постійно функціонують у ньому більш-менш протяжний час (будівлі, машини тощо). Ми 
бачили також, що збільшення цих засобів продукції є передумова, а також і наслідок того, 
що розвивається суспільна продуктивна сила праці. Не тільки абсолютне, але й відносне 
збільшення багатства в цій формі (порівн.: кн. І, розділ XXIII, 2) є найбільш характеристичне 
для капіталістичного способу продукції. Матеріальні форми існування сталого капіталу, 
засобів продукції складаються не лише з таких засобів праці, але також з матеріалу праці на 
найрізноманітніших стадіях оброблення його та з допоміжних матеріалів. Разом з масштабом 
продукції та підвищенням продуктивної сили праці, разом із застосуванням машин і т. ін. 
збільшується й маса сировини, допоміжних матеріалів і т. ін., які входять у щоденний процес 
репродукції» (Капітал, т. II, нім. вид., с. 112).
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те, що машину часто можна застосовувати там, де вона потрібна в інтере-
сах здоров’я й на користь робітникам, хоча б, застосовуючи машину, й не 
досягалось тієї нижчої межі економії, про яку ми казали. В усякому разі, 
дистанція між економічним застосуванням машини в капіталістичному та 
соціалістичному суспільстві дорівнює принаймні різниці між живою пра-
цею та її оплаченою частиною, тобто її можна виміряти цілою капіталіс-
тичною додатковою вартістю. Відси випливає, що коли буде усунено капі-
талістичний інтерес до зиску й уведено суспільну організацію праці, межа 
застосування машин одразу відсунеться на всю величину капіталістичної 
додаткової вартості, і це застосування має перед собою великі, безмежні 
перспективи. У цьому разі було б цілком очевидно, що капіталістичний 
спосіб продукції, який ніби зумовлює високу техніку, справді утворює ви-
сокі соціальні перегородки розвиткові техніки, бо в основі його є інтерес 
до зиску, а як ці перегородки знищити, то технічний прогрес буде такий 
великий, що порівняно з ним здаватимуться дитячою іграшкою технічні 
чудеса капіталізму.

Коли перекласти це на склад суспільного продукту, то доведеться сказа-
ти, що цей технічний переворот може значити лише, що продукція засобів 
продукції в соціалістичному суспільстві — беручи за одиницю виміру ро-
бочий час — розвиватиметься порівняно з продукцією засобів споживання 
куди швидше, ніж тепер. Таким чином, співвідношення між обома підрозді-
лами суспільної продукції — співвідношення, що з приводу нього російські 
марксисти уявляли собі, ніби вони відкрили в ньому специфічне виявлення 
гріха капіталізму, зневаги до потреб людського споживання, — є, навпаки, 
точне виявлення дедалі ширшого завоювання природи людською працею, 
виявлення, яке найвиразніше буде тоді, коли людські потреби будуть за 
єдину відправну основу в продукції. Саме через це падає єдиний об’єктив-
ний доказ «основного закону» Туган-Барановського, як «основне» qui pro 
quo; вся його конструкція, що з неї він висновує «нову теорію криз» разом 
із теорією «диспропорційності», сходить до своєї паперової основи — до 
рабськи скопійованої у Маркса схеми поширеної репродукції.
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Та обставина, що «легальні» марксисти, особливо Туган-Барановський, 
у боротьбі зі скептиками капіталістичної акумуляції використали для нау-
ки аналіз суспільного процесу репродукції та її схематичний образ у II томі 
«Капіталу», безперечно, є їхня заслуга. Але що Туган-Барановський вважав 
цей схематичний образ не за формулювання проблеми, а за саме її розв’я-
зання, він дійшов висновків, які ставлять шкереберть самі основи вчення 
Марксового.

Концепція Тугана, згідно з якою капіталістична продукція може сама 
для себе утворити безмежний збут незалежно від споживання, веде його 
простим шляхом до теорії Сея — Рікардо про природну рівновагу між 
продукцією та споживанням, між попитом і пропозицією. Різниця лише 
в тому, що Сей і Рікардо розглядали питання в рамках простої товарової 
циркуляції, тимчасом як Туган-Барановський переносить те саме уявлення 
на циркуляцію капіталу. Його історія криз внаслідок «диспропорційності» 
є, по суті, не що інше, як парафраза колишніх вульгарних нісенітниць Сея: 
якщо якогось товару вироблено забагато, то це доводить лише, що якогось 
іншого товару вироблено замало; Туган лише подає ту саму нісенітницю 
мовою Марксового аналізу процесу репродукції. І коли він, протилежно до 
Сея, каже, що можлива загальна надпродукція, посилаючись при цьому на 
грошову циркуляцію, — а Сей зовсім не брав цього на увагу — то операції 
Тугана з Марксовою схемою в дійсності базуються на тому самому недоба-
чанні грошової циркуляції, яке є звичне для Сея та Рікардо у проблемі криз: 
досить лише перекласти «схему №2» на грошову циркуляцію, й одразу в ній 
буде безліч колючок та незграбностей. За ці колючки зачепився Булгаков, 
намагаючись довести до кінця невивершений Марксів аналіз. Те, що Туган-
Барановський обережно зве своєю «спробою синтезувати Марксову теорію 
з класичною політичною економією», являє собою об’єднання запозиченої 
у Маркса форми мислення з ідейним змістом Сея — Рікардо.

Таким чином, оптимістична теорія, яка захищала проти дрібнобуржу-
азного скептицизму можливості капіталістичної продукції та її здатність 
розвиватись, майже через півстоліття — і через Марксове вчення — дійшла 
в особі легальних адептів його знову до свого відправного пункту, до Сея та 
Рікардо. Так три «марксисти» опинились у таборі буржуазних гармоністів 
добрих старих часів, коли буржуазна політична економія була напередодні 
гріхопадіння й вигнання з раю. Кругообіг вивершено.

«Легальні» російські марксисти, безперечно, здобули перемогу над сво-
їми супротивниками — народниками, але здобули дуже велику  перемогу. 
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Всі троє — Струве, Булгаков і Туган-Барановський — у запалі боротьби 
довели більше, ніж треба було довести. Питання сходило на те, чи може 
капіталізм розвиватися взагалі й у Росії зокрема, а згадані вище марксисти 
ґрунтовно доводили цю можливість і дали навіть теоретичний доказ 
того, що капіталізм може існувати вічно. Зрозуміло, що коли припустити 
безмежну акумуляцію капіталу, то цим уже доведено й безмежну життє-
здатність капіталу. Акумуляція являє специфічно капіталістичний метод 
поширення продукції, розвитку продуктивності праці, росту продуктив-
них сил та економічного прогресу. Якщо капіталістичний спосіб продукції 
може гарантувати безмежний розвиток продуктивних сил та економічний 
прогрес, то його годі перебороти. Розбивається найважливіша об’єктивна 
опора наукової соціалістичної теорії, припиняється політична боротьба 
соціалізму, а ідейний зміст пролетарської класової боротьби перестає бути 
рефлексом економічного прогресу, соціалізм уже не являє чогось історич-
но неминучого. У перебігу доказів почали з того, що доводили можливість 
капіталізму, а закінчили тим, що довели неможливість соціалізму.

Розглянуті вище три російські марксисти добре усвідомлювали, як 
змінили вони позицію, борючись із народниками. Іменем перемоги куль-
турної місії капіталізму Струве, звичайно, не жалкував за втраченими 
скарбами113. Булгаков силкувався так-сяк залатати вилом у соціалістичній 
теорії другою брилою тієї самої теорії: він сподівався, що капіталістичне 
господарство, незважаючи на його іманентну рівновагу між продукцією та 
збутом, все ж загине, і загине тому, що спаде нанівець норма зиску. Але цю 
трохи розпливчасту надію Булгаков розбиває наприкінці, де він, забуваю-
чи про останній рятівничий круг, що його він кинув соціалізмові, раптом 
починає повчати Туган-Барановського, кажучи, що відносне зменшення 
норми зиску для великих капіталів урівноважується абсолютним ростом 
капіталу114.

Нарешті, Туган-Барановський, найпослідовніший з них, із зухвалою 
радістю шибайголови вибиває з-під соціалістичної теорії всі об’єктивні 
економічні опори та в уяві своїй перебудовує світ на «красивіший» фасон 

113 У передмові до одного збірника своїх російських статей, виданих 1902 р., Струве 
каже: «У 1894 р., коли автор видав свою книгу «Критические заметки к вопросу об 
зкономическом развитии России», він був у філософії критичним позитивістом, у соціології 
та політичній економії — рішучим, хоч і зовсім не ортодоксальним марксистом. З того часу 
позитивізм і ґрунтований (!) на ньому марксизм перестали для автора бути цілою істиною, 
перестали цілком визначати й забарвлювати світогляд. Йому довелося на власний ризик 
шукати й виробляти собі нову систему ідей. Запеклий догматизм, що не тільки розбиває 
інакомислячих, але проводить над ними морально-психологічні досліди, вбачає в такій 
роботі лише “епікурейське літання думкою”. Він не може зрозуміти, що право критики само 
по собі є одне з дорогоцінних прав живої мислячої людини. Від цього права автор  не може 
відмовитись, хоча б йому загрожували постійні обвинувачування в “несталості”» (На разные 
темы, СПб., 1902).

114 Булгаков, там само, с. 252.
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на основі «етики»: «Особа протестує проти господарського ладу, який пере-
творює мету (людину) на засіб, а засіб (продукцію) на мету»115.

Наскільки незграбно скомпоновано нові обґрунтування соціалізму, 
довели три вищезгадані марксисти на власному прикладі: не встигнувши 
дати йому нове обґрунтування, вони відвернулись від нього. І тоді, коли 
маси в Росії, життям накладаючи, боролись за ідеал нового суспільного 
ладу, який мав поставити мету (людину) понад засіб (продукцію), «особа» 
сховалась у кущі й знайшла в Канті філософське й етичне заспокоєння. 
Легальні російські марксисти закінчили свою роль там, куди завела їх тео-
ретична позиція, — у таборі буржуазної «гармонії».

115 Туган-Барановський, там само, с. 229.
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 ВІДДІЛ ТРЕТІЙ
ІСТОРИЧНІ УМОВИ АКУМУЛЯЦІЇ

Розділ XXV
Суперечності схеми поширеної репродукції

У розділі першому ми довели, що Марксова схема акумуляції не дає жодної 
відповіді на запитання, для кого, власне, відбувається поширена репродукція. 
Якщо взяти схему буквально так, як її подано наприкінці другого тому, то зда-
ється, що капіталістична продукція виключно тільки сама реалізує всю свою 
додаткову вартість і споживає капіталізовану додаткову вартість на свої власні 
потреби. Маркс потверджує це своїм аналізом схеми, де він кілька разів робить 
спробу, щоб цю схему здійснювалось лише за допомогою грошових засобів, тоб-
то за допомогою попиту капіталістів і робітників, — спробу, яка доводить його 
кінець кінцем до того, що він притягає в репродукцію золотопромисловця, як 
deus ex machina. Сюди стосується й одне дуже важливе місце з І тому «Капіталу», 
яке треба тлумачити в тому самому розумінні: «Поперед усього річна продукція 
мусить постачати всі ті предмети (споживні вартості), з яких можна поповнити 
зужиті протягом року речові складові частини капіталу. Коли відняти ці пред-
мети, то лишається чистий або додатковий продукт, у якому міститься додат-
кова вартість. А з чого складається цей додатковий продукт? Може бути, що між 
ними є речі, призначені на задоволення потреб і забаганок класу капіталістів, 
отже речі, які входять у їхній споживчий фонд? Коли б це все було так, то додат-
кову вартість прогуляли б до останньої копійки, і ми мали б перед собою просту 
репродукцію.

Щоб акумулювати, треба частину додаткової вартості перетворювати 
в капітал. Але, не творячи чуда, можна перетворювати в капітал лише такі 
речі, які можна вживати в процесі праці, тобто засоби продукції, а далі такі, 
з яких робітник може себе утримувати, тобто життєві засоби. Таким чином, 
частину річної додаткової праці треба було вжити на виготовлення додат-
кових продукційних і життєвих засобів, ужити з надвишкою понад ту їхню 
кількість, яка була потрібна, щоб поповнити авансований капітал. Одне 
слово, додаткова вартість лише тому може перетворюватись на капітал, 
що додатковий продукт, вартістю якого вона є, вже містить у собі речові 
складові частини якогось нового капіталу»116.

116 Капітал, т. І, вид. ДВУ, с. 346.
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Тут є такі умови для акумуляції:
1. Додаткова вартість, що її капіталізуватиметься, одразу народжуєть-

ся на світ у натуральній формі капіталу (як додаткові засоби існування 
робітників).

2. Капіталістична продукція поширюється виключно своїми власними 
(капіталістично виробленими) засобами продукції та засобами існування.

3. Розмір поширення продукції (акумуляції) завжди наперед визначається 
розміром додаткової вартості, що її мають капіталізувати. Він не може бути 
більший, бо має зв’язок з кількістю засобів продукції та засобів споживання, 
які є втіленням додаткового продукту, але не може він бути і менший, бо 
інакше частину додаткового продукту в його натуральній формі не засто-
совувалось би. Хоч такі відхилення вгору й униз зумовлюють періодичні 
коливання та кризи, що їх нам тут не треба брати на увагу, але пересічно 
беручи, додатковий продукт, що його капіталізуватиметься, і фактична 
акумуляція мають одне з одним збігатись.

4. Що капіталістична продукція сама поглинає весь свій додатковий 
продукт, то для акумуляції капіталу не можна знайти меж.

Цим умовам і відповідає Марксова схема поширеної репродукції. 
Акумуляція відбувається тут так, що зовсім не видно, для кого, для яких 
нових споживачів, кінець кінцем, дедалі більше поширюється репродукцію. 
За схемою відбувається це так. Кам’яновугільну промисловість поширю-
ється для того, щоб поширити металургійну промисловість. Цю останню 
поширюється для того, щоб поширити машинобудівельну промисловість. 
Машинобудівельну промисловість поширюється для того, щоб поширити 
продукцію засобів споживання. Цю останню теж поширюється для того, 
щоб утримувати дедалі більшу армію робітників кам’яновугільної про-
мисловості, металургійної та машинобудівельної, а також своїх власних 
робітників. І таким способом, ad infinitum, у замкненому колі — за теорі-
єю Туган-Барановського. Що Марксова схема, розглядаючи її саму по собі, 
справді припускає таке тлумачення, це доводить хоча б та обставина, що 
Маркс після своїх виразних і часто повторюваних тверджень взагалі на-
магається змалювати процес акумуляції цілого капіталу в суспільстві, яке 
складається виключно з капіталістів та робітників. Місця, що на цьому 
ґрунтуються, є в усіх томах «Капіталу».

В І томі саме в розділі про перетворення додаткової вартості на капі-
тал сказано: «Щоб предмет досліду схопити в його чистоті, вільним від 
перешкодних побічних обставин, ми мусимо тут увесь торговельний світ 
розглядати як одну націю і припускати, як передумову, що капіталістична 
продукція скрізь зміцніла й опанувала всі галузі промисловості» (розділ 
XXII, прим. 21а).
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В II томі це припущення трапляється кілька разів. Наприклад, у розділі 
XVII, де трактується циркуляція додаткової вартості, ми читаємо:

«Але є взагалі лише два відправні пункти — капіталіст і робітник. Треті 
особи, різних категорій, або повинні одержувати гроші від цих двох класів 
за які-небудь послуги, або, оскільки вони одержують гроші, не роблячи 
жодних послуг, вони є співвласники додаткової вартості у формі ренти, 
проценту тощо... Отже, клас капіталістів є єдиний відправний пункт гро-
шової циркуляції»1.

Далі в тому самому розділі спеціально про грошовий обіг за акумуляції 
сказано так:

«Труднощі постають тоді, коли ми припустимо акумуляцію капіталу не 
як виключний випадок, а як щось загальне для класу капіталістів. Згідно 
з нашим припущенням, — за загального й виключного панування капіта-
лістичної продукції — крім цього класу, взагалі немає жодних інших класів, 
крім класу робітників»2.

Те саме ще раз повторюється в розділі XX:
«...бо тут є лише два класи: робітничий, який має тільки свою робочу 

силу, і клас капіталістів, що йому належить монопольна власність на засо-
би продукції — а до них належать і гроші»3.

В III томі, де подається характеристика процесу капіталістичної продук-
ції, беручи її в цілому, Маркс цілком виразно каже:

«Уявімо собі, що все суспільство складається лише з капіталістів 
і найманих робітників. Облишмо осторонь далі коливання цін, які не 
допускають, щоб великі частини всього капіталу покривались відповідно 
до своїх середніх співвідношень, і які неминуче час від часу зумовлюють 
загальний застій внаслідок “тієї універсальної залежності між різними 
частинами процесу продукції, яка розвивається, особливо завдяки креди-
тові”. Облишмо осторонь також фіктивні підприємства та спекулятивні 
операції, що їм сприяє кредитова система. Тоді кризу можна було б пояс-
нити лише диспропорційністю продукції в різних галузях і невідповідні-
стю між споживанням самих капіталістів та їхньою акумуляцією. Але, за 
даного стану справ, покриття капіталів, вкладених у продукцію, залежить 
переважно від розмірів споживчої здатності непродуктивних класів, 
тимчасом як споживчу здатність робітників обмежено почасти законами 
про заробітну плату, почасти тим, що робітники лише доти мають роботу, 
доки їх можна використати вигідно для класу капіталістів» ( частина II, 
с. 21). Ця остання цитата стосується питання про кризи, що їх ми тут роз-

1 Капітал, нім. вид., с. 307.
2 Капітал, нім. вид., с. 321.
3 Капітал, нім. вид., с. 396.



240  ВІДДІЛ ТРеТІЙ. ІСТОРИЧНІ УМОВИ АКУМУЛЯЦІЇ

глядати не будемо, але вона недвозначно доводить, що Маркс «за даного 
стану справ» узалежнює рух цілого капіталу лише від трьох категорій 
споживачів: від капіталістів, робітників і «непродуктивних класів», тобто 
від шарів, які наближаються до класу капіталістів («король, піп, професор, 
проститутка, солдат»), шарів, що їх він цілком слушно трактує як пред-
ставників похідної купівельної сили, і значить, учасників у споживанні 
додаткової вартості або заробітної плати.

Нарешті, в «Теоріях додаткової вартості» (т. II, частина 2, с. 263) в розділі 
«Акумуляція капіталу й кризи» Маркс формулює припущення, за яких він 
розглядає акумуляцію, так:

«Ми повинні розглянути тут тільки ті форми, що їх переходить капі-
тал у своєму різноманітному дальшому розвитку. Не розвинено, отже, ті 
реальні співвідношення, в межах котрих відбувається справжній процес 
продукції. Ми весь час припускали, що товар продається відповідно до його 
вартості. Конкуренцію капіталів не розглядалось, не розглядалось і креди-
тову справу й дійсну будову суспільства, яке зовсім не складається лише з 
класу робітників і промислових капіталістів, і де споживачі, таким чином, 
не збігаються з продуцентами; перша категорія (категорія споживачів) (до-
ходи їхні є почасти не первинні, а вторинні — похідні від зиску й заробітної 
плати) тут куди ширша проти другої категорії продуцентів, а тому спосіб 
витрачання її доходів і розмір останніх зумовлює в економіці, а особливо в 
процесі циркуляції та репродукції капіталу, дуже великі модифікації». Отже 
й тут, де Маркс каже вже про «дійсну будову суспільства», він звертає увагу 
виключно на співучасників у споживанні додаткової вартості й заробітної 
плати, тобто лише на ті шари, які наближаються до основних капіталістич-
них категорій продукції.

Таким чином, не викликає жодного сумніву, що Маркс хотів змалювати 
процес акумуляції в суспільстві, яке складається виключно з капіталістів 
і робітників за загального й виключного панування капіталістичного спо-
собу продукції. Але в цих умовах схема його не припускає жодного іншого 
тлумачення, як продукція заради продукції.

Пригадаймо другий приклад Марксової схеми поширеної репродукції:

Перший рік:
І. 5000 с + 1000 v + 1000 m = 7000 (засоби продукції)
ІІ. 1430 с + 285 v + 285 m = 2000 (засоби споживання)

Другий рік:
I. 5417 с + 1083 v + 1083 m = 7583 (засоби продукції)
II. 1583 с + 316 v + 316 m = 2215 (засоби споживання)

} сума 9000

} сума 9798
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Третій рік:
I. 5869 с + 1173 v + 1173 m = 7583 (засоби продукції)
II. 1175 с + 342 v + 342 m = 2399 (засоби споживання)

Четвертий рік:
I. 6358 с + 1271 v + 1271 m = 8900 (засоби продукції)
II. 1858 с + 371 v + 371 m = 2600 (засоби споживання)

Акумуляція тут відбувається безупинно рік у рік, у міру того, як поло-
вину видобутої додаткової вартості споживають капіталісти, а другу по-
ловину капіталізується. За капіталізації для додаткового капіталу, як і для 
первісного, лишається та сама технічна база, тобто той самий органічний 
склад, або розподіл на сталий і змінний капітал, і та сама норма експлу-
атації (завжди рівна 100%). Капіталізована частина додаткової вартості, 
відповідно до припущення Марксового в І томі «Капіталу», з’являється 
на світ одразу у вигляді додаткових засобів продукції та засобів існування 
для робітників. І те, й друге сприяє дедалі більшому поширенню продукції 
в підрозділах І і II. Для кого ж так прогресивно поширюється продукцію, 
цього на підставі передумов Марксової схеми визначити не можна. Правда, 
одночасно з продукцією поширюється і споживання суспільства: підвищу-
ється споживання капіталістів (першого року воно являло собою вартість 
500 + 142, другого 542 + 158, третього 586 + 171, четвертого 635 + 185), 
підвищується й споживання робітників; точний покажчик останнього — 
змінний капітал, позначений в одиницях вартості, — збільшується в обох 
підрозділах рік у рік. А проте, якщо лишити осторонь усе інше, то дедалі 
більше споживання класу капіталістів, в усякому разі, не можна вважати 
за мету акумуляції; навпаки, оскільки споживання є та збільшується, аку-
муляції не відбувається, особисте споживання капіталістів підходить під 
схему простої репродукції. Запитаймо, для кого ж капіталісти продукують, 
коли й оскільки вони не споживають, а виявляють «поздержливість», 
тобто акумулюють? Ще менше за мету акумуляції може бути утримання 
дедалі більшої армії робітників. Споживання робітників з капіталістично-
го погляду є наслідок акумуляції, а ніяк не її мета й передумова; інакше 
ставились би шкереберть основи капіталістичної продукції. В усякому 
разі, робітники можуть спожити тільки частину продукту, яка відповідає 
їхньому змінному капіталові, й ні на йоту більше. Отже, хто реалізує дедалі 
більшу додаткову вартість? Схема відповідає: самі капіталісти й лише вони. 
Що ж вони роблять зі своєю дедалі більшою додатковою вартістю? Схема 
відповідає: вони повертають її на дедалі більше поширення своєї продукції. 
Виходить, ці капіталісти є фанатики поширення продукції задля поширен-
ня продукції. Вони будують нові машини, щоб ними знову-таки будувати 

} сума 11 500

} сума 10 614
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нові  машини. Те, до чого ми таким чином доходимо, є не акумуляція капі-
талу, а дедалі ширша продукція засобів, продукція, позбавлена будь-якої 
мети. І лише сміливий та до парадоксів охочий Туган-Барановський може 
вважати цю карусель, що невпинно рухається в безповітряному просторі, 
за правильне теоретичне відображення капіталістичної дійсності й за 
справжній висновок із Марксового вчення4.

Крім перерваного на самому початку нарису аналізу поширеної репро-
дукції, що його ми маємо у другому томі «Капіталу», Маркс досить доклад-
но та ясно подав своє загальне розуміння характеристичного перебігу 
капіталістичної акумуляції протягом цілої праці своєї, особливо у третьому 
томі. І досить лише вдуматись у це розуміння, щоб легко переконатись, на-
скільки недостатня схема, подана наприкінці другого тому.

Коли перевірити схему поширеної репродукції саме з погляду Марксової 
теорії, то неминуче доходиш висновку, що вона багатьма сторонами супе-
речить цій теорії.

Насамперед, схема зовсім не зважує дедалі більшої продуктивності 
праці. Незважаючи на акумуляцію, в цій схемі припускається рік у рік той 
самий склад капіталу, тобто ту саму технічну основу процесу продукції. 
Щоб спростити аналіз, такий спосіб є цілком припустимий. Однак абстра-
гування від змін техніки, що відбуваються рівнобіжно з акумуляцією капі-
талу й нерозривно з нею сполучені, треба взяти на увагу й слід принаймні 
врахувати потім, коли досліджуватимуться конкретні умови реалізації 
цілого суспільного продукту та репродукції. Але коли взяти на увагу про-
грес продуктивності праці, то речова маса суспільного продукту — засоби 
продукції та засоби споживання — збільшується куди швидше, ніж маса 
його вартості, як її дає схема. Однак друга сторона цього приросту маси 
споживчих вартостей є також зміна у відношеннях вартості. Згідно з точ-
ним викладом Марксових доказів, що є наріжний камінь його теорії, дедалі 
більший розвиток продуктивності праці виявляється в тому, що склад ка-
піталу, а також і норми додаткової вартості не можуть за дедалі більшої 
акумуляції капіталу лишатись постійні, як це припускається в Марксовій 
схемі. Навпаки, рівнобіжно з процесом акумуляції с (сталий капітал) пови-
нен збільшуватись в обох підрозділах не тільки абсолютно, але й відносно, 
порівняно до v + m, тобто до всієї новоутвореної вартості (суспільний вияв 
продуктивності праці); одночасно з цим повинен збільшуватись сталий 
капітал порівняно зі змінним; відношення додаткової вартості до змінного 
капіталу, або норма додаткової вартості, теж має збільшуватись (капіта-
лістичний вияв продуктивності праці). Та обставина, що ці зміни відбува-
ються не завжди щороку, суті справи не змінює. Це має те саме значення, 

4 «Оригінальні мислителі ніколи не роблять абсурдних висновків, вони залишають це 
Сеям і Мак-Куллохам» (Капітал, т. II, с. 365). І Туган-Барановським — додамо від себе.
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як і заголовки «перший, другий, третій і т. ін. рік» у Марксовій схемі, що 
взагалі розраховані не неодмінно на календарний рік, а можуть позначати 
які завгодно проміжки часу. Нарешті, зміни у складі капіталу, а так само 
в нормі додаткової вартості, можна припускати в будь-якому році — в пер-
шому, третьому, п’ятому, сьомому й т. д. або в другому, шостому, дев’ятому 
й т. д. Досить лише, щоб їх взагалі бралось на увагу, й до того ж як явище пе-
ріодичне. Але коли відповідно до цього доповнити схему, то виявиться, що 
навіть за цього методу акумуляції кожного року буде дедалі більший дефі-
цит у засобах продукції й дедалі більший надлишок у засобах споживання. 
Звичайно, Туган-Барановський, так легко переборюючи труднощі на папе-
рі, конструює собі схему з іншими пропорціями, причому щорічно зменшує 
змінний капітал на 25%. Що папір витримує терпляче й цю арифметичну 
вправу, то це й є для Тугана за підставу «доводити» тріумфуючи, що акуму-
ляція відбувається плавко, навіть за абсолютного скорочення споживання. 
Але кінець кінцем і сам Туган мусить згодитися з тим, що припущене абсо-
лютне зменшення змінного капіталу гостро суперечить дійсності. Справді, 
змінний капітал в усіх капіталістичних країнах збільшується абсолютно, 
він зменшується лише відносно й порівняно зі ще швидшим збільшенням 
сталого капіталу. Але коли ми, відповідно до справжнього перебігу речей, 
припустимо, що лише щороку швидше збільшується сталий капітал і по-
вільніше збільшується змінний, а норма додаткової вартості підвищується, 
то виявиться невідповідність між речовим складом суспільного продукту 
й складом вартості капіталу. Припустімо в Марксовій схемі для приросту 
капіталу не незмінне відношення сталого капіталу до змінного 5:1, а де-
далі збільшуваний склад, приміром, для другого року 6:1, для третього 
7:1, для четвертого 8:1; припустімо далі, що, відповідно до дедалі більшої 
продуктивності праці, норма додаткової вартості невпинно підвищуєть-
ся, — припустімо, що замість сталої норми додаткової вартості в 100%, 
незважаючи на порівняно дедалі менший змінний капітал, беремо кожного 
разу таку додаткову вартість, як і в Марксовій схемі для відповідних років. 
Нарешті, будемо ґрунтуватись на тому, що кожного разу капіталізується 
половину привласненої додаткової вартості (за винятком підрозділу II, де, 
згідно з припущенням Марксовим, у першому році капіталізується більше 
як половину, а саме 184 з 285 m). Тоді матимемо ось що:

Перший рік:
І. 5000 с + 1000 v + 1000 m = 7000 (засоби продукції)
ІІ. 1430 с + 285 v + 285 m = 2000 (засоби споживання)

Другий рік:
I. 5428 4/7 с + 1071 3/7 v + 1083 m = 7583 (засоби продукції)
II. 1583 5/7 с + 311 2/7 v + 316 m = 2215 (засоби споживання)
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Третій рік:
I. 5903 с + 1139 v + 1173 m = 8215 (засоби продукції)
II. 1726 с + 331 v + 342 m = 2399 (засоби споживання)

Четвертий рік:
I. 6424 с + 1205 v + 1271 m = 8900 (засоби продукції)
II. 1879 с + 350 v + 371 m = 2600 (засоби споживання)

Коли б акумуляція відбувалась так, то виявився б дефіцит у засобах про-
дукції у другому році на 16, у третьому на 45, у четвертому на 88. Одночасно 
був би надлишок засобів споживання, у першому році на 16, у третьому на 
45, у четвертому на 88.

Цей дефіцит у засобах продукції почасти може бути позірний. У процесі 
підвищення продуктивності праці маса засобів продукції збільшується 
швидше, ніж їхня вартість, або, висловлюючись інакше, засоби продукції 
дешевшають. Що за підвищеної техніки продукції справа залежить насам-
перед не від вартості, а від споживчої вартості, тобто від речових елементів 
капіталу, то можна до певної міри припустити, що маси засобів продукції, 
незважаючи на дефіцит у їхній вартості, вистачає для дальшого процесу 
акумуляції. Це є те саме явище, яке затримує спад норми зиску, роблячи 
з цього спаду лише тенденцію. І справді, спад норми зиску, як доводить 
приклад, не тільки затримується, але й зовсім припиняється. Навпаки, та 
сама обставина свідчить про надлишок засобів споживання, що їх годі збу-
ти, — надлишок куди більший, ніж його позначення в одиницях вартості. 
У такому разі доведеться лише або примусити капіталістів II підрозділу, 
щоб вони споживали цей надлишок, — до такого способу здебільша вда-
ється Маркс — причому тоді для капіталістів підрозділу II закон акумуляції 
сходив би на просту репродукцію, — або доведеться визнати, що надлишок 
цей збути неможливо.

Звичайно, проти цього можна було б сказати, що легко позбавитись 
дефіциту в засобах продукції, який є в нашому прикладі, припустивши, що 
капіталісти І підрозділу жвавіше капіталізують свою додаткову вартість. 
Справді, немає підстав гадати, що капіталісти, як це припускає Маркс 
у своєму прикладі, додають до капіталу лише половину своєї додаткової 
вартості. Припустімо, що процесові продуктивності праці відповідає дедалі 
більша пайка капіталізованої додаткової вартості. Це припущення цілком 
можливе, тим радше, що одним з наслідків технічного прогресу є здешев-
лення засобів споживання класу капіталістів, так що відносне зменшення 
вартості спожитого ними доходу (порівняно з капіталізованою частиною) 
значило б, що життьовий рівень цього класу лишається той самий або 
навіть підвищується. Ми можемо, наприклад, припустити, що визначений 
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вище дефіцит у засобах продукції для підрозділу І покривається тим, що 
відповідно переноситься частину спожитої додаткової вартості І підрозді-
лу (а вона в цьому підрозділі, як і всі частини вартості продукту, з’являється 
на світ у вигляді засобів продукції) на сталий капітал, і до того в другому 
році в розмірі 114/7, в третьому — 34 і в четвертому — 635. Але, перебо-
ровши це ускладнення, ми лише збільшуємо друге. Бо впадає одразу в очі 
така обставина: що більше капіталісти І підрозділу обмежують відносно 
своє споживання, уможливлюючи цим акумуляцію, то більша буде в під-
розділі II остача засобів споживання, що їх годі збути; через це не можна 
збільшувати сталий капітал, хоча б лише на попередній технічній основі. 
Перше припущення — дедалі більше відносне обмеження споживання 
капіталістів І підрозділу — довелось доповнити другим припущенням, 
а саме, що дедалі відносно збільшується особисте споживання капіталіс-
тів II підрозділу; пожвавлену акумуляцію в першому підрозділі довелось 
доповнити уповільненою акумуляцією в другому підрозділі; технічний 
прогрес в одному — регресом у другому.

Ці результати не випадкові. Вищенаведеними спробами хотіли ми ілю-
струвати, за допомогою Марксової схеми, що дедалі вища техніка має, згідно 
з уявленням самого Маркса, виявлятись у відносному збільшенні сталого 
капіталу порівняно зі змінним. Відси випливає, що конче мусять відбува-
тись дедалі більші зміни в розподілі капіталізованої додаткової вартості 
між с і v. Але капіталісти Марксової схеми зовсім не можуть розподіляти її, 
як їм забажається, бо в цій капіталізації їх обмежує речова форма їхньої до-
даткової вартості. Що продукцію, згідно з припущенням Маркса, поширю-
ється виключно коштом капіталістично вироблених засобів продукції та 
споживання —  інші царини та форми продукції важать тут так само мало, 
як інші споживачі, крім капіталістів і робітників обох підрозділів, — і що, 
з другого боку, акумуляція триває далі безперешкодно так, що весь продукт 
обох підрозділів уходить без остачі в циркуляцію, то наслідок цього такий: 
речова форма додаткової вартості зобов’язує капіталістів до технічного 
характеру поширеної репродукції. Інакше кажучи, поширення продукції, за 
Марксовою схемою, може й мусить відбуватись на такій технічній основі, 
щоб застосовувалось усю додаткову вартість, вироблену як у І, так і в II 
підрозділі; при цьому треба ще мати на увазі, що обидва підрозділи можуть 
одержувати елементи своєї продукції лише внаслідок взаємного обміну. 
Таким чином, розподіл капіталізованої додаткової вартості між сталим та 
змінним капіталом, а також і розподіл додаткових засобів продукції й за-
собів споживання (робітників) між підрозділом І і II, кожного разу наперед 
дано й визначено речовими відношеннями та відношеннями вартості обох 

5 Ці числа являють різницю між припущеною у нас величиною сталого капіталу 
в підрозділі І в разі дедалі вищої техніки та величиною його за схемою Марксовою (Капітал, 
т. II, с. 496) в разі, якщо техніка не змінюється.
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підрозділів схеми. А ці речові відношення та відношення вартості вже самі 
свідчать про цілком певний технічний характер продукції. Це значить, що 
за дальшої акумуляції, згідно з Марксовою схемою, дана для певного мо-
менту техніка продукції вже наперед визначає техніку майбутніх періодів 
поширеної репродукції. Отже, коли ми за Марксовою схемою припускаємо, 
що капіталістична продукція поширюється завжди лише коштом додатко-
вої вартості, випродукованої раніше в формі капіталу, і далі, — це є лише 
другий бік того самого припущення — що акумуляція одного підрозділу 
капіталістичної продукції дуже залежить від акумуляції в другому підроз-
ділі, то відси випливає, що зміни в технічній основі продукції неможливі 
(оскільки вони виявляються у відношенні с до v).

Те саме можна висловити інакше. Очевидно, що дедалі збільшуваний 
органічний склад капіталу, тобто швидше збільшення сталого капіталу 
порівняно зі змінним, має матеріально виявитись у тому, що швидше 
збільшуватиметься продукування засобів продукції (підрозділ І) порівня-
но із продукуванням засобів споживання (підрозділ II). Але ці відхилення 
в темпі акумуляції обох підрозділів цілком виключається в Марксовій 
схемі, побудованій на витриманій рівномірності акумуляції. Звичайно, 
ніщо не перешкоджає припустити, що суспільство з прогресом акумуляції 
та її технічної бази прикладає дедалі більшу частину капіталізованої до-
даткової вартості до підрозділу засобів продукції, замість прикладати її 
до підрозділу засобів споживання. Що обидва підрозділи є лише галузі тієї 
самої сукупної суспільної продукції, або, коли хочете, частини єдиного під-
приємства колективного капіталіста, то нічого не можна заперечити проти 
припущення такого роду прогресивного переміщування частини акуму-
льованої додаткової вартості — відповідно до технічних потреб — з одного 
підрозділу до другого; це погоджується і з дійсною практикою капіталу. Але 
це припущення можливе лише остільки, оскільки ми розглядаємо додат-
кову вартість, призначену для капіталізації, як певну масу вартості. Однак 
схема Марксова та її пропорції цю частину додаткової вартості зв’язують 
із певною речовою формою, призначеною безпосередньо для капіталізації. 
Таким чином, додаткова вартість підрозділу II втілюється в формі засобів 
споживання. А що цю додаткову вартість може реалізувати лише підроз-
діл І, то намічене перенесення частини капіталізованої додаткової вартості 
з підрозділу II в підрозділ І розбивається, по-перше, об речову форму цієї 
додаткової вартості, з якою підрозділ І, очевидно, нічого не може зробити, 
і по-друге, об ті мінові відносини між обома підрозділами, які зумовлюють, 
щоб переміщенню частини додаткової вартості у продуктах II підрозділу 
в перший підрозділ відповідало рівновартісне переміщення продуктів 
І підрозділу в другий підрозділ. Отже, в межах Марксової схеми не можна 
досягти, щоб підрозділ І поширювався швидше за підрозділ II.
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Таким чином, хоч як ми розглядатимемо технічну зміну способу про-
дукції у процесі акумуляції, зміну цю не можна здійснити, не порушуючи 
основних співвідношень Марксової схеми.

Далі. Якщо капіталізована додаткова вартість, за схемою Маркса, про-
тягом наступного періоду продукції входить кожного разу безпосередньо 
й цілком у процес продукції, то вона вже заздалегідь має натуральну 
форму, яка дозволяє застосувати її (крім споживаної частини) тільки 
цим способом. Згідно з цією схемою неможливо, щоб утворювалась та 
акумулювалась додаткова вартість у грошовій формі як капітал, що його 
дається прикладати. Щодо поодинокого капіталу, то сам Маркс вважає за 
вільну грошову форму капіталу, по-перше, поступінне осідання грошей, 
яке відповідає зношуванню основного капіталу й призначене для того, 
щоб його потім відновити, а по-друге, грошові суми, які являють реалі-
зовану додаткову вартість, але ще не досягли тієї мінімальної величини, 
яка потрібна для того, щоб їх можна було витратити. Однак обидва ці дже-
рела вільного капіталу у грошовій формі не береться на увагу з погляду 
цілого капіталу. Бо коли ми припустимо, що тільки частина реалізованої 
суспільної додаткової вартості є у грошовій формі й шукає собі приміщен-
ня, то одразу постає питання: хто саме купив цю частину в її натуральній 
формі та хто дав за це гроші? Якщо відповісти: інші капіталісти, то в класі 
капіталістів — як його подано у схемі обох підрозділів — і цю частину 
додаткової вартості доведеться вважати за вже витрачену й приміщену 
в продукції, — і ми знову повертаємось до безпосереднього й суцільного 
приміщення додаткової вартості.

Але коли осідання у грошовій формі частини додаткової вартості в руках 
одних капіталістів значить, що осідає відповідна частина додаткового про-
дукту в його речовій формі в руках інших капіталістів; якщо акумуляція ре-
алізованої додаткової вартості у одних значить, що не може реалізуватись 
додаткова вартість в інших, то все ж капіталісти являють собою єдиних 
покупців додаткової вартості. Але це порушило б безперешкодний перебіг 
репродукції, а значить, і акумуляції, як її характеризує схема. Тоді постала 
б криза, але криза не внаслідок надпродукції, а виключно внаслідок потягу 
до акумуляції — криза, як її уявляв собі Сісмонді.

В одному місці своїх «Теорій» Маркс виразно каже, що він «тут зовсім 
не розглядає того випадку, коли акумульовано більше капіталу, ніж та 
маса, що її можна застосувати у продукції, і коли вона, наприклад, марно 
лежить у грошовій формі в банкірів. Відси позичання грошей за кордон 
і т. ін.»6 Маркс зазначає, що ці явища стосуються розділу про конкуренцію. 
Але важливо довести, що його схема геть виключає утворення такого роду 
надлишкового капіталу. Конкуренція, хоч як широко розумітимемо ми це 

6 Theorien, т. ІІ, ч. 2, с. 252.
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поняття, не може, очевидно, утворювати вартостей, а значить, і капіталу, 
що не поставали б із процесу репродукції.

Схема, отже, виключає стрибкове поширення продукції. Вона припускає 
лише безперервне поширення її, яке відбувається рівнобіжно з утворенням 
додаткової вартості й ґрунтується на тотожності реалізації та капіталізації 
додаткової вартості.

З тієї самої причини за схемою передбачається таку акумуляцію, яка 
охоплює рівномірно обидва підрозділи, тобто всі галузі капіталістичної 
продукції. Тут виключається стрибкове поширення збуту так само, як 
однобічний розвиток поодиноких галузей капіталістичної продукції, які 
випереджали б інші.

Отже, за схемою передбачається такий рух цілого капіталу, який супере-
чить справжньому перебігові капіталістичного способу продукції. Історія 
капіталістичного способу продукції характеризується, на перший погляд, 
двома факторами: з одного боку, періодичною стрибковою експансією 
цілого поля продукції, а з другого, надзвичайно нерівномірним розвитком 
різних галузей продукції. Історію англійської бавовняної промисловості, 
що являє найбільш характеристичний розділ в історії капіталістичного 
способу продукції, починаючи з останньої чверті XVIII ст. й аж до 70-х рр. 
XIX ст., зовсім не можна з’ясувати з погляду Марксової схеми.

Нарешті, схема суперечить розумінню капіталістичного процесу в ціло-
му та перебігові його, схарактеризованому в Маркса в III томі «Капіталу». 
Основне в цьому розумінні є іманентна суперечність між здатністю про-
дуктивної сили безмежно поширюватись і обмеженою здатністю поширю-
ватись, яку має суспільне споживання за капіталістичних відносин розпо-
ділу. В розділі 15-му, присвяченому «розвиткові внутрішніх суперечностей 
закону» (зменшення норми зиску), Маркс дає такий докладний опис:

«Припускаючи наявність потрібних засобів продукції, тобто достатню 
акумуляцію, утворення додаткової вартості за даної норми її, а значить, 
і за даного рівня експлуатації праці, має межу лише в робітничій людно-
сті, а за даної робітничої людності — лише в рівні експлуатації праці. І ка-
піталістичний процес продукції, по суті, є продукція додаткової вартості, 
що її являє додатковий продукт або відповідна частина випродукованих 
товарів, де зречевлено неоплачену працю. Ніколи не треба забувати, що 
продукування цієї додаткової вартості — а зворотне перетворення деякої 
частини її на капітал або акумуляція є інтегральна частина цього про-
дукування додаткової вартості — є безпосередня мета й визначальний 
мотив капіталістичної продукції. Тому ніколи не можна подати її в такому 
вигляді, в якому вона ніколи не буває, а саме як продукцію, що має собі 
за безпосередню мету споживання або продукування предметів спожи-
вання для капіталістів (і звичайно, ще менше для робітників — Р. Л.). 
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Бо тоді забувалось би про її специфічний характер, який виявляється 
в усіх внутрішніх відношеннях цієї продукції. Видобування цієї додатко-
вої вартості являє безпосередній процес продукції, для якої, як ми казали, 
немає жодних інших меж, крім  зазначених вище. Скоро кількість праці, 
що її можна витиснути, зречевлено в товарах, випродуковано додаткову 
вартість, але цим продукуванням додаткової вартості закінчився лише 
перший акт капіталістичного процесу продукції, безпосередній процес 
продукції. Капітал увібрав певну частину неоплаченої праці. Коли дедалі 
більше розвивається процес, що визначається у зниженні норми зиску, 
маса продукованої таким чином додаткової вартості досягає величез-
них розмірів. Тепер починається другий акт процесу. Всю масу товарів, 
увесь продукт, як ту його частину, що вміщує сталий і змінний капітал, 
так і ту частину, яка є додатковою вартістю, треба продати. Якщо цього 
не буває, або лише почасти буває, або коли товар продається нижче цін 
продукування, то хоч робітника й експлуатували, та цю експлуатацію не 
реалізується, як таку, для капіталіста, причому може й зовсім не бути по 
цьому реалізації витисненої додаткової вартості або буде лише частинна 
реалізація її, коли втрачається частину або навіть і весь капітал. Умови 
безпосередньої експлуатації та умови її реалізації не тотожні. Вони не 
збігаються не лише в місці й часі, але й у поняттях. Перші обмежено лише 
продуктивною силою суспільства, другі — пропорційністю різних галузей 
продукції та споживчою силою суспільства. Але це останнє визначається 
не абсолютною продуктивною силою й не абсолютною споживчою силою, 
але споживчою силою на основі антагоністичних відношень розподілу, 
коли споживання величезної маси суспільства сходить до мінімуму, який 
змінюється в досить вузьких межах. Її обмежено далі потягом до акуму-
ляції, до збільшення капіталу й до продукування додаткової вартості 
в дедалі більшому масштабі. Такий закон капіталістичної продукції, що 
його диктують постійні революції в самих методах продукції, знецінення 
наявного капіталу, що завжди бувають під час таких переворотів, загаль-
на конкурентна боротьба, потреба удосконалювати продукцію та поши-
рювати її розміри, щоб уберегти її від загибелі. Ось чому ринок повинен 
невпинно поширюватись, так що взаємозалежність ринкових відношень 
і умови, які визначають цю залежність, дедалі більше набувають харак-
теру незалежного від продуцентів природного закону й дедалі менше 
вдається контролювати їх. Внутрішня суперечність розв’язується тим, 
що поширюється зовнішнє поле продукції. Але що більше розвивається 
продуктивна сила, то більше суперечить вона тій обмеженій базі, на якій 
ґрунтується споживання. На цій основі, багатій на суперечності, зовсім не 
є суперечністю те явище, що надмір капіталу сполучається з дедалі біль-
шим надміром людності, бо хоч маса продукованої додаткової вартості 
збільшилась би у разі, що збільшився б капітал і разом з тим людність, 
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однак саме через це збільшилась би й суперечність між тими умовами, 
в яких цю додаткову вартість продукується, і тими, в яких її реалізується»7.

Коли порівняти цей опис зі схемою поширеної репродукції, то вони 
аж ніяк не збігаються. За схемою, між продукуванням додаткової вар-
тості та реалізацією її немає жодної внутрішньої суперечності, навпаки, 
є внутрішня іманентна тотожність. Додаткова вартість уже заздалегідь 
з’являється на світ у натуральній формі, розрахованій виключно на по-
треби акумуляції. Вже з місць виробництва вона виходить як додатковий 
капітал. Це саме зумовлює її здатність реалізуватись, у намаганні самих 
капіталістів акумулювати. Капіталісти, як клас, заздалегідь продукують 
свою додаткову вартість у речовій формі, а це уможливлює та зумовлює 
застосування її для дальшої акумуляції. Реалізація додаткової вартості 
та її акумуляція є тут лише два боки того самого явища; вони тотожні 
в понятті. Для процесу репродукції, як його подано у схемі, споживча 
сила суспільства теж не є за межу продукції. Продукція поширюється 
тут автоматично рік у рік, і споживча сила суспільства не виходить за 
межі «антагоністичних відношень розподілу». Цей автоматичний процес 
поширення продукції — акумуляції — безперечно, є для капіталістичної 
продукції «закон під загрозою загибелі». Але, згідно з аналізом в III томі 
«Капіталу», «ринок повинен невпинно поширюватись», «ринок», отже, 
має вийти поза межі споживання робітників і капіталістів. І коли Туган-
Барановський тлумачить подальше речення Марксове: «внутрішня супе-
речність розв’язується тим, що поширюється зовнішнє поле продукції» — 
так, ніби Маркс розумів це «зовнішнє поле продукції» як саму продукцію, 
то це є насильство не лише над духом мови, але й над виразно вислов-
леною думкою Маркса. «Зовнішнє поле продукції» значить тут виразно 
й недвозначно не саму продукцію, а споживання, яке «повинно невпинно 
поширюватись». Що саме так, а не інакше думав Маркс, це досить добре 
доводить таке місце з «Теорій додаткової вартості»: «Отже, Рікардо був 
послідовний, коли відкидав потребу поширювати ринок відповідно до 
поширення продукції та росту капіталу. Весь капітал, що є в будь-якій 
країні, можна вигідно застосувати в цій країні. Тому й полемізував він 
з Адамом Смітом, який, з одного боку, висловлює його (Рікардо) погляд, 
і з властивим йому розумним інстинктом суперечить цьому поглядові»8.

Ще й друге місце з Маркса виразно доводить, що Маркс зовсім не поді-
ляв думки Туган-Барановського про продукцію задля продукції: «Крім того, 
як ми бачили (книга II, розділ III), відбувається постійна циркуляція між 
сталим капіталом і змінним капіталом (навіть лишаючи осторонь приско-
рену акумуляцію) — циркуляція, яка насамперед незалежна від  особистого 

7 Капітал, т. III, ч. І, с. 224.
8 Theorien, т. III, ч. 2, с. 305.
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споживання в тому розумінні, що вона ніколи в нього не входить, але кі-
нець кінцем обмежена особистим споживанням, бо продукування сталого 
капіталу відбувається не задля нього самого, а лише тому, що його більше 
споживається в тих галузях виробництва, продукти котрих входять в осо-
бисте споживання»9.

Тому, згідно зі схемою II, а за неї лише й вхопився Туган-Барановський, 
ринок, правда, є тотожний продукції. Поширити ринок тут значить поши-
рити продукцію, бо сама продукція тут є виключний ринок (споживання 
робітників — лише момент продукції, а саме репродукція змінного капіта-
лу). Ось чому поширення продукції та ринку мають ту саму межу — вели-
чину суспільного капіталу або рівень уже досягнутої акумуляції. Що більше 
витиснено додаткової вартості — в натуральній формі капіталу, то більше 
можна акумулювати її, а що більше її акумульовано, то більше можна її 
застосувати, реалізувати в формі капіталу, яка є її натуральна форма. Отже, 
згідно зі схемою, суперечності, зазначеної в аналізі III тому, немає. Тут у про-
цесі, як його подано в схемі, немає потреби невпинно поширювати ринок 
поза межі споживання капіталістів і робітників, і обмежена споживча сила 
суспільства зовсім не перешкоджає невпинному розвиткові продукції та 
необмеженому поширенню її. Схема, правда, припускає кризи, але виключ-
но через недостатню пропорційність продукції, тобто через те, що немає 
суспільного контролю над процесом продукції. Навпаки, схема виключає 
глибоку й основну суперечність між продуктивною та споживчою силою 
капіталістичного суспільства — ту суперечність, яка постає саме внаслідок 
акумуляції капіталу, періодично виявляється в кризах і спонукає капітал 
невпинно поширювати ринок.

9 Капітал, т. III, ч. 1, с. 289.
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Отже, Марксова схема поширеної репродукції не з’ясувала нам процесу 
акумуляції, як він відбувається в дійсності і як він розвивається історично. 
Чому це сталось? Тільки внаслідок передумов цієї схеми. Її завдання — 
змалювати процес акумуляції, припустивши, що капіталісти й робітники 
є єдині представники суспільного споживання. Ми бачили, що Маркс в усіх 
трьох томах «Капіталу» послідовно й свідомо припускає, як теоретичну 
передумову свого аналізу, загальне й виключне панування капіталістич-
ного способу продукції. В таких умовах, як у схемі, немає, звичайно, жодних 
інших суспільних класів, крім капіталістів і робітників, усіх «третіх осіб» 
капіталістичного суспільства — урядовців, представників ліберальних 
професій, духівництво й т. ін. — доводиться залічувати як споживачів 
до цих обох класів, переважно до класу капіталістів. Таке припущення є 
теоретичний спосіб, викликаний конечністю, — у дійсному житті немає 
й не було самодостатнього капіталістичного суспільства з виключним 
пануванням капіталістичної продукції — але це є цілком припустимий 
теоретичний спосіб там, де він не змінює умов самої проблеми, а допома-
гає лише подати її в чистому вигляді. Так стоїть справа з аналізом простої 
репродукції цілого суспільного капіталу. Тут сама проблема ґрунтується 
на такій фікції: у суспільстві, що продукує капіталістично, тобто такому, 
яке продукує додаткову вартість, усю цю додаткову вартість споживають 
ті, хто її привласнює, — клас капіталістів. Треба показати, як складаєть-
ся в таких умовах суспільна продукція та репродукція. Саму проблему 
ставиться з тим припущенням, що ця продукція не знає жодних інших 
споживачів, крім капіталістів і робітників; отже, це погоджується цілком 
і з Марксовою передумовою, тобто з загальним і виключним пануванням 
капіталістичного способу продукції. Одна фікція теоретично збігається 
з другою. Так само можна погодитись і на припущення абсолютного пану-
вання капіталізму за аналізу акумуляції поодинокого капіталу, як подано 
цей аналіз у першому томі «Капіталу». Репродукція поодинокого капіталу 
є елемент цілої суспільної репродукції, але такий елемент, що його рух 
відбувається самостійно, всупереч рухові інших елементів, причому рух 
цілого суспільного капіталу становить не механічну суму рухів поодино-
ких капіталів, а своєрідно змінений результат. Якщо навіть сума вартості 
поодиноких капіталів та суми, що їх одержується, коли скласти окремо вар-
тості їхніх складових частин — сталого й змінного капіталу та додаткової 
вартості, — і збігаються точно з величиною вартості цілого суспільного ка-
піталу — його обох складових і всієї додаткової вартості, — то зречевлення 
цих вартостей у відповідних частинах суспільного продукту все ж зовсім не 
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 збігатимуться зі  зречевленими відношеннями вартості поодиноких капі-
талів. Отже, відношення репродукції поодиноких капіталів у їхній речовій 
формі не збігаються ні між собою, ні з відповідними відношеннями репро-
дукції цілого капіталу. Кожен поодинокий капітал відбуває свою циркуля-
цію, а значить, і акумуляцію цілком самостійно; у цьому — за нормального 
перебігу циркуляції — він лише остільки залежить від інших, оскільки 
він взагалі мусить реалізувати свій продукт і знайти засоби продукції, по-
трібні для його індивідуальної чинності. Чи ця реалізація й самі ці засоби 
продукції мають зв’язок із капіталістичними колами — продуцентами, чи 
ні, для поодинокого капіталіста цілком байдуже. Навпаки, найзручнішою 
теоретичною передумовою для аналізу акумуляції поодинокого капіталу є 
припущення, що капіталістична продукція є єдине оточення цього процесу, 
тобто що вона досягла загального й виключного панування10.

Але тут постає питання, чи можемо ми прикласти передумови, які явля-
ють основу для простої репродукції, до цілого капіталу. Що Маркс справді 
ототожнював умови акумуляції цілого капіталу з умовами акумуляції поо-
динокого капіталу, це він сам потверджує в такому уривку:

«Питання треба тепер формулювати так: припускаючи загальну акумуля-
цію, тобто припускаючи, що в усіх галузях продукції капітал акумулюється 
більшою чи меншою мірою, що, фактично, вже створює передумову капіта-
лістичної продукції, котра тим більше стає прагненням капіталіста як ка-
піталіста, як прагнення скнари  — назбирувати гроші (і котра також необ-
хідна для того, щоб капіталістична продукція розвивалась далі), — в чому 
будуть умови цієї загальної акумуляції та в чому вона виявлятиметься?»

І він відповідає: «Отже, умови акумуляції капіталу цілком такі самі, як 
і для його первісної продукції та репродукції взагалі. Але умови ці сходили 
на те, щоб за одну частину грошей купити працю, за другу — товари (си-
ровину, машини й т. ін.)». «Отже, акумуляція нового капіталу може відбу-
ватись тільки в тих умовах, у яких відбувається репродукція вже наявного 
капіталу»11.

У дійсному житті реальні умови акумуляції цілого суспільного капіта-
лу зовсім інші, ніж для поодинокого капіталу та за простої репродукції. 
Проблема ґрунтується на такому питанні: як відбувається суспільна репро-
дукція, коли припускається, що дедалі більшу частину додаткової вартості 
капіталісти не споживатимуть, а витрачатимуть на поширення продук-
ції? Що суспільний продукт може витрачатись — ми лишаємо осторонь   

10 Що більший капітал, що більше розвинена продуктивність праці та взагалі масштаб 
капіталістичної продукції, то більша й маса товарів, які, переходячи від продукції до 
споживання (індивідуального та промислового), циркулюють на ринку, і тим більша певність 
для кожного поодинокого капіталу, що знайдуться на ринку умови для його репродукції 
(Маркс К. Теорії додаткової вартості. Т. II, ч. 2, нім. вид., с. 251).

11 Теорії додаткової вартості, т. II, ч. 2, с. 250, Акумуляція капіталу й кризи. Курсив Маркса.
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покриття сталого капіталу — лише на споживання робітників та капіталіс-
тів, це тут заздалегідь виключається, й це є найголовніший пункт пробле-
ми. Але через це виключається також те, щоб самі робітники та капіталісти 
реалізували весь продукт. Вони можуть самі реалізувати лише змінний 
капітал, використану частину сталого капіталу і спожиту частину додат-
кової вартості; таким чином, вони можуть забезпечити лише умови для 
відновлення продукції в попередньому масштабі. Навпаки, самі робітники 
та капіталісти аж ніяк не можуть реалізувати частину додаткової вартості, 
призначену для капіталізації. Отже, реалізація додаткової вартості з метою 
акумуляції в суспільстві, що складається з самих робітників і капіталістів, 
є нерозв’язне завдання. Варто уваги, що всі теоретики, які аналізували 
проблему акумуляції, — від Рікардо й Сісмонді до Маркса — ґрунтувались 
саме на цій передумові, а вона унеможливлювала розв’язання проблеми. 
Правильне передчуття, що потрібні для реалізації додаткової вартості 
«треті особи», тобто такі споживачі, які не належать до безпосередніх 
агентів капіталістичної продукції — робітників і капіталістів, доводило до-
слідників до різних викруток: до «непродуктивного споживання», що його 
представниками у Мальтуса є феодальні землевласники, у Воронцова — 
 мілітаризм, а у Струве ліберальні професії та інші додатки класу капіта-
лістів, і далі — до посилань на зовнішню торгівлю, яка у всіх скептиків 
акумуляції від Сісмонді до Ніколая-она відігравала величезну роль як 
запобіжний хлипок. Нерозв’язність завдання, з другого боку, доводила 
до невизнання акумуляції, як у Кірхмана та Родбертуса, або принаймні до 
визнання позірної потреби по змозі скорочувати акумуляцію, як у Сісмонді 
та його російських епігонів — народників.

Лише найглибший аналіз і точне схематизування процесу цілої суспіль-
ної продукції, що їх дав Маркс, а саме його геніальний аналіз проблеми 
простої репродукції, — лише вони дали змогу розв’язати пекуче питання 
щодо проблеми акумуляції й виявити вразливі місця в попередніх спробах 
її розв’язання. Аналіз акумуляції цілого капіталу, який уривається у Маркса 
на самому початку, де, крім того, як ми вже зазначили, переважає недо-
цільно для проблеми полеміка проти Смітового аналізу, безпосередньо не 
дала будь-якого розв’язання проблеми, навпаки, цей аналіз ще ускладни-
ли, припустивши, що капіталістичний спосіб продукції панує виключно. 
Але саме весь аналіз простої репродукції у Маркса й характеристика 
цілого капіталістичного процесу з його внутрішніми суперечностями та 
їхнім розвитком (у III томі «Капіталу») мають у собі implicite12 розв’язання 
проблеми акумуляції — розв’язання, яке погоджується з іншими частина-
ми Марксового вчення, з історичним досвідом і повсякденною практикою 
капіталізму, — й тому дають змогу доповнити дослідження тим, чого 

12 Всередині, приховано. — Ред.
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у  схемі бракує. Розглядаючи схему поширеної репродукції ближче, бачимо, 
що вона всіма сторонами недостатня, причому в ній є відношення поза 
капіталістичною акумуляцією та продукцією.

До цього часу ми розглядали поширену репродукцію лише з одного 
боку, а саме в зв’язку з питанням, як реалізується додаткову вартість. На це 
сходили труднощі, що турбували скептиків аж до нашого часу. Реалізація 
додаткової вартості справді є життьове питання капіталістичної акумуляції. 
Коли ми, спрощуючи справу, лишимо осторонь додатковий фонд капіта-
лістів, то для реалізації додаткової вартості насамперед потрібні покупці 
поза капіталістичним суспільством. Ми кажемо покупці, а не споживачі, 
бо, говорячи про реалізацію додаткової вартості, ми не кажемо наперед 
нічого про її речову форму. Виключну вагу має те, що додаткову вартість 
можуть реалізувати не робітники й не капіталісти, а лише суспільні верстви 
або товариства, які самі не продукують капіталістично. При цьому можна 
уявити два різні випадки. Капіталістична продукція дає стільки засобів 
споживання, що перевищуються її власні потреби (потреби робітників 
і капіталістів), а купують ці засоби споживання некапіталістичні верстви та 
країни. Так стоїть справа, приміром, з англійською бавовняною промисло-
вістю, яка протягом перших двох третин XIX століття (а почасти ще й те-
пер) постачала бавовняні тканини селянству, міській дрібній буржуазії на 
європейському континенті, а також селянству Індії, Америки, Африки тощо. 
Тут ми мали споживання некапіталістичних верств і країн, яке утворило 
базу для колосального розвитку бавовняної промисловості в Англії13. Але 
для цієї бавовняної промисловості розвинулась у самій Англії широка ма-
шинобудівельна промисловість, яка постачала веретена й ткацькі верстати, 
а потім у зв’язку з нею металургійна та кам’яновугільна промисловість. 
У цьому разі підрозділ II (засобів споживання) дедалі більше реалізував свої 
продукти в некапіталістичних суспільних верствах, причому він, зі свого 
боку, завдяки власній акумуляції збільшував попит на вироблені всередині 

13 Значення бавовняної промисловості в англійському експорті можна уявити собі 
з таких цифр:

1893: весь експорт фабрикатів 5540 млн марок, в тому числі бавовняних товарів на 
1280 млн марок, тобто 23%; залізо та інші металеві товари становлять мало не 17%.

1898: весь експорт фабрикатів 4668 млн марок, в тому числі бавовняних товарів на 
1300 млн марок, тобто 28%; залізо та металеві товари — 22%. Порівняно з цим, цифри для 
німецької імперії такі:

1898: весь експорт 4010 млн марок, в тому числі бавовняних товарів на 231,9 млн марок = 
53¾%.

За 1898 р. експортовано бавовняних товарів 5¼ млрд ярдів, і з них 2¼ млрд припало на 
передню Індію (Iaffé е. Die englische Baumwollindustrie und die Organisation des Exporthandels. 
Schmollers Jahrbücher. T. IV. С. 1033).

Року 1908 британський експорт самих лише ниток, вироблених з бавовни, становив 
262 млн марок (Statist. Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1910).
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 країни продукти підрозділу І (засоби продукції), і тому полегшував реаліза-
цію додаткової вартості та дедалі більшу акумуляцію цього підрозділу.

Візьмімо протилежний випадок. Капіталістична продукція дає стільки 
засобів продукції, що це перевищує її власні потреби, і знаходить покуп-
ців у некапіталістичних країнах. Приміром, англійська промисловість 
у першій половині XIX ст. постачала американським та австралійським 
державам матеріали для залізничного будівництва. Коли в якій-небудь 
країні будують залізниці, то це ще зовсім не значить, що там домінує капі-
талістичний спосіб продукції. У дійсності залізниці були в цьому разі лише 
за одну з головних передумов розвитку капіталістичної продукції. Такий 
самий приклад маємо в німецькій хімічній промисловості, що постачає 
засоби продукції, а саме — фарби, які й збувається масово в некапіталіс-
тичних країнах Азії, Америки й т. ін.14 Тут підрозділ І реалізує свої продукти 
в позакапіталістичних колах. Тому, внаслідок дедалі більшого поширення 
підрозділу І, у країні з некапіталістичним способом продукції відповідно 
поширюється підрозділ II, який постачає засоби споживання для дедалі 
більшої армії робітників підрозділу І.

Кожен із цих випадків відрізняється від Марксової схеми. У першому 
разі продукт підрозділу II перевищує потреби обох підрозділів — їхній 
змінний капітал і спожиту частину додаткової вартості, в другому разі про-
дукт підрозділу І перевищує величину сталого капіталу обох підрозділів, 
навіть коли взяти на увагу, що його збільшено для того, щоб поширити 
продукцію. В обох випадках додаткова вартість з’являється на світ не в на-
туральній формі, яка уможливлювала б і зумовлювала б її капіталізацію 
всередині одного з двох підрозділів. У дійсності ці два типові випадки 
щокроку перехрещуються, взаємно доповнюють один одного й переходять 
один в одного.

При цьому лишається нез’ясованим один пункт. Коли, приміром, над-
лишок у засобах споживання, скажімо, бавовняних тканин збувається в не-
капіталістичних колах, то ясно, що ці тканини, як товар капіталістичний, 
є втіленням не лише додаткової вартості, але й сталого та змінного капіталу. 
Припустити, що саме товари, які збувають поза капіталістичними колами 
суспільства, є втіленням тільки додаткової вартості, було б цілком безпід-
ставно. З іншого боку виявляється, що в цьому разі й другий підрозділ (І) 
не лише реалізує свою додаткову вартість, але що він може й акумулювати, 
не збуваючи, однак, свого продукту поза обома підрозділами капіталістич-
ної продукції. Але ці обидва заперечення лише позірні, їх розбиває пропор-
ційний розподіл вартості всієї маси продуктів на її відповідні частини. За 
капіталістичної продукції не лише весь суспільний продукт, але й кожний 

14 Приміром, з німецьких анілінових фарб ⅕, а з німецького індиго ½ вивозиться в такі 
країни, як Китай, Японія, Британська Індія, Єгипет, Азійська Туреччина, Бразилія, Мехіко.
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поодинокий товар містить у собі додаткову вартість. Але, незважаючи на 
це, весь суспільний продукт можна уявити собі у трьох різних частинах, які 
своєю вартістю відповідають спожитому суспільством сталому капіталові, 
змінному капіталові й витисненій додатковій вартості, — так і робить 
поодинокий капіталіст, який, продаючи свої товари, спочатку бере на 
увагу повернення витраченого сталого капіталу, потім змінного (або менш 
правильно, та більш відповідно до практики — спочатку свій основний 
капітал, а потім свій оборотний капітал), щоб записати далі решту як 
зиск. За простої репродукції цим пропорціям вартості відповідає й речова 
форма цілого продукту: сталий капітал з’являється знов у вигляді засобів 
продукції, змінний у вигляді засобів існування для робітників і додатко-
ва вартість — у вигляді засобів існування для капіталістів. Але в такому 
категоричному розумінні — коли капіталісти споживають усю додаткову 
вартість — проста репродукція є, як ми знаємо, теоретична фікція. Щодо 
поширеної репродукції або акумуляції, то й тут, згідно з Марксовою схемою, 
є витримана пропорційність між складом вартості суспільного продукту 
та його речовою формою: в тій частині, яку призначено для капіталізації, 
додаткова вартість одразу з’являється на світ, відповідно розподілена на 
речові засоби продукції та засоби існування для робітників, — на частини, 
які відповідають поширенню продукції на даній технічній базі. Але це ро-
зуміння, ґрунтоване на самодостатності та ізольованості капіталістичної 
продукції, як ми бачили, розбивається на реалізації додаткової вартості. 
Коли ми припустимо, що додаткову вартість реалізується поза капіталіс-
тичною продукцією, то це вже значить, що її речова форма не має жодно-
го зв’язку з потребами самої капіталістичної продукції. Її речова форма 
відповідає потребам тих некапіталістичних кіл, які уможливлюють її 
реалізацію. Тому капіталістична додаткова вартість може з’явитись на 
світ або у вигляді засобів споживання, як-от бавовняні тканини, або у 
вигляді засобів продукції, як-от матеріали для будування залізниць. А що 
реалізована додаткова вартість, втілена у продуктах одного підрозділу, 
сприяє реалізації додаткової вартості другого підрозділу за наступного 
поширення продукції, це зовсім не змінює того факту, що суспільну додат-
кову вартість, як ціле, реалізовано безпосередньо, а почасти побічно поза 
обома підрозділами. Тут справа стоїть так само, як і щодо поодинокого 
капіталіста, який може реалізувати свою додаткову вартість навіть тоді, 
коли весь товар його повертається лише на те, щоб відновити змінний 
або сталий капітал якогось іншого капіталіста.

Однак реалізація додаткової вартості не є єдиний посутній момент 
репродукції. Припустімо, що підрозділ І збув усю додаткову вартість поза 
межами обох підрозділів і що він може почати акумуляцію. Припустімо далі, 
що цей підрозділ передбачає нове поширення збуту в зазначених колах. 
Але все це являє лише половину умов для акумуляції. Друга передумова 
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акумуляції — треба знайти відповідні речові елементи для поширення про-
дукції. А звідки їх узяти, коли ми щойно перетворили додаткову вартість 
у вигляді продуктів І підрозділу, тобто засоби продукції, — на гроші, та ще 
й збули її поза капіталістичною продукцією. Оборудка, яка допомогла нам 
реалізувати додаткову вартість, разом з тим позбавила нас передумов, щоб 
можна було перетворити цю реалізовану додаткову вартість у форму про-
дуктивного капіталу. Отже, ми вскочили з вогню та в полум’я. Розгляньмо 
справу докладніше.

Ми оперуємо тут із с і в підрозділі І, і в підрозділі II так, ніби воно являє 
собою всю сталу частину капіталу продукції. Але це, як ми знаємо, непра-
вильно. Ми лише, спрощуючи схему, лишили осторонь ту обставину, що с, 
яке фігурує в І і II підрозділах, є тільки частина всього сталого капіталу, а 
саме та частина, яка щорічно обертається, яку споживається протягом пе-
ріоду продукції та переноситься на продукт. Але було б безглуздям припу-
скати, що капіталістична (й усяка інша) продукція споживає протягом кож-
ного продукційного періоду весь свій сталий капітал і що вона протягом 
кожного періоду утворює його знову. Навпаки, на тлі продукції, як її подано 
у схемі, всю величезну масу засобів продукції дано заздалегідь, їхнє періо-
дичне цілковите відновлення позначено у схемі як щорічне відновлення 
використаних частин. Рівнобіжно з підвищенням продуктивності праці та 
поширенням розмірів продукції, ця маса засобів продукції збільшується 
не лише абсолютно, але й відносно, порівняно з тією частиною, яку тепер 
споживається у продукції. Але в той самий час збільшується й потенційна 
роль сталого капіталу. І коли треба поширювати продукцію, то насамперед 
береться на увагу якнайбільше напруження цієї частини сталого капіталу, 
а не безпосереднє збільшення її вартості.

«У видобувній промисловості, наприклад у копальнях, сирові матеріали 
не становлять складової авансованого капіталу. Тут предмет праці не 
є продукт попередньої праці, а є подарунок природи, наприклад, металева 
руда, мінерали, кам’яне вугілля, каміння й т. д. Тут сталий капітал являє 
майже виключно засоби праці, які дуже добре можуть витримати збіль-
шену кількість праці (наприклад, денні й нічні зміни робітників). Однак 
за незмінних решти обставин маса й вартість продукту зростатимуть про-
порційно до вжитої праці. Як першого дня продукції, людина і природа, ці 
первісні творці продукту, а тим самим і творці матеріальних елементів ка-
піталу, ідуть собі тут пліч-о-пліч. Завдяки еластичності робочої сили сфера 
акумуляції поширюється без попереднього збільшення сталого капіталу.

У рільництві не можна поширити площу оброблюваної землі, не аван-
суючи додаткового насіння й гною. Але коли це вже авансовано, то суто 
механічний обробіток поля дивовижно впливає на збільшення маси про-
дукту. Більша кількість праці, постачена від попереднього числа  робітників, 
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збільшує, таким чином, родючість, не вимагаючи нових видатків на засоби 
праці. Це знову-таки безпосередній вплив людини на природу, що стає 
безпосереднім джерелом збільшеної акумуляції без участі якогось нового 
капіталу.

Насамкінець, у фабричній промисловості кожна додаткова витрата на 
працю має своєю передумовою відповідну додаткову витрату на сировину, 
але не конче на засоби праці. А що видобувна промисловість і хліборобство 
постачають фабричній промисловості її власну сировину й сировину на її 
засоби праці, то цій останній на користь іде й та додаткова кількість про-
дуктів, яку вони створили без додаткової витрати капіталу.

Загальний результат: захоплюючи обидва первісні чинники багатства, 
робочу силу й землю, капітал набуває такої експансивної сили, що дозво-
ляє йому елементи своєї акумуляції поширити поза межі, які визначає 
його власна величина — вартість і маса вже вироблених засобів продукції, 
в яких капітал реалізує своє буття»15.

Але зовсім не можна зрозуміти, чому всі потрібні засоби продукції та 
засоби споживання мають вироблятись виключно капіталістично. Правда, 
саме це припущення є в основі Марксової схеми акумуляції, але воно не 
відповідає ні повсякденній практиці та історії капіталу, ні специфічному 
характерові цього способу продукції. У першій половині XIX століття до-
даткова вартість в Англії виходила з процесу продукції переважно в формі 
бавовняних тканин. Але речові елементи її капіталізації — бавовна з ра-
бовласницьких штатів Північної Америки або хліб (засоби існування для 
англійських робітників) із пашенних комор кріпацької Росії — хоч і являли 
собою додатковий продукт, але зовсім не додаткову вартість. Наскільки 
капіталістична акумуляція залежить від цих некапіталістично вироблених 
засобів продукції, бачимо з бавовняної кризи в Англії, кризи, що постала 
після того, як припинились роботи на плантаціях через громадянську вій-
ну, або з кризи в європейській текстильній промисловості після того, як 
припинився довіз льону з кріпацької Росії під час Східної війни. Досить зга-
дати лише про ту роль, що її мав довіз селянського, тобто некапіталістично 
продукованого хліба в харчуванні мас промислових робітників Європи 
(тобто як елемент змінного капіталу), щоб зрозуміти, який міцний зв’язок 
має капіталістична акумуляція через свої речові елементи з некапіталіс-
тичними колами.

А проте, самий характер капіталістичної продукції виключає обмежен-
ня її лише капіталістично випродукованими засобами продукції. У гонитві 
поодинокого капіталу за підвищеною нормою зиску чималу роль відіграє 
тенденція здешевити елементи сталого капіталу. З другого боку, безупинне 

15 Капітал, т. І, вид. ДВУ, с. 361.
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підвищення продуктивності праці, як найважливіший метод підвищення 
норм додаткової вартості, має собі за передумову безмежне використання 
всіх матеріалів та умов, що їх дає природа й земля, й безпосередньо від 
них залежить. Щодо цього, то капітал, із самої суті своєї та з характеру 
свого буття, не припускає жодних обмежень. Капіталістичний спосіб про-
дукції до цього часу, після кількох століть свого розвитку, охоплює поки 
що лише частину всієї продукції земної кулі; районами, де він поширений, 
є до цього часу переважно маленька Європа, але й тут він не охопив ще 
остаточно багатьох галузей (як-от селянське господарство та самостійне 
ремество), а потім значна частина Північної Америки та деякі місцевості 
на континентах інших частин світу. Взагалі капіталістичний спосіб продук-
ції до цього часу обмежується переважно промисловістю країн помірної 
смуги, а на Сході та Півдні він зробив лише незначні успіхи. Тому, коли б 
капіталістична продукція користалася виключно з тих елементів, що їх 
можна дістати в цих вузьких межах, вона не досягла б своєї теперішньої 
висоти й розвиток її взагалі був би неможливий. З самого початку свого 
капіталістична продукція, згідно з формами й законами свого розвитку, 
розглядає всю земну кулю як скарбницю продуктивних сил. Намагаючись 
привласнити собі продуктивні сили для експлуатації, капітал ширяє по 
всьому світі, забирає засоби продукції по всіх закутках землі, захоплює або 
купує їх, незалежно від щабля розвитку їхньої культури та суспільних форм. 
Питання про речові елементи акумуляції капіталу — а його ще зовсім не 
можна розв’язати речовою формою капіталістично виробленої додаткової 
вартості — перетворюється на цілком інше питання: щоб продуктивно 
прикладати реалізовану додаткову вартість, капітал мусить дедалі більше 
захоплювати всю земну кулю, одержуючи таким чином змогу необмежено 
вибирати засоби продукції і щодо якості, і щодо кількості.

Використовувати необмежено нові райони сировини треба для того, щоб 
забезпечити себе від можливих змін та зупинок у довозі сировини зі старих 
джерел, а також на випадок можливого підвищення суспільних потреб. Це 
є одна з неодмінних передумов процесу акумуляції в його еластичності 
та здатності поширюватись. Коли через громадянську війну в Америці 
припинився довіз бавовни в Англію й постав відомий «голод на бавовну» 
в Ланкаширському окрузі, то в Єгипті як уродились казково швидко вели-
чезні плантації бавовнянику. Східна деспотія, із властивими їй кріпацькими 
відносинами, утворила тут ґрунт для діяльності європейського капіталу. 
Тільки капітал, маючи технічні засоби, міг протягом такого короткого часу 
спричинити такі дивовижні перевороти. Але тільки на докапіталістичному 
ґрунті примітивних соціальних відносин міг капітал дійти тієї командної 
влади над матеріальними та людськими продуктивними силами, яка 
потрібна для таких чудес. Другий подібний приклад маємо у величезному 
світовому поширенні каучуку, внаслідок чого тепер регулярно постачається 
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цієї сировини на мільярд марок щорічно. Господарську базу у видобуванні 
каучуку являють примітивні системи визиску, що їх дотримується євро-
пейський капітал в африканських колоніях та в Америці, — системи, де ми 
маємо різноманітні комбінації невільництва й панщанних відносин16.

Треба ось що підкреслити: коли ми вище припускали, що І або II під-
розділ реалізують у некапіталістичному оточенні тільки свій додатковий 
продукт, то ми при цьому розглядали найсприятливіший випадок, щоб 
перевірити Марксову схему, — випадок, де відносини репродукції подано 
в їхній чистій формі. А в дійсності ніщо не примушує нас припускати, що 
й частина сталого й змінного капіталу в продукті відповідного підрозділу 
реалізується поза капіталістичними колами. Коштом продуктів некапіта-
лістичних шарів можна й поширювати продукцію, і почасти відновлювати 
спожиті елементи продукції в їхній речовій формі. Наведені приклади ма-
ють з’ясувати те, що принаймні додаткову вартість, призначену для капіта-
лізації, та відповідну їй частину капіталістичної маси продуктів аж ніяк не 
можна реалізувати в межах капіталістичних шарів і що для них доводиться 
шукати покупців поза цими шарами — в суспільних шарах та суспільних 
формах, які продукують некапіталістично.

Отже, між періодом продукції, коли утворюється додаткова вартість, 
і наступною акумуляцією, коли вона капіталізується, відбуваються дві різні 
оборудки — перетворення додаткової вартості в її чисту форму вартості, її ре-
алізація, та перетворення цієї чистої форми вартості в форму продуктивного 
капіталу; обидві ці оборудки відбуваються між капіталістичною продукцією 
та навколишнім некапіталістичним світом. Отже, з обох поглядів — і з погля-
ду реалізації додаткової вартості, і з погляду забезпечення продукції елемен-
тами сталого капіталу, — світовий обмін є попередня історична умова буття 
капіталізму, а світовий обмін за даних конкретних відносин, по суті, є обмін 
між капіталістичними й некапіталістичними формами продукції.

До цього часу ми розглядали акумуляцію лише з погляду додаткової 
вартості та сталого капіталу. Третій основний момент акумуляції є змінний 
капітал. Поряд із дедалі більшою акумуляцією, дедалі більшає змінний капі-
тал. У Марксовій схемі відповідна йому речова форма в суспільному продукті 
являє дедалі більшу масу засобів існування для робітників. Але справжній 
змінний капітал — це не засоби існування робітників, а жива робоча сила, 
що для її репродукції потрібні засоби існування. Отже, до основних умов 

16 Останні викриття англійської Синьої Книги про практику Peruvian Amazon Со., Ltd. 
в Путумайо довели, що міжнародний капітал, навіть без політичної форми колоніального 
панування, встиг на території вільної республіки Перу дійти таких відносин з тубільцями, що 
межують із кріпацтвом, щоб захоплювати засоби продукції у відсталих країнах грабіжницькими 
способами. Від 1900 р. зазначене вище товариство англійських та екзотичних капіталістів 
подало на Лондонський ринок приблизно 4000 тон путу, майського каучуку. Протягом того 
самого часу загинуло 30 тисяч тубільців, а з решти, 10 тисяч, більшість були покалічені.
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акумуляції належить наявність пропозиції живої праці, відповідно до потреб 
акумуляції, — праці, що її пускає в роботу капітал. Збільшують масу праці, 
наскільки це дозволяють обставини, подовжуючи робочий день та інтенси-
фікуючи працю. Однак в обох цих випадках збільшення живої праці зовсім не 
виявляється у збільшенні змінного капіталу, або виявляється дуже незначно 
(як плата за понаднормову роботу). Обидва методи, наражаючись, крім того, 
почасти на природний, почасти на суспільний опір, обмежується певними, 
досить вузькими рамками й поза межі їхні виходити не можуть. Отже, дедалі 
більший розвиток змінного капіталу, сполучений з акумуляцією, мусить 
виявитись у дедалі більшому числі фактичних робітників. Звідки береться 
цих додаткових робітників?

Аналізуючи акумуляцію поодинокого капіталу, Маркс відповідає на це 
питання так: «Але щоб примусити ці елементи фактично функціонувати 
як капітал, класу капіталістів потрібна додаткова кількість праці. Якщо 
визиск фактичних робітників не можна збільшити екстенсивно або інтен-
сивно, то, очевидно, потрібна додаткова робоча сила. Та про це подбав і са-
мий механізм капіталістичної продукції: він репродукує робітничий клас 
як клас, залежний від заробітної плати, а її звичайний рівень такий, що 
забезпечує не лише існування цього класу, а також і його розплодження. Ці 
додаткові робочі сили різного віку щорічно дає капіталові сам робітничий 
клас, отже, доводиться лише сполучити їх з додатковими засобами про-
дукції, які є у продукті річного періоду, і перетворення додаткової вартості 
на капітал забезпечено»17. Збільшення змінного капіталу сходить тут ви-
ключно й безпосередньо на природний приріст робітничого класу — а це 
залежить уже від капіталу — внаслідок розплодження. Це точно відповідає 
так само й схемі поширеної репродукції, де, згідно з припущенням Маркса, 
капіталісти й робітники є єдині суспільні класи, а капіталістична продук-
ція є єдиний і абсолютний спосіб продукції. Згідно з цим припущенням, 
природне розплодження робітничого класу є єдине джерело збільшення 
наявних робочих сил, підвладних капіталові. Але це розуміння суперечить, 

17 Капітал, т. І, с. 589. Є друге, аналогічне до цього місце: «Отже, частину додаткової 
вартості й відповідний їй додатковий продукт у засобах існування доводиться насамперед 
перетворювати на змінний капітал, тобто на них треба купити нову працю. Це можливо 
лише тоді, коли збільшиться число робітників або коли подовжиться робочий час, протягом 
якого вони працюють... Однак не можна вважати це за постійний засіб акумуляції. Робітнича 
людність може збільшитись, коли раніше непродуктивні робітники перетворяться на 
продуктивних, або коли частину людності, яка раніше не працювала, — жінок, дітей 
і пауперів — утягується у процес продукції. Цього останнього пункту ми не розглядаємо. 
Нарешті, робітнича людність може більшати внаслідок абсолютного приросту людності. 
Якщо акумуляція є сталий безупинний процес, то цей абсолютний приріст людності — хоч він 
і меншає відносно порівняно з застосованим капіталом — є умова цієї акумуляції. Збільшення 
людності є основа акумуляції як постійного процесу. Але для цього потрібна така заробітна 
плата, яка уможливлює не лише репродукцію робітничої людності, а також і приріст її» (Теорії 
додаткової вартості, т. II, ч. 2, розділ «Перетворення доходу на капітал», нім. вид., с. 243).



263Розділ XXVI. Репродукція капіталу та її оточення

однак, законам руху акумуляції. Природне розплодження робітників ні 
щодо часу, ні кількістю не має жодного зв’язку з потребами капіталу, що 
його нагромаджується. Особливо воно не може встигнути, як це довів 
блискуче сам Маркс, за потребами капіталу внаслідок його раптового по-
ширення. Природне розплодження робітничого класу, як єдина база руху 
капіталу, виключало б процес акумуляції за періодичної зміни високої та 
низької кон’юнктури та за стрибкового поширення поля продукції, і через 
це унеможливило б саму акумуляцію. Акумуляція не повинна обмежува-
тись ні збільшенням змінного капіталу, ні елементами сталого капіталу, 
тобто вона повинна необмежено порядкувати над допливом робочої сили. 
Згідно з аналізом Марксовим, ця вимога точно виявляється в тому, що 
утворюється «промислова резервна армія робітників». Правда, Марксова 
схема поширеної репродукції не знає цієї резервної армії, і для неї у схе-
мі немає місця. Промислова резервна армія не може утворюватись через 
природне розплодження капіталістичного найманого пролетаріату. Їй 
потрібні інші суспільні резервуари, звідки допливала б робоча сила; це — 
робітники, які не були раніше під владою капіталу і яких лише за потреби 
втягується в лави пролетаріату. Ці додаткові робочі сили капіталістична 
продукція може постійно черпати тільки з некапіталістичних шарів та 
країн. У своєму аналізі промислової резервної армії (Капітал, т. І, розділ 23, 
с. 3) Маркс бере на увагу лише: 1) витіснення старіших робітників маши-
нами, 2) притягання до міста сільських робітників, як наслідок панування 
капіталістичної продукції у хліборобстві, 3) викинутих із промисловості 
робітників, що мають нерегулярну роботу, і нарешті, 4) нижчу верству 
відносного перелюднення — пауперизм. Всі ці категорії являють собою 
в різних формах елементи, що їх викинула за борт капіталістична продук-
ція, — найманих робітників, що їх так або інакше використано й викинуто 
за штат. Сільські робітники, що завжди переходять до міста, за Марксом, 
є теж наймані пролетарі, які раніше вже були під владою хліборобського 
капіталу, а тепер лише перейшли в підданство промислового капіталу. 
Маркс при цьому, очевидно, мав на увазі англійські відносини на високому 
щаблі капіталістичного розвитку. У цьому зв’язку він не розглядає питання, 
звідки цей міський та сільський пролетаріат допливає, і не бере на увагу 
найважливішого для європейського континенту джерела цього допливу — 
невпинну пролетаризацію середніх верств міста й села, занепад селянського 
господарства та ремісничої дрібної промисловості; отже, не зважує він 
саме постійного переходу робочих сил від некапіталістичних умов до капі-
талістичних, як продукту не капіталістичного, а докапіталістичних спосо-
бів продукції в дедалі пожвавленому вирі їхнього розкладу й занепаду. Але 
сюди стосується не лише розклад європейського селянського господарства 
й ремества, а ще й розклад різних примітивних продукційних та суспільних 
форм у країнах позаєвропейських.
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Як капіталістична продукція не може обмежитись природними скарбами 
та продуктивними силами помірної смуги, а треба їй для розвитку свого 
порядкувати всіма країнами, незалежно від клімату, то так само мало вона 
може обійтись робочою силою самої лише білої раси. Щоб використати ті 
смуги, де представники білої раси стають непрацездатні, капіталові треба 
інших рас; йому взагалі треба необмежено порядкувати всіма робочими 
силами земної кулі, щоб за допомогою їх пустити в рух усі продуктивні 
сили землі, оскільки це можливо в рамках продукції додаткової вартості. 
Але капітал здебільша знаходить тут ці робочі сили, скуті традиційними 
докапіталістичними продукційними відносинами, що з них їх треба спочат-
ку «визволити», а потім уже втягти в активну армію капіталу. Процес ви-
ділення робочих сил із примітивних суспільних відносин та втягування їх 
капіталістичною системою найманої праці є одна з неодмінних історичних 
основ капіталізму. Англійська бавовняна промисловість, як перша справді 
капіталістична галузь продукції, не могла б існувати не лише без бавовни 
південних штатів Північноамериканського Союзу, але й без тих мільйонів 
африканських негрів, що їх перевезено в Америку обробляти плантації і що 
після війни за визволення, як вільний пролетаріат, поповнювали лави кла-
су капіталістичних найманих робітників18. Справа з притяганням потрібної 
робочої сили з некапіталістичних суспільств, так зване робітниче питання 
в колоніях, набуває дедалі більшої гостроти для капіталу. Це питання 
розв’язується різними методами «м’якої влади», завдання якої в тому, щоб 
визволити робочі сили з-під влади інших соціальних авторитетів та умов 
продукції й підкорити їх владі капіталу. Внаслідок цих домагань у коло-
ніальних країнах утворюються найхимерніші форми, де змішано сучасну 
систему найманої праці та примітивні відносини панування19. Ці форми 

18 Таблиця, оголошена в Сполучених Штатах незадовго до громадянської війни, подає 
такі дані про вартість щорічної продукції рабовласницьких штатів і про число рабів, що 
більшість із них працювали на бавовняних плантаціях:

1800 р. 1810 р. 1820 р. 1830 р. 1840 р. 1850 р. 1851 р.

Бавовни в 
млн дол.

5,2 15,5 26,3 34,1 74,6 101,8 137,3

Рабів 893 041 1 191 364 1 543 688 2 009 053 2 487 255 3 179 509 3 200 000

(Simons, Klassenkämpfe in der Geschichte Amerikas. Додаток до «Die Neue Zeit», №7, с. 39).
19 Зразок подібних мішаних форм змальовує на прикладі південноафриканських 

діамантових копалень колишній англійський міністр Брайс: «Найцікавішу єдину на світі дивину 
Кімберлі становлять обидва так звані “компонд”, де розміщується й тримається тубільців, що 
працюють у копальнях. Це — величезні загорожі без даху, але вкриті дротяною сіткою, щоб не 
можна було нічого перекинути через кам’яні мури. У сусідні копальні прокладено підземний хід. 
Робота триває на три восьмигодинні зміни, так що робітник ніколи не лишається під землею 
більш як 8 годин. Всередині загорожі є намети, де тубільці живуть і сплять. Тут є і шпиталь, і 
школа, де робітники можуть вільного часу читати, писати. Міцних напоїв не продають. На всіх 
виходах стоять вартові й не пропускають відвідувачів, хоч тубільців, хоч білих; харчі дістають у 
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яскраво ілюструють те, що капіталістична продукція не може обійтись без 
робочої сили з інших соціальних формацій.

Маркс докладно розглядає як процес привласнення некапіталістичних 
засобів продукції, так і перетворення селянства в капіталістичний проле-
таріат. Весь 24 розділ І тому «Капіталу» присвячено постанню англійського 
пролетаріату, хліборобського класу капіталістичних орендарів і промисло-
вого капіталу. Особливої ролі в утворенні цього останнього надає Маркс 
тому, що європейський капітал грабував колоніальні країни. Але все це 
трактується з погляду так званої «первісної акумуляції». Ці процеси ілю-
струють у Маркса лише генезу, час народження капіталу; вони змальову-
ють лише пологові муки, коли народжується капіталістичний спосіб про-
дукції з надр феодального суспільства. Коли Маркс дає теоретичний аналіз 
процесу капіталу — продукції та циркуляції, він завжди повертається до 
своєї передумови, до загального й виключного панування капіталістичної 
продукції.

Ми бачимо, однак, що капіталізм, навіть цілком достиглий всіма сто-
ронами, зв’язаний з одночасною наявністю некапіталістичних шарів 
і суспільств. Це не обмежується лише питанням про ринок для «надлиш-
кового» продукту, як ставили проблему Сісмонді й пізніші критики та 
скептики капіталістичної акумуляції. Процес акумуляції капіталу всіма 

крамниці, що є у внутрішній частині муру й належить товариству. В “компонді” копальні De Beers, 
коли я завітав туди, містилось 2600 тубільців різних племен, так що там можна було бачити 
різноманітні типи негрів, починаючи з Наталю й Пондоленду на півдні й до озера Танганьїка 
на далекому сході. Вони приходять сюди з усіх країв, бо приваблює їх висока заробітна плата — 
звичайно 18–30 марок на тиждень — і лишаються тут із три місяці або й більше, а іноді й дуже 
довгий час... У цьому величезному прямокутному “компонді”  є зулуси з Наталю, фінґу, пондо, 
тембу, базуто, бечуани, підданці Ґунґунґанаса з португальських володінь, кілька матабелів 
і макалаків і багато так званих замбезійських бойсів з племен, що живуть по берегах цієї 
ріки. Є й бушмени, або принаймні тубільці, що походять від бушменів. Вони живуть у добрій 
злагоді й вільного часу розважаються кожний по-своєму. Крім газардових ігор, ми бачили ще 
гру з камінцями на дошці й подібну до англійської гри в “лиса та гуску”, чули й музику на 
двох примітивних інструментах, так званому кафрському роялі, що складається із залізних 
платівок різної довжини, прикріплених на дерев’яній рамі, і ще на простішому інструменті, 
що складається з дерев’яних планок різної довжини, які видають різні тони, коли ударяють 
об них. Лише дуже небагато читали або писали листи, а інші готували страву або просто 
розмовляли. Представники деяких племен невпинно ґерґочуть по-своєму, й коли переходити 
від однієї групи до іншої, то в цьому дивовижному негрському пеклі можна почути всі 
дванадесять мов. Негри здебільша, пропрацювавши кілька місяців, облишають копальні й 
із заробленими грішми повертаються до своїх племен, щоб, купивши собі за ті гроші жінку, 
жити як усі» (Bryce J. Impressions of South Africa. 1897 (нім. вид. 1900), с. 206). Там само живо 
описуються методи, що ними в Африці розв’язується «робітниче питання». Ми дізнаємось 
тут, що негрів примушують працювати в копальнях і на плантаціях Кімберлі, Вітватерсранду, 
Наталю, Матабелеленда, одбираючи в них усю землю та всю худобу, тобто засоби існування. Їх 
пролетаризують, деморалізують горілкою (потім, коли вони, звикши до горілки, потрапляють 
у «загорожі» капіталу, «міцні напої» їм суворо забороняється: об’єкт визиску має бути завжди 
працездатний), і нарешті, втягують у «найману систему» капіталу насильством, в’язницею, 
киями.
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своїми відношеннями вартості й речовими відношеннями — своїм сталим 
капіталом, змінним капіталом і додатковою вартістю — зв’язаний з некапі-
талістичними формами продукції. Останні являють дане історичне оточен-
ня для процесу акумуляції капіталу. Якщо акумуляцію капіталу неможливо 
уявити в умовах виключного й абсолютного панування капіталістичного 
способу виробництва, то без некапіталістичного оточення вона немисли-
ма взагалі. Правда, Сісмонді та послідовники його мали добре чуття щодо 
умов акумуляції, коли вбачали труднощі її виключно в реалізації додатко-
вої вартості. Між умовами реалізації додаткової вартості й умовами поши-
рення сталого й змінного капіталу в їхній речовій формі є посутня різниця. 
Капітал не може обійтись без засобів продукції та робочих сил цілої земної 
кулі: щоб безперешкодно розвивати процес своєї акумуляції, йому потріб-
ні природні багатства та робочі сили всіх смуг землі. А що ці робочі сили 
здебільша фактично перебувають під владою докапіталістичних способів 
продукції — а вони є історичне оточення акумуляції капіталу, — то відси 
й походить нестримне намагання капіталу завойовувати відповідні країни 
та суспільства. По суті, приміром, для капіталістичної продукції були б при-
датні й капіталістично оброблювані каучукові плантації, що є вже в Індії; 
але що фактично в країнах, де є ці галузі продукції, домінують некапіта-
лістичні відносини, то капітал і намагається підкорити собі ці країни та 
суспільства; при цьому завдяки первісним відносинам у них можливі такі 
пожвавлені та насильницькі способи акумуляції, які зовсім нездійсненні за 
суто капіталістичних суспільних відносин.

Інша справа з реалізацією додаткової вартості. Вона заздалегідь має 
зв’язок з некапіталістичними продуцентами й споживачами як такими. 
Отже, наявність некапіталістичних покупців додаткової вартості є безпосе-
редня умова наявності капіталу та його акумуляції, а тому й вирішальний 
чинник у проблемі акумуляції капіталу.

Так чи інакше, капіталістична акумуляція як суспільний процес фактич-
но у всіх своїх відносинах має зв’язок з некапіталістичними суспільними 
верствами й формами. Отже, розв’язання проблеми, що за неї в політичній 
економії сперечались майже ціле століття, міститься між двома крайностя-
ми: між дрібнобуржуазним скептицизмом Сісмонді, Кірхмана, Воронцова 
й Ніколая-она, які вважали акумуляцію за неможливу, і грубим оптимізмом 
Рікардо, Сея, Туган-Барановського, що для них сам капіталізм може себе 
безмежно запліднювати, і через це — такий логічний висновок — існувати 
вічно. У розв’язанні проблеми, згідно з Марксовим вченням, є діалектична 
суперечність: капіталістична акумуляція для свого розвитку потребує 
некапіталістичних суспільних формацій як власного оточення; вона про-
гресує внаслідок обміну з цими формаціями й може тривати доти, доки 
знаходить це оточення.



267Розділ XXVI. Репродукція капіталу та її оточення

Ґрунтуючись на цьому, можна переглянути поняття внутрішньої та 
зовнішньої торгівлі, які відіграють дуже важливу роль у теоретичній супе-
речці про проблему акумуляції. Внутрішній та зовнішній ринки відіграють, 
безперечно, величезну й дуже різноманітну роль у перебігу капіталістичного 
розвитку, але не як поняття політичної географії, а як поняття соціальної еко-
номії. З погляду капіталістичної продукції, внутрішній ринок — це капіталіс-
тичний ринок, сама ця продукція: і як покупець власних продуктів, і як дже-
рело власних продуктів, і як джерело власних елементів продукції. Зовнішній 
ринок капіталу — це навколишнє некапіталістичне оточення, яке вбирає 
його продукцію й постачає йому елементи продукції та робочу силу. З цього 
погляду — погляду економічного, Німеччина та Англія у своєму взаємному 
товарообміні являють одна для одної переважно внутрішні капіталістичні 
ринки, тимчасом як обмін між німецькою промисловістю та німецькими 
селянами, як споживачами й продуцентами, являє для німецького капіталу 
зовнішні ринкові відносини. Як бачимо зі схеми репродукції, це точні й озна-
чені поняття. У внутрішньому капіталістичному обороті, у крайньому разі, 
можна реалізувати лише певні частини вартості цілого суспільного продук-
ту: спожитий сталий капітал, змінний капітал і спожиту частину додаткової 
вартості; навпаки, частину додаткової вартості, призначену для капіталізації, 
треба реалізувати на «зовнішньому ринку». Якщо капіталізація додаткової 
вартості є справжня мета й рушійний мотив продукції, то з другого боку, 
відновлення сталого і змінного капіталу (а так само й спожитої частини до-
даткової вартості) є широка база цієї продукції та попередня умова її. І коли 
капіталізація додаткової вартості за міжнародного розвитку капіталізму стає 
дедалі потрібніша й менш певна, то широка база сталого й змінного капіталу, 
як певної маси вартості, набуває дедалі більшої сили абсолютно порівняно з 
додатковою вартістю. Відси походить та суперечність, що старі капіталістич-
ні країни дедалі більше правлять одна одній за ринки збуту, стають дедалі 
потрібніші одна одній і, разом з тим, провадять між собою дедалі запеклішу 
боротьбу, конкуруючи за некапіталістичні країни20. Умови капіталізації до-
даткової вартості й умови відновлення цілого капіталу дедалі більше стають 
суперечні, і ця суперечність, проте, є лише відбиття багатого на суперечності 
закону спадання норми зиску.

20 Типовими у цьому сенсі є відносини Німеччини та Англії.



Розділ XXVII
Боротьба проти натурального господарства

Капіталізм народжується й розвивається історично в некапіталістич-
ному соціальному оточенні. У західноєвропейських країнах він розвива-
ється спочатку в феодальному оточенні, з якого він виходить, як панщан-
не господарство на селі й цехове ремество в місті, а потім, коли феодалізм 
знищено, — розвивається в переважно селянсько-ремісничому оточенні, 
отже, у простій товаровій продукції, як у сільському господарстві, так і в ре-
местві. Крім того, європейський капіталізм оточують величезні території 
позаєвропейських культур, що являють цілу шкалу розвитку, починаючи 
з первісних комуністичних орд мисливців-мандрівників і збирачів овочів 
і закінчуючи селянською та ремісничою товаровою продукцією. У такому 
оточенні відбувається процес акумуляції капіталу.

Тут треба відрізняти три фази: боротьбу капіталу з натуральним гос-
подарством, боротьбу з товаровим господарством і боротьбу-конкуренцію 
капіталу на світовій арені за лишки умов акумуляції.

Щоб далі існувати й розвиватись, капіталізмові потрібні некапіталістичні 
форми продукції як його оточення. Але не всі ці форми придатні йому. Йому 
потрібні некапіталістичні соціальні верстви — як ринок для його додатко-
вої вартості, як джерело його засобів продукції і як резервуар робочих сил 
для системи найманої праці. Натурально-господарські форми продукції 
для всього цього не придаються. В усіх натурально-господарських форма-
ціях, чи то будуть первісні селянські громади зі спільною власністю на зем-
лю, чи феодально-панщанні відносини тощо, продукція на власні потреби 
є найважливіший момент у господарстві; внаслідок цього потреба в чужих 
товарах невелика, або її й зовсім немає і, як правило, немає і надлишку 
у власних продуктах або принаймні не треба неодмінно збувати надлишок 
продуктів. Однак найважливіше тут у тому, що всі натурально-господарські 
форми продукції ґрунтуються на тій або іншій зв’язаності засобів продукції 
та робочих сил. Комуністична селянська громада, так само як і феодально -

-панщанне господарство тощо, у своїх господарських організаціях 
ґрунтуються на зв’язаності найважливішого засобу продукції — землі — та 
робочих сил, — на зв’язаності, яка базується на правних та побутових від-
носинах. Таким чином, натуральне господарство усюди ставить великий 
опір потребам капіталу. Ось чому капітал насамперед всюди й завжди бо-
реться, щоб знищити натуральне господарство в усіх його історичних фор-
мах; він постає проти всіх форм натурального господарства, що з ними має 
діло, — проти рабовласницького господарства, проти феодалізму, проти 
первісного комунізму й проти патріархального селянського  господарства. 
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Політична сила (революція, війна), державний податковий прес і дешевина 
товарів — ось головні методи в цій боротьбі; вони діють почасти одночас-
но, почасти один по одному й підтримують один одного. І коли насильство 
в боротьбі проти феодалізму в Європі виявлялось у формі революцій (сюди 
належать буржуазні революції XVII, XVIII і XIX століть), то в країнах поза-
європейських, у боротьбі з більш примітивними соціальними формами, 
виявлялось воно у колоніальній політиці. Заведена тут податкова система 
та торгівля з первісними громадами являють собою суміш, де політичне 
насильство діє разом з економічними чинниками.

економічні завдання капіталізму в боротьбі з натурально-господар-
ськими громадами сходять на:

1) безпосереднє захоплення найважливіших джерел продуктивних 
сил — землі, дичини, незайманих лісів, мінералів, дорогоцінного каміння, 
руди, продуктів екзотичного рослинного світу, приміром каучуку тощо;

2) «визволення» робочих сил та примушування їх працювати для 
капіталу;

3) заведення товарового господарства;
4) відділення сільського господарства від промисловості.
Протягом періоду первісної акумуляції, тобто за історичного зародження 

капіталізму в Європі, а це є період від кінця середніх віків аж до XIX століття, 
сільське господарство в Англії та на континенті було за прегарний ґрунт 
масово перетворювати засоби продукції та робочі сили на капітал. Але 
таке саме завдання здійснює домінантний капітал аж до нашого часу, та ще 
в куди ширшому масштабі — в колоніальній політиці. І сподіватись, щоб 
капіталізм коли-небудь задовольнився лише з тих засобів продукції, що їх 
він може одержати через товарообмін, — значить тішити себе ілюзіями. 
Труднощі для капіталу тут уже в тому, що продуктивні сили на величезних 
обширах придатної для експлуатації земної поверхні перебувають у роз-
порядженні суспільних формацій, які або не мають нахилу торгувати, або 
взагалі не продають саме найважливіших для капіталу засобів продукції, 
бо це заздалегідь виключається формами власності та всією соціальною 
структурою. Сюди належить насамперед земля з усім мінеральним багат-
ством її надр і луками, лісами й водами на її поверхні, а потім худоба пер-
вісних скотарських народів. Покластися на процес повільного, на століття 
розрахованого внутрішнього розкладу цих натурально-господарських 
формацій та чекати результатів його, поки найважливіші засоби продукції 
вивласнюватиметься звичайним товарообміном, значило б для капіталіз-
му зовсім відмовитись від продуктивних сил цих областей. Тому капіталізм 
вважає за своє життьове питання силою привласнювати найважливіші 
засоби продукції колоніальних країн. А що саме примітивні соціальні 
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 об’єднання тубільців являють найміцнішу оборонну позицію суспільства 
та базу його матеріального існування, то відси, як початковий засіб капіта-
лу, випливає систематичне планове руйнування й знищення тих некапіта-
лістичних соціальних об’єднань, що на них наражається він, поширюючись. 
Ми маємо тут уже не первісну акумуляцію: вищеописаний процес триває 
до нашого часу. Будь-яке нове поширення колоній, звичайно, сполучається 
з цією впертою війною капіталу проти відносин тубільців, причому силою 
забирається їхні засоби продукції та робочі сили. Сподіванки, що можна 
спрямувати капіталізм виключно шляхом «мирного співробітництва», тоб-
то законного товарообміну — в тому вигляді, як він відбувається між ка-
піталістичними країнами, — як єдиної основи акумуляції, — ці сподіванки 
ґрунтуються на доктринерській помилці, ніби акумуляція капіталу може 
відбуватись без продуктивних сил і попиту первісних суспільних формацій, 
і немовби вона може орієнтуватись на повільний процес внутрішнього 
розкладу натурального господарства. Акумуляція капіталу, з її властивістю 
поширюватись стрибками, не може чекати на природне збільшення робіт-
ничої людності та з цього задовольнятись, і так само не може вона чекати, 
поки природним способом і повільно зруйнуються некапіталістичні форми 
та перейдуть до товарового господарства, і на цьому заспокоїтись. Капітал 
не вміє інакше розв’язувати цю справу, як насильством, що являє постій-
ний метод акумуляції капіталу як суспільного процесу не лише в зачатко-
вих стадіях капіталізму, але й до нашого часу. А що в усіх таких випадках 
ідеться про буття або небуття первісних суспільств, то їм не лишається 
нічого іншого, як боротись на життя й смерть, до повного виснаження сил 
або до загибелі. Відси — безупинна військова окупація колоній, повстання 
тубільців та колоніальні експедиції, щоб приборкати їх, як перманентні 
явища колоніального режиму. Насильство є тут безпосередній наслідок 
зіткнення капіталізму з натурально-господарськими формаціями, які 
обмежують його акумуляцію. Без їхніх засобів продукції та робочих сил 
він може обійтись так само мало, як і без їхнього попиту на його додат-
ковий продукт. Але щоб узяти в них засоби продукції та робочі сили та 
перетворити їх на покупців товарів, він свідомо намагається знищити їх 
як самостійні соціальні формації. Цей спосіб, з погляду капіталу, є найдо-
цільніший, бо він разом з тим є і найшвидший, і найприбутковіший. Його 
зворотний бік — дедалі поширюваний мілітаризм, що про його значення 
для акумуляції ми казатимемо далі в іншому зв’язку. Класичні приклади 
того, як застосовувалось ці методи капіталу в колоніях, маємо в політиці 
англійців в Індії та французів — в Алжирі.

Старовинна господарська організація індусів — комуністична сільська 
громада — тисячоліття зберігалась у своїх різних формах і, не вважаючи на 
бурі на «політичних висотах», пережила довгу внутрішню історію. В VI сто-
літті до християнської ери в індійські громади вдерлись перси й підкорили 
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собі частину країни. Минуло два століття й прийшли сюди греки, які лишили 
по собі александрійські колонії — ці бростки цілком чужої індусам культури. 
Потім були навали диких скіфів. Протягом століть в Індії панували араби. 
Далі з висот Ірану прийшли афгани, але їх витіснили міцним ударом татар-
ські орди, які прийшли з Трансокеанії. Жах і руйнацію лишали монголи всю-
ди, де йшли. Цілі поселення знищувались дощенту, тихі ниви, де проростали 
ніжні паростки рису, було заллято пурпуром потоків крові. Але індійська 
сільська громада все це пережила, бо всі магометанські завойовники один 
по одному залишали країну, не порушивши внутрішнього соціального 
життя селянської маси та її традиційного устрою. Вони лише призначали в 
провінціях своїх намісників, які дбали про військову організацію та стягали 
з населення податки. Всі завойовники дбали про те, щоб підкорити країну та 
визискувати її, але ніхто не мав наміру позбавити народ його продуктивних 
сил та знищити його соціальні організації. У царстві великого могола селя-
нин повинен був щороку платити натурою данину чужоземним завойовни-
кам, але у своєму селі міг він жити спокійно й прадідівським звичаєм сіяти 
рис на своїй sholgura. Але прийшли англійці, й чумні випари англійської 
цивілізації зробили протягом короткого часу те, чого не могли зробити 
тисячоліття й меч ногайців: вони зруйнували всю соціальну організацію 
народу. Мета англійського капіталу сходила кінець кінцем на те, щоб заволо-
діти самою базою існування індійської громади — землею. Для цього дуже 
придавалась та улюблена серед європейських колонізаторів вигадка, що вся 
земля колоній є власність політичного владаря. Англійці заднім числом по-
дарували всю Індію у приватну власність великому моголові та його наміс-
никам, щоб одержати її в «законну» спадщину. Найвидатніші вчені в галузі 
політичної економії, наприклад Джеймс Мілль, старанно обґрунтовували 
цю фікцію «науковими» доказами такого яскравого зразка: треба взяти на 
увагу, що земля в Індії належала владареві, «бо коли ми припустимо, що він 
не був власник землі, то ми не могли б сказати, хто ж тоді був її власник?»21  

21 Понатягавши в своїй історії Британської Індії без розбору та критики докази з 
найрізноманітніших джерел — з Мунґо Парка, Геродота, Вольнея, Акоста, Ґарсіласо де ла 
Веґа, абата Ґрозьє, Баррова, Діодора, Страбона та інших, щоб конструювати твердження, мов 
земля за первісних умов завжди та всюди належала владареві, Мілль робить, за аналогією, 
такий висновок щодо Індії: «З цих фактів можна зробити лише один висновок, а саме, що 
власність на землю належала владареві, бо коли ми припустимо, що він не був власник 
землі, то ми не могли б сказати, хто ж тоді був її власник» (Mill J. The History of British India. 
4 ed. Vol. I. 1840. С. 311). До цих класичних висновків буржуазного економіста його видавець 
Г. Г. Вільсон, який, як професор санскриту в Оксфордському університеті, був великий знавець 
старовинно-індійських правних відносин, дає цікаві коментарі. Схарактеризувавши вже 
в передмові свого автора як партійного діяча, який пристосував усю історію Британської Індії, 
щоб довести «теоретичні погляди містера Бентама» й змалював при цьому, вживаючи дуже 
сумнівних способів, карикатуру на англійський народ (образ індуса не має нічого подібного 
до оригіналу й є лише образа людству), Вільсон робить таку примітку: «Більша частина 
тексту й приміток цілком недовідні. Приклади з магометанського життя, коли й припустити, 
що вони відповідають дійсності, не мають жодного зв’язку з законами й правами індусів. 
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Відповідно до цього, англійці вже року 1793 перетворили в Бенгалії всіх 
цеміндарів, тобто магометанських відкупників податків, або навіть спад-
кових у своїх округах представників ринків, — на власників цих округ, щоб 
таким способом утворити собі в країні міцну опору в наступі на селянську 
масу. Так само робили вони й потім у своїх нових завоюваннях, у провінції 
Агра, в Оуді (Oudy) і в центральних провінціях. Внаслідок цього було багато 
селянських повстань, і дуже часто виганяли збирачів податків. Під час цьо-
го загального безладдя та анархії англійські капіталісти встигли захопити 
більшу частину земель.

Далі податковий тягар було до того збільшено, що податки забирали 
майже весь доробок населення. Дійшло до того, що селяни провінцій Делі 
та Аллагабаду (згідно з офіційним свідченням англійських податкових 
урядовців від року 1854) вважали за вигідне здавати свої наділи в оренду 
за ту суму податку, яка припадала на них, або заставляти їх. На ґрунті цієї 
податкової системи розвинулось і міцно вкоренилось в індійському селі 
лихварство, яке, мов той пістряк, роз’їдало його соціальну організацію22.

Щоб прискорити цей процес, англійці ввели закон, що суперечив 
усім традиціям та правним поняттям сільської громади, — закон про 
примусове вивласнення сільських земель за податкові недоїмки. Старе 
родове об’єднання намагалось захистити себе від цього, користаючись 
із переважного права всієї громади або об’єднання громад купувати ці 
землі. Розклад відбувався швидким темпом. Примусовий продаж з аукці-
ону, вихід поодиноких селян із громади, велика заборгованість селян та 
відбирання в них майна — все це були цілком звичайні явища. Англійці 
намагались при цьому — і такої тактики вони дотримувалися в колоніях 
завжди — удавати, що їхня політика насильства, яка остаточно поруши-
ла відносини земельної власності й зруйнувала сільське господарство 

Але вони не відповідають дійсності, й хоч які вони докладні, містер Мілль перекрутив їх». 
Потім Вільсон рішуче розбиває щодо Індії теорію про права власності суверена на землю 
(там само, с. 305, примітка). Генрі Мейн вважає, що англійці запозичили свої домагання на 
володіння всією землею в Індії — домагання, які він визнає за цілком неправильні, — від 
своїх мусульманських попередників: «Перші домагання свої англійці запозичили у своїх 
магометанських попередників. Вважали, що вся земля становила виключну власність 
суверена, і що вся приватна власність у країні була під його контролем. Магометанська 
теорія та відповідна життьова практика розходяться зі старим поглядом на права суверена, 
хоч йому й належала більша частина продукції країни, ніж будь-якому із західних владарів, 
проте це погоджувалось із приватною власністю на землю» (Village communities in the East 
and West. 5 ed. 1890, с. 104). Навпаки, Максим Ковалевський ґрунтовно довів, що так звана 
«мусульманська теорія й практика» є лише англійська вигадка (див. його прекрасну працю 
російською мовою: Общинное землевладение, причины, ход, последствия его разрушения. 
Москва, 1879. Т. І). Англійські вчені, так само як і їхні колеги французькі, обстоюють тепер 
аналогічну байку щодо Китаю, доводячи, що вся земля там належить імператорові (див. 
викриття цієї легенди у д-ра О. Франке: Die Rechtsverhaltnisse an Grundeigentum in China, 1903).

22 «Поділ спадщини й продаж з аукціону за борги душать країну й руйнують громади — 
ці слова можна тепер почути всюди в Індії» (Henry Maine, там само, с. 113).
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 індусів, була саме на користь селянству й захищала його від тубільних 
тиранів і експлуататорів23. Англійці спочатку штучно утворили в Індії 
земельну аристократію, порушивши старовинне право власності селян-
ських громад, щоб потім захищати селян від цих гнобителів і передати 
«незаконно узурповану» землю англійським капіталістам.

Приміром, в Індії протягом короткого часу постали великі землево-
лодіння, причому селян на великих обширах перетворено на зубожілу 
пролетаризовану масу дрібних орендарів з короткими орендними 
термінами.

Нарешті, специфічні методи капіталістичної колонізації виявились ще 
в одному важливому факті. Англійці були перші завойовники Індії, які 
ставились цілком байдуже до громадських культурних заходів господар-
ських. Араби, афгани та монголи керували в Індії величезними роботами 
щодо спорудження каналів і підтримували ці роботи; вони проклали 
у країні багато доріг, робили мости через ріки, копали колодязі. Засновник 
монгольської династії в Індії Тимур або Тамерлан, дбав про те, щоб орали 
землю, зрошували її, дбав про безпечність шляхів та вигоди подорожніх 
людей24. «Первісні індуські раджі, афганські або монгольські завойовники, 
ставлячись іноді суворо до поодиноких осіб, принаймні відзначали своє 

23 Це типове освітлення офіційної англійської політики в колоніях маємо ми, наприклад, 
у лорда Roberts of Kandahar’a, що протягом багатьох років був представником англійської 
влади в Індії. Щоб пояснити повстання сипаїв, не міг він послатись ні на що інше, як на 
«нерозуміння» батьківських турбот англійського уряду: «Виселковій комісії несправедливо 
докоряли, коли вона, виконуючи свій обов’язок, контролювала право володіння землею та 
реєстрацію сполучених із цим титулів, щоб потім примусити законного власника земельної 
ділянки сплачувати земельний податок... Після того, як у країні наведено було лад, треба було 
перевірити законність володіння землею, яку захопили силою та загарбали своїм звичаєм 
місцеві володарі та династії. Для цього й обслідувалось права володінь і т. ін. Внаслідок цього 
виявилось, що багато видатних та впливових родин забирали собі власність родин менше 
впливових або примушували їх платити податок, відповідно до їхніх земельних володінь. Все 
це справедливо змінено. Хоч такі заходи й зустріли дуже співчутливо й уважно, однак вони 
були дуже неприємні вищим класам і, разом з цим, не привернули до себе й мас. Владущі 
родини вважали за образу для себе те, що ми хотіли справедливо розподілити права й 
рівномірно оподаткувати... Хоч завдяки заходам нашого уряду становище другої частини 
населення й кращало, але не зрозуміло воно, що всіма цими заходами ми хочемо поліпшити 
їхнє становище» (Forty one years in India, нім. вид. 1904, т. І, с. 307).

24 В постановах Тімурових (перекладених року 1883 з перської мови англійською) 
сказано: «І я наказав їм збудувати храми й монастирі в кожному місті; і повинні вони збудувати 
доми для подорожніх по великих дорогах і повинні зробити мости через річки».

«І я наказав відновити зруйновані мости; і мають збудувати мости через річки й потоки, і на 
шляхах, на відстані стадії один од одного, мають збудувати караван-сараї, і сторожу, й вартових 
і т. ін. мають поставити на шляхах, і в кожному караван-сараї мусять жити люди» і т. ін.

«І я наказав, щоб усюди, де обробляється незаймані землі, або збудовано водопровід, або 
викопано канал, або насаджено дерева, або почато обробляти пустельні землі, і щоб протягом 
першого року нічого не бралося у них, і щоб протягом другого року бралось лише те, що вони 
з доброї волі дадуть, і щоб з третього року збирали в них данину згідно з законом» (Mill J. 
The History of British India. 4 ed. Vol. II, с. 492–498).
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панування тими величезними спорудами, які й тепер ще можна бачити на 
кожному кроці й які скидаються на роботу якоїсь раси велетнів... Компанія 
(Англійська Ост-Індська компанія, що панувала в Індії до 1858 р.) не відкри-
ла жодного джерела, не викопала жодного колодязя, не проклала жодного 
каналу, не спорудила жодного мосту для індусів»25. Другий свідок, англієць 
Джеймс Вільсон каже: «У провінції Мадрас кожному мимоволі впадають 
в очі ті велетенські старовинні зрошувальні споруди, що їхні рештки лиша-
лись і до нашого часу. Системи загат, що перегачували річки, утворили цілі 
озера, звідки одходили канали, що подавали воду на 60 і 70 миль навкруги. 
На великих ріках було по 30 або 40 таких шлюзів... Дощову воду, яка збі-
гала з гір, збиралось окремо в спеціально для цього викопаних ставах, що 
з них багато й тепер мають від 15 до 25 миль в обводі. Ці величезні споруди 
майже всі закінчено до 1750 р. Протягом війни Компанії з монгольськими 
владарями й, треба додати, протягом усього нашого панування в Індії ці 
споруди дуже занехаяно»26. 

Та й зрозуміло: англійському капіталові не треба було підтримувати 
життєздатність індійської громади та допомагати їй господарською 
стороною; навпаки, йому треба було зруйнувати її та позбавити про-
дуктивних сил. Несита акумуляція, що завжди з природи своєї живе 
з «кон’юнктур», не може думати про завтрашній день, не може збагнути 
вартість старих культурно-господарських споруд із широкого погляду. 
Коли англійські інженери починали нещодавно в Єгипті будувати для 
капіталу величезні водні споруди на Нілі, вони старанно вишукували 
ту античну систему каналів, що її зовсім занехаяли у своїх індійських 
провінціях, як справжні короткозорі й тупі ботокуди. Англійці навчились 
дещо розуміти значення своїх благородних вчинків лише тоді, коли піс-
ля жахного голоду — в окрузі Орісса за один рік лише вмерло мільйон 
люду — англійський парламент 1867 р. мусив обслідувати причини цього 
лиха. Тепер англійський уряд намагається адміністративними заходами 
врятувати селян від лихварства. Punjab Alienation Act (1900) забороняє 
селянам продавати або заставляти землю особам, що належать до інших 
каст: винятки з цього правила припускаються, згідно з законом, за доз-
волом збирача податків27. Розбивши за визначеним заздалегідь планом 
зв’язки, що захищали первісні соціальні формації індусів, і виплекавши 

25 Graf Warren, De l’état moral de la population indigène, цит. у Ковалевського, там само, 
с. 164).

26 Historical and descriptive account of British India from the most remote period to 
the conclusion of the Afghan War / Hugh Murray, James Wilson, Greville, prof. Jameson, W. Wallace 
and Capt. Darlymple. 4 ed. Edinburgh, 1843. T. II, с. 427. Цитовано за: Ковалевский М. М. Общинное 
землевладение, причины, ход, последствия его разрушения. Москва, 1879. Т. І.

27 Victor v. Leyden. Agrarverfassung und Grundsteuer in British Ostindien. Jahrg. XXXVI, Heft 4, 
с. 164.
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лихварство, де 15% були звичайним  явищем, англійці віддали пограбо-
ваних та зубожілих індійських селян під охорону фіску та його урядовців, 
тобто під «охорону» безпосередніх їхніх катів.

Поряд із мученицькою долею Британської Індії, в капіталістичному 
колоніальному хазяйнуванні претендує на почесне місце також історія 
французької політики в Алжирі.

Коли французи завоювали Алжир, серед тубільного арабсько-кабіль-
ського населення панували старовинні соціальні та господарські відноси-
ни, які зберігались, незважаючи на довгу й бурхливу історію країни, до XIX 
століття, а почасти навіть і до нашого часу.

Хоч по містах — серед маврів та євреїв, серед купців, ремісників та 
лихварів — панувала приватна власність, хоч величезні обшири землі вже 
за панування турецьких васалів було узурповано як державні домени, од-
нак майже половина оброблюваної землі являла ще неподільну власність 
арабсько-кабільських племен, де зберігся первісний патріархальний побут. 
Таке життя номадів, лише на перший погляд кочове та неурегульоване, 
а насправді добре урегульоване й дуже одноманітне, — спостерігаємо ми 
ще в XIX столітті, як і в старовину, у багатьох арабських родів з їхніми чо-
ловіками, жінками й дітьми, з їхніми стадами й наметами, що жили влітку 
на прохолодному узбережжі Тель, одкритому для морських вітрів, а взимку 
повертались у теплу пустелю. Кожне плем’я й кожен рід мав свої певні 
обшири, де міг кочувати, й певні літні та зимові стани, де вони отаборюва-
лись. Землі арабів-землевласників теж являли ще часто спільну власність 
племен. Патріархально, за старовинними звичаями, жила й кабільська 
велика родина під керуванням обраного старшини.

В цій великій родині спільне було й хатнє господарство, де керувала 
старша в родині жінка, причому її або обиралось для цієї роботи, або ж 
працювали всі по черзі. Ця родина, яка була на окраїнах африканської 
пустелі за своєрідну копію відомої південнослов’янської «задруги», мала 
права власності не лише на землю, але й на всі знаряддя праці, на зброю 
та гроші, на все, що треба було для роботи членів родини й на все, що вони 
купували. За приватну власність у чоловіків був лише одяг, а в жінок — 
убрання та прикраси, що їх вони зберігали як весільні подарунки. Всі 
цінніші вбрання та коштовні речі являли неподільну власність громади 
й поодинокі члени родини могли користуватися з них лише за дозволом 
родини. Коли родина була не дуже численна, то їла вона в гурті, причому 
жінки по черзі готували страву, а старші розподіляли її. Коли ж людей 
у родині було багато, то харчові засоби щомісяця розподіляла нарівно 
родинна рада між сім’ями в сировому вигляді, а потім уже кожна сім’я 
готувала собі з них страви. Якнайміцніша солідарність, взаємна допомо-
га й рівність спаювали цю громаду, і патріархи, вмираючи,  заповідали 
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 синам своїм оберігати це родинне об’єднання, й це був найвищий заповіт 
батьків28.

Вже турецьке панування, що поширилося в Алжирі в XVI столітті, посяга-
ло на ці соціальні умови. Розмови про те, що турки конфіскували й забрали 
в казну всю землю, були тільки байкою, що її потім вигадали французи. Ця 
безглузда вигадка, що могла спасти на думку лише європейцям, гостро су-
перечила всім економічним основам ісламу та прихильників його. Навпаки, 
турки, беручи загалом і в цілому, не порушували відносин земельної влас-
ності громад і великих родин. Вони лише позабирали у родів більшу части-
ну необроблюваних земель і перетворили їх, як державні домени, у бекства, 
де порядкувала місцева державна влада. Землі ці обробляли почасти 
тубільні робочі сили коштом державним, а почасти здавалось їх в оренду 
за плату або за відробітки. Крім того, турки користалися з кожного зако-
лоту підвладних їм родів і з кожного заворушення у країні, щоб збільшити 
володіння фіску, бо вони конфіскували великі обшири, оселювали на них 
військові колонії або продавали конфісковані землі з аукціону, причому 
ці землі здебільша переходили турецьким або іншим лихварям. Щоб уря-
туватись від конфіскації та податкового тягаря, багато селян — на зразок 
того, як це було в середні віки в Німеччині, — шукали захисту в церкви, яка 
через це стала вищим сувереном величезної території. Кінець кінцем, після 
всіх цих змін, розподіл земельної власності в Алжирі під час французь-
кого завоювання був такий: 1 500 000 га належало доменам, 3 000 000 га 
невикористаної землі теж рахувалось за державою, «як спільна власність 
усіх вірних» (Блед-ель-іслам); у приватному володінні було 3 000 000 га, 
які ще від часу римлян належали берберам, і 1 500 000 га, що перейшли 
у приватне володіння вже за турецького панування. Як неподільна спільна 
власність арабських родів, після цього лишалось тільки 5 000 000 га землі. 
Щодо Сахари, то з трьох приблизно мільйонів га придатної для обробітку 
землі, яка була в оазах, частина належала громадам, а частина була приват-
новласницька. Решта — 23 000 000 га — була здебільша пустеля.

Перетворивши Алжир у свою колонію, французи почали проводити 
свою цивілізацію. Після того, як Алжир визволився на початку XVIII сто-
ліття з-під влади турків, він був за осередок розбійницький — так що 
небезпечно було плавати Середземним морем — і за осередок торгівлі 
невільниками з християнами. Проти такої безбожності магометан Іспанія 

28 Майже завжди, коли вмирає патріарх, він заповідає своїм нащадкам жити неподільно, 
звичаєм предків: це його останні слова й найсвятіший заповіт (A. Hanoteaux et A. Letourneau. La 
Kabylie et les coutumes Kabyles. 1837. T. II. Droit civil, с. 468–473). Автори перед вищенаведеною 
яскравою характеристикою комунізму великої родини висловлюють таку думку: «У цьому 
вулику трудящих бджіл великої сім’ї всі мають спільне завдання, всі працюють на спільну 
користь; але нікого не позбавлено його волі, ніхто не відмовляється від прав спадщини; немає 
іншої нації, де був би цей лад, дуже близький до рівності й дуже далекий від комунізму».
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та Північноамериканський Союз, які й самі тоді торгували невільниками, 
оголосили нещадну війну. Під час великої французької революції також 
було оголошено хрестовий похід проти анархії в Алжирі. Отже, Франція за-
воювала Алжир, прикриваючись гаслами боротьби проти рабства, гаслами 
боротьби за культурний лад. Практика, однак, скоро виявила, що ховалось 
за цим. Протягом 40 років від часу, як завойовано Алжир, як відомо, жодна 
європейська держава не зазнавала таких частих змін політичних систем, 
як Франція. Після реставрації постала липнева революція та буржуазне 
королівство, потім — лютнева революція, Друга республіка, Друга імперія, 
нарешті, вибух 1870 р. й Третя республіка. Політична влада переходила від 
дворян, haute finance29, до дрібної буржуазії та широких верств середньої 
буржуазії. Але хоч як змінювалось становище у Франції, незмінна лишалась 
політика її в Алжирі — політика, яка мала завжди ту саму мету й на окра-
їнах африканської пустелі якнайкраще доводила, що всі державні перево-
роти Франції наприкінці XIX ст. мали єдину мету — забезпечити панування 
капіталістичної буржуазії та капіталістичних форм власності.

«Поданий на ваше обміркування законопроект, — сказав на засіданні 
французьких Національних зборів 30 червня 1873 р. депутат ембер, який 
виступав як доповідач комісії у справі упорядкування аграрних відносин 
в Алжирі, — є лише вінець будови, що її фундамент заклали ті численні 
ордонанси, декрети, закони й сенатські постанови, призначення котрих 
було те саме — завести інститут приватної власності серед арабів». 
Планове й навмисне знищення та розподіл спільної власності — такий 
був нерухомий полюс, що на нього протягом півстоліття орієнтувалась 
компасна стрілка французької колоніальної політики, незважаючи на 
бурі всередині країни. Так робилося з двох цілком зрозумілих причин. 
По-перше, знищення спільної власності мало знищити насамперед владу 
арабських родів як соціальних формацій, і через це зламати їхній упертий 
опір французькому гнітові — опір, який, незважаючи на всю військову 
перевагу Франції, безупинно виявлявся в повстаннях тубільних племен 
і примушував Францію тримати колонію весь час на військовому стані30. 
По-друге, загибель громадської власності була французам за попередню 
умову для того, щоб опанувати господарське життя країни, тобто щоб віді-
брати в арабів їхні споконвіку землі й передати їх капіталістам. Для цього 
у великій пригоді була вже відома нам вигадка, згідно з якою вся земля, 
за мусульманським законом, є власність того, хто тепер має владу в країні. 
Алжирські губернатори Луї-Філіппа, так само як англійці в Індії, оголосили, 
що спільна власність багатьох племен на землю є «явище неприпустиме». 

29 Вища фінансова аристократія. — Ред.
30 «Треба якомога швидше, — сказав 1851 р. в Національному зібранні доповідач-депутат 

Дідьє, — розкласти родові союзи, бо це є рушійна сила всякої опозиції проти нашої влади».
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На цій підставі більшість необроблюваних земель — пасовиська, ліси та 
луки — оголошено державною власністю й використано для колонізації. 
Постала ціла система висілків, так званих cantonnements. За цією системою 
французькі колоністи повинні були оселюватись на родових землях, а роди 
відтіснялись у дуже невеликі райони. Постановами 1830, 1831, 1840, 1844, 
1845 і 1846 рр. усі ці загарбання земель обґрунтовувалось «законно». Але 
насправді ця система висілків не являла собою колонізації — вона лише 
зумовила нестримну спекуляцію та лихварство. Араби здебільша купували 
відібрані їм землі, хоч при цьому доводилось дуже заборгуватись. Так само 
впливав і французький податковий прес. Закон 16 червня 1851 р., коли 
оголошено всі ліси власністю держави й таким чином відібрано у тубільців 
24 млн. гектарів лук і земель, порослих низьким чагарником, унеможливив 
скотарство. Під невпинною зливою всіх цих законів, ордонансів і заходів 
у питаннях земельної власності поставав невимовний хаос. Користуючись 
із шаленої спекуляції землями, тубільці продавали свої ділянки французам, 
бо сподівались, що ці землі скоро знову до них повернуться; вони прода-
вали ту саму ділянку двом або трьом покупцям одночасно, хоч ця ділянка 
і являла не їхню приватну власність, а невідчужувану власність роду. Одна 
спекуляційна компанія з Руана уявляла собі, мов купила 20 000 га, а по-
тім виявилось, що у володінні компанії було лише 1370 га спірної землі. 
А був і такий випадок, коли продана ділянка у 1230 га, як її розмежували, 
дорівнювала лише двом гектарам. Відси численні судові процеси, причому 
французькі суди принципово захищали всі розмежування й домагання по-
купців. Несталість відносин, спекуляція, лихварство й анархія буяли всюди. 
Але план французького уряду утворити собі серед арабського населення 
опору в особі французьких колоністів зазнав цілковитої невдачі. Ось чому 
французька політика за Другої імперії була інша: уряд, що протягом 30 ро-
ків уперто не визнавав спільної власності, мусив, незважаючи на всю свою 
європейську обмеженість, дечого навчитись і, кінець кінцем, визнав офі-
ційно неподільну родову власність, але безпосередньо по цьому оголосив, 
що її конче треба розкласти силою. Такий подвійний зміст має постанова 
сенату від 22 квітня 1863 р.

«Уряд, — доповідав генерал Алар у державній раді, — не забуває, що 
головна мета його політики послабити вплив родових старшин і приско-
рити розклад родів. Цим способом можна знищити ті рештки феодального 
права (!), що їх так захищає опозиція, повстаючи проти урядового законо-
проекту... Насадити приватну власність, поселити європейських колоністів 
серед арабських родів... ось найкращі засоби прискорити процес розкладу 
родових об’єднань»31.

31 Цит. у Ковалевського, там само, с. 217. У Франції, як відомо, від часів Великої революції 
дуже охоче звуть будь-яку опозицію проти уряду відкритим або прихованим обстоюванням 
«феодалізму».
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Згідно з законом 1863 р. утворено особливі комісії у справі розподілу 
землі, які складалися з бригадного генерала або капітана, що був за голову 
комісії, помічника префекта, представника від арабської військової вла-
ди, урядовця з управління доменів. Ці природжені знавці господарських 
і соціальних відносин Африки мали троїсте завдання: вони повинні були 
насамперед точно визначити межі родових ділянок, потім розділити ді-
лянку кожного роду між його галузями або великими родинами й нарешті 
розбити землю цих великих родин на дрібніші ділянки. Бригади генерала 
пішли походом в Алжир і точно виконали свої завдання; комісії виїздили 
на місця, причому ті самі особи міряли землю й розподіляли, а інколи, якщо 
питання було спірне, брали на себе функції суддів. Генерал-губернатор 
Алжиру, як остання інстанція, затверджував плани розмежування. Ці ко-
місії невтомно працювали 10 років, і від 1864 р. до 1873 р. З 700 арабських 
родових ділянок приблизно 400 розмежували між великими родинами. 
Уже тут заклали основу майбутньої нерівності для великого землеволо-
діння та дрібних ділянок, бо, залежно від величини ділянки й числа членів 
у роді, припадало кожному то від одного до чотирьох гектарів землі, то 
100 або навіть 180. Розмежування, однак, не пішло далі, а зупинилось на 
великих родинах. Хоч які там були розумні генерали, а розмежовувати ро-
динні землі було дуже важко, й непоборні перешкоди й опір являв самий 
побут арабів. Отже, загалом французька політика й тут не могла здійснити 
свого завдання — утворити індивідуальну власність на землю, щоб потім 
передати її французам.

Лише Третя республіка — а це вже був незамаскований буржуазний 
уряд — мала досить мужності й цинізму, щоб без зайвих балачок та підго-
товчих кроків узятись за цю справу інакше. Безпосереднє розмежування 
ділянок усіх 700 арабських родів на індивідуальні наділи та заведення 
приватної власності par force32 і в найкоротший час — така була мета за-
кону, що його розробило Національне зібрання 1873 р. До таких заходів 
примушував жахний стан колоній. В Індії треба було лютого голоду 1866 р., 
щоб виявити прекрасні наслідки англійської колоніальної політики, — 
і тоді обрано парламентську комісію обслідувати тяжке становище індусів. 
Так само було й з Алжиром. Наприкінці 60-х років у Європі чутно було плач 
і стогін з Алжиру, де внаслідок більш як 40-літнього панування французів 
лютував жахний голод і надзвичайно висока смертність. Щоб обслідувати 
цей тяжкий стан і ущасливити арабів новими законами, обрали комісію, 
яка й дійшла висновку, що єдиний порятунок арабам — приватна влас-
ність! Тоді кожен араб матиме змогу продавати або заставляти свою землю 
й таким чином вибиватись із злиднів. Отже, як єдиний спосіб допомогти 
арабам в їхніх злиднях — а вони постали внаслідок загарбання земель та 

32 Силою, насильно.  — Ред.
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заборгованості арабів під тиском податкового пресу — оголосили цілкови-
ту видачу арабів у лабети лихварів. Про цю нісенітницю цілком серйозно 
й доповідали Національному зібранню, а законодавчий корпус теж цілком 
серйозно ухвалив її. Безсоромність «переможців» Паризької комуни справ-
ляла свої оргії.

Щоб обґрунтувати новий закон у Національному зібранні, скористались 
особливо з двох аргументів. Араби самі дуже прагнуть приватної власно-
сті — не раз підкреслювали оборонці урядового законопроекту. А справді 
прагнули цього алжирські земельні спекулянти й лихварі, які мали вели-
кий інтерес, щоб «визволити» своїх жертв від їхнього захисту — родових 
зв’язків та зв’язків солідарності. Поки в Алжирі мало чинність мусульман-
ське право, заставляти землю було надзвичайно важко — бо не можна було 
відчужувати родових і родинних земель. Лише закон 1863 р. послаблював 
силу цих перешкод. Але їх ще треба було зовсім усунути, щоб дати повну 
волю лихварству. Другий аргумент мав «науковий характер». Його запо-
зичили з англійської політичної економії, з того самого ідейного арсеналу, 
що з нього користався й високошановний Джеймс Мілль, безглуздо пояс-
нюючи індійські відносини земельної власності. Неодмінна передумова 
інтенсивного та поліпшеного обробітку земель в Алжирі — а це тільки 
й могло б врятувати від голоду — є приватна власність, бо жодна людина 
не хоче вкладати капітал та інтенсивну працю в землю, яка не є її приватна 
власність, і плодами якої користуватиметься хтось інший, — так урочисто 
декламували науково-освічені наслідувачі Сміта — Рікардо. Але факти, 
звичайно, доводили інше. Вони доводили, що французькі спекулянти ви-
користали надбану в Алжирі приватну власність з якою завгодно метою, 
та тільки не для інтенсивнішого та поліпшеного обробітку землі. З 400 000 
га землі, які належали французам у 1873 р., 120 000 га належало двом ка-
піталістичним товариствам, Алжирській і Сетіфській компаніям, які самі 
взагалі не господарювали, а здавали свої землі в оренду тубільцям, а ті 
обробляли їх традиційним способом. Четверта частина інших французьких 
землевласників теж не займалась сільським господарством. Вкладати 
капітали й інтенсивно обробляти землю було тут так само мало можливо, 
як і взагалі утворити цими способами капіталістичні відносини. Ці останні 
були тільки в баришницькій уяві французьких спекулянтів і в доктринер-
ських колах їхніх наукових ідеологів з галузі політичної економії. Коли 
не брати на увагу беззмістовних відмовок та риторичних фраз, що ними 
обґрунтовували закон 1873 р., то лишалось неприховане бажання позба-
вити арабів бази існування їхнього — їхньої землі. І незважаючи на всю 
неспроможність аргументації, незважаючи на всю її фальшивість, закон, 
що завдав смертельного удару алжирській людності та її матеріальному 
добробутові, ухвалено 26-го липня 1873 р. майже одноголосно.
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Але небагато часу довелось чекати на фіаско такого ґвалтовного заходу. 
Політика Третьої республіки, так само як і політика Другої імперії, скра-
хувала, бо не так легко було одним ударом завести буржуазну приватну 
власність у первісних комуністичних об’єднаннях великих родин. Закон 
від 26 липня 1873 р., доповнений законом 28 квітня 1887 р., після 17 ро-
ків чинності своєї дав такі наслідки: до 1890 р. витрати на розмежування 
1,6 мільйонів гектарів землі становили 14 мільйонів франків. Обчислили, 
що ці роботи мають тривати до 1950 р. й коштували б вони ще 60 мільйо-
нів франків. Але мети — а саме знищення комунізму великих родин — при 
цьому не досягалось. А коли чого й досягли при цьому фактично й безпе-
речно, так тільки шаленої земельної спекуляції, буйно розквітлого лихвар-
ства й господарської руйнації тубільців.

Що спроби силоміць завести інститут приватної власності скрахували,  
то вдались до нового експерименту. Незважаючи на те, що алжирське генерал -
губернаторство вже 1890 р. призначило комісію, яка розглянула й засудила 
закони 1873 і 1887 рр., минуло ще сім років, поки  пани-законодавці на 
Сені надумались приступити до реформи, яка була б на користь спусто-
шеній країні. Тепер погляди змінились, і думку про примусове заведення 
приватної власності державними заходами принципово облишили. Закон 
27 лютого 1897 р., а також інструкція алжирського генерал-губернатора 
від 7 березня 1898 р. передбачають переважно заведення приватної влас-
ності в разі добровільного клопотання власника або покупця33. А що були 
деякі застереження, де припускалось заведення приватної власності, в разі 
клопотатиметься про це один власник, а згоди інших співвласників не буде, 
і що натиск з боку лихваря міг завжди примусити заборгованого власника 
«добровільно» клопотатись, то новий закон давав широкі можливості фран-
цузьким і тубільним капіталістам і далі визискувати й грабувати родові 
землі та володіння великих родин.

Вівісекція Алжиру, що триває вісімдесят років, останніми часами на-
ражається на дедалі менший опір: після того, як 1881 р. було завойовано 
Туніс, а нещодавно й Марокко, арабів оточувало дедалі вужче кільце фран-
цузького капіталу й становище їхнє тепер безпорадне. Новітній наслідок 
французького режиму в Алжирі — масова еміграція арабів до Азійської 
Туреччини34.

33 Порівн.: Anton G. К. Neuere Agrarpolitik in Algerien und Tunesien. Jahrb. für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtschaft, 1900, с. 1341 і далі.

34 У своїй промові від 20 червня 1912 р. у французькій палаті депутатів Альбін Розе, 
доповідач комісії у справі реформи «Indigenats» (адміністративної юстиції) в Алжирі, зазначив, 
що з округу Сетіф емігрують тисячі алжирців. З Тлемсена виселилось минулого року 1200 
тубільців. Переселяються в Сирію. Один емігрант писав зі своєї нової батьківщини: «Я оселився 
тепер у Дамаску й дуже щасливий. Тут є багато алжирців, які переселились разом зі мною, 
і яким уряд дав землю та засоби обробляти її». Алжирський уряд, утруднюючи еміграцію, 
відмовляється видавати паспорти (див.: Journ. Officiel. 21 червня 1912, с. 1594 і далі).
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Заведення товарового господарства

Друга з найважливіших передумов як для набування засобів продукції, 
так і для реалізації додаткової вартості, є втягнення натурально-госпо-
дарських формацій — після того як їх зруйновано й у процесі їхнього 
руйнування — у товаровий оборот і в товарове господарство. Всі некапіта-
лістичні верстви та громади повинні бути для капіталу за покупців товарів 
і продавати йому свої продукти. Здається, що тут принаймні починається 
«мир» і «рівність», do ut des35, спільність інтересів, «мирне змагання» 
і «вплив культури». Якщо капітал може силою забирати у чужих для нього 
соціальних об’єднань засоби продукції та силоміць примушувати трудящих, 
щоб були вони за об’єкт капіталістичної експлуатації, то він усе ж не може 
примусити їх купувати свої товари, не може примусити їх реалізувати його 
додаткову вартість. Цю думку ніби потверджує та обставина, що неодмінну 
передумову поширення товарового господарства в натурально-госпо-
дарських країнах являють комунікаційні засоби — залізниці, пароплавні 
сполучення й канали. Переможний похід товарового господарства почина-
ється здебільша з грандіозних, культурного значення споруд, будування 
засобів сучасного транспорту; сюди належать залізниці, що прорізають 
ліси та гори, телеграфні дроти, що проходять через пустелі, океанські 
пароплави, які заходять у найвіддаленіші гавані. Але мирний характер 
такого перевороту лише позірний. Торговельні взаємини Ост-Індських 
компаній з колоніальними країнами являли собою таке саме грабіжництво, 
здирство та грубий обман під прапором торгівлі, як і сучасні відносини 
американських капіталістів із канадськими індіанцями, що в них вони 
закуповують хутра, або як відносини німецьких купців та африканських 
негрів. Класичний приклад «тихої» та «мирної» торгівлі з відсталими 
суспільствами являє сучасна історія Китаю. Через цю історію, починаючи 
з сорокових років, протягом усього XIX століття червоною ниткою прохо-
дить смуга воєн з європейцями, які поставили собі завдання силою завести 
в Китаї товаровий обіг. Провоковані місіонерами переслідування християн, 
заколоти, підготовлені від європейців, періодичні військові кровопускан-
ня, коли цілком безсилий мирний народ хліборобів мусив мірятися силою 
з новітньою капіталістичною військовою технікою об’єднаних великих 
держав Європи, важкі військові контрибуції з усією системою державних 
боргів, з європейськими позиками, європейським контролем над фінанса-
ми та окупацією укріплених пунктів, примусове відкриття вільних гаваней 
і примусові концесії на будування залізниць — ось під такими гаслами 

35 Латинське прислів’я: давай, щоб і тобі давали. — Ред.
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народжувалась у Китаї торгівля від початку сорокових років минулого 
століття й до початку китайської революції.

Період, коли було відкрито Китай для європейської культури, тобто 
для товарового обміну з європейським капіталом, почався війною за опій, 
і через цю війну Китай мусив купувати отруту індійських плантацій, щоб 
перетворювати її на гроші для англійських капіталістів. В XVII столітті 
культуру опію ввела в Бенгалії Ост-Індська компанія. Її філія в Кантоні 
поширила споживання цієї отрути в Китаї. На початку XIX ст. ціна на опій 
так спала, що він через дуже короткий час став «засобом споживання ши-
роких народних мас». В 1821 р. довіз опію в Китай вимірювалось у 4628 
ящиків, пересічної вартості в 1325 доларів кожен, потім ціна спала вдвоє, 
а в 1825 р. китайський довіз збільшився до 9621 ящика і в 1830 р. — до 
26 670 ящиків36. Руйнівний вплив цієї отрути, особливо дешевих сортів її — 
а такі й споживала біднота, — виявлявся в формі національного лиха, внас-
лідок чого й для самозахисту довіз опію в Китай заборонили. Віце-король 
Кантона вже року 1828 заборонив довіз опію, але торгівля перейшла тоді 
лише в інші порти. Одному з пекінських цензорів доручили обслідувати цю 
справу, й він зробив такі висновки:

«Як я довідався, курці опію відчувають таку непоборну потребу в цьому 
згубному медикаменті, що докладають всіх зусиль, аби тільки його дістати. 
Якщо звичного часу не мають вони опію, тіло їм усе тремтить, піт тече 
з чола й обличчя, і нездатні вони тоді до роботи. Але досить принести їм 
люльку з опієм, і вони, потягнувши кілька разів, почувають себе бадьоро».

«Ось чому опій для всіх тих, хто його курить, являє неодмінний засіб 
споживання, і нічого дивного немає в тому, що коли місцева влада притя-
гає до відповідальності курців, то вони воліють за краще йти на смертні 
муки, але не виказують ім’я того, хто постачає їм опій. Іноді місцевій владі 
дають хабарі, щоб вони покривали це лихо або затримували вже розпочате 
слідство. Більшість купців, які привозять у Кантон товари, продають і опій, 
як контрабанду».

«Я вважаю, що опій куди більше лихо, ніж газардова гра, і що на курців 
опію треба накладати не менший штраф, ніж на картярів».

Цензор цей пропонував засуджувати кожного курця опію до 80 ударів 
бамбуковою палицею, а якщо він не викаже продавця — до 100 ударів 
і на три роки заслання. І косатий пекінський Катон зробив висновок 
з незвичайною для європейців щирістю: «Опій приставляють з-за кордону,   

36 В 1854 р. ввезено 77 379 ящиків. Потім довіз трохи зменшився, бо поширилась 
місцева продукція опію. Незважаючи на це, Китай і далі правив за головний ринок збуту для 
англійських плантацій. В 1873–1874 рр. в Індії добуто 6,4 млн кілограмів опію, а з них 6,1 млн 
продано китайцям. Ще й тепер з Індії вивозиться щороку 4,8 млн кілограмів опію, який має 
вартість 150 млн марок; його вивозиться майже виключно в Китай і на Малайський архіпелаг.
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очевидно,  здебільша дрібні урядовці, які по згоді із зисколюбними купцями 
перевозять його вглиб країни; тут до опію привчається спочатку молодь 
порядних родин, багаті приватні люди й купці; потім поширюється він 
і серед простого люду. Я виявив, що в усіх провінціях є курці опію не лише 
серед цивільних урядовців, але й в армії. Тимчасом як урядовці різних окру-
гів намагаються всілякими едиктами проводити в життя законну заборону 
щодо продажу опію, їхні батьки, родичі, їхні підлеглі та слуги курять, як 
і раніше, а купці, користаючись із заборони, підвищують ціни. Навіть полі-
ція полюбляє опій і купує його замість допомагати боротися проти нього, 
і це теж є одна з причин, що на всі заборони й накази не звертається жодної 
уваги»37. Після цього 1833 р. видано ще суворіший закон, згідно з яким 
кожного курця опію засуджують до ста ударів і виставляють на два місяці 
на позорище. На губернаторів провінцій покладався обов’язок давати 
в річних звітах відомості щодо боротьби з опієм. Ця боротьба мала такі 
наслідки: по-перше, в самому Китаї, особливо в провінціях Хунань, Сичуань 
і Гуйшань, почали широко культивувати мак; по-друге, Англія оголосила 
Китаєві війну, щоб примусити його згодитись на вільний довіз опію. Тоді 
саме й почалось те славетне «відкриття» Китаю для європейської культу-
ри — у вигляді люльки, що з неї курять опій.

Перший напад було зроблено на Кантон. Укріплення цього міста біля 
головного входу на Перлистій річці було надзвичайно примітивне. Головна 
частина його складалася із загорожі із залізних ланцюгів. Щодня після захо-
ду сонця їх прикріплялось до поромів з лісом, що стояли тут на якорі. Треба 
ще зауважити, що в китайських гарматах не було жодного пристрою, щоб 
ставити їх під більшим або меншим кутом, а тому й гармати ці не робили 
великої шкоди. З таким примітивним укріпленням, яке могло хіба не про-
пустити два-три торгові судна, китайці зустріли напад англійців. Двох анг-
лійських військових суден було досить, щоб примусити китайців 7 вересня 
1839 р. одкрити вхід. 16 військових джонок і 13 підпальних суден, що ними 
оборонялись китайці, розстріляно й розігнано за три чверті години.

Після цієї першої перемоги англійці зміцнили свій військовий флот і на 
початку 1841 р. знову перейшли в наступ. На цей раз наступали вони й на 
флот, і на форти. Китайський флот складався з кількох військових джонок. 
Уже перша запальна ракета через дошки джонки пробилась у порохову 
камеру, й судно висадилось у повітря разом з усім екіпажем. А через дея-
кий час знищено одинадцять джонок, у тому числі й адміральське судно, 
решта втекли. Для суходільних операцій довелось витратити трохи більше 
часу. Що китайські гармати були зовсім негодящі, то англійці вдерлись 
в укріплення, захопили дуже важливу позицію, до того часу невикористану, 
й звідти почали обстрілювати китайців. У цьому бою у китайців було 600 

37 Наведено в: Scheibert D. G. Der Krieg in China, 1903, с. 179.
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убитих, а в англійців — 1 убитий і 30 поранених, та й то більша частина 
їх випадково поранені під час вибуху в пороховій камері. Минуло кілька 
тижнів, і англійці уславили себе новим подвигом. Треба було взяти форти 
Аньхоя й північного Вантуна. Англійці мали для цієї операції не менш як 12 
лінійних суден, добре озброєних. Крім того, китайці забули про найважли-
віше: вони не зміцнили острів Південний Вантун. Англійці цілком спокійно 
поставили тут гаубичну батарею й обстріляли форт з одного боку, тимча-
сом як військові судна обстрілювали його з другого. Досить було кількох 
хвилин, і англійці прогнали китайців з форту й висадили десант цілком 
спокійно. Нелюдська сцена, що настала по цьому, згідно з англійським 
повідомленням, завжди викликатиме глибокий жаль в англійських офіце-
рів. Китайці, тікаючи з окопів, падали в рови, де повно було солдатів, які 
волали й благали, щоб їх не розстрілювали. Цю беззахисну масу людських 
тіл сипаї — ніби всупереч наказові офіцерів — нещадно розстріляли. Так 
одкрили Кантон для торгівлі.

Те саме було й з іншими портами. 4 липня 1841 р. біля островів на під-
ступах до міста Нінбо з’явилось троє англійських суден зі 120 гарматами. 
А другого дня надійшла решта флоту. Увечері англійський адмірал відрядив 
до китайського губернатора парламентерів, вимагаючи передати йому 
острови. Губернатор відповів, що не має досить сил стати до бою, але, не 
маючи наказу з Пекіна, не може передати острови. Отже, прохав дати йому 
деякий час. В цьому йому відмовили, й англійці о 2½ годині вночі почали 
штурмувати незахищені острови. По дев’ятьох хвилинах цієї операції форт 
і будинки на березі моря являли димні руїни. Військо виладнувалось на 
безлюдному березі, вкритому списами, шаблями, щитами, рушницями, — 
було й кілька забитих китайців — і наблизилось до валів міста Тінг-хай, щоб 
узяти його. Тимчасом англійцям надійшла ще допомога, підвезена новими 
суднами, й другого дня вранці англійці приставили штурмові сходи до лед-
ве захищених мурів міста й за кілька хвилин узяли його. З приводу такої 
блискучої перемоги англійці оголосили таке повідомлення: «Ранок 5 липня 
1841 р. — то був день великої слави. У цей день над найкращим з островів 
Небесної Імперії вперше замаяв англійський прапор Вашої величності — 
перший європейський прапор переможно піднесений над цими квітучими 
рівнинами»38. 25-го серпня 1841 р. англійці підійшли до міста Амой, форти 
якого були озброєні кількома сотнями гармат найбільшого китайського 
калібру. Але ці гармати не робили великої шкоди, а командний склад і тут 
був безпорадний, так що англійці, мов граючись, взяли й цей порт. Невпинно 
обстрілюючи його, англійський флот наблизився до валів Кулансу; далі 
морська піхота висадилась на берег, і після недовгого змагання китайське 
військо мусило тікати. Англійці взяли військову здобич у цьому порту — 

38 Майор Scheibert, там само, с. 207.
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26 військових джонок і 128 гармат, що їх облишили солдати. Незважаючи 
на обстріл з п’ятьох англійських суден, тримались тільки татари біля однієї 
з батарей, але англійці зайшли ззаду й порубали їх на шмаття.

Так закінчилась славетна війна за опій. Коли укладали мирову угоду 
17 серпня 1842 р., англійці одержали острів Гонконг, а порти Кантон, Амой, 
Фучжоу, Нінбо та Шанхай відкрили для торгівлі. Минуло п’ятнадцять років, 
і почалася друга війна проти Китаю, причому тепер англійці виступали 
з французами. Року 1857 об’єднаний англо-французький флот взяв Кантон 
так само героїчно-завзято, як і першого разу. За Тяньцзінською угодою 1858 р., 
дозволялось довозити опій, європейцям вільно було торгувати, а місіонерам 
іти вглиб країни. Однак року 1859 англійці знову розпочали війну проти 
китайців, намагаючись знищити їхню фортецю біля Пейго, але після жорсто-
кого бою їх одбито, і втратили вони 464 чоловіка вбитих і ранених39. Тоді 
Англія виступила знову разом із Францією. Маючи у своєму розпорядженні 
12 600 англійців і 7500 французів, генерал Кузен-Монтобан наприкінці серп-
ня 1860 р. взяв, насамперед, без єдиного пострілу форти Таку, а потім дійшов 
до Тяньцзіня й Пекіна. На цьому шляху 21 вересня 1860 р. був кривавий 
бій біля Палікао, і Пекін перейшов у руки європейських держав. Переможці, 
ввійшовши в майже безлюдне місто, що зовсім не захищалось, насамперед 
пограбували палац імператорів. У цьому брав найжвавішу участь генерал 
Кузен, який отримав титул маршала «графа де Палікао». Лорд ельджин спа-
лив палац, що, очевидно, було за спокутну жертву40.

39 В імператорському едикті від 3-го дня 8-го місяця 10-го року Сянфеня (6 вересня 
1860 р.) сказано між іншим ось що:

«Ми ніколи не забороняли Англії та Франції торгувати з Китаєм, і між нами та ними 
протягом багатьох років були згода й мир. Але три роки тому англійці вдерлися, як вороги, до 
міста нашого Кантона й забрали там полонених. Ми не думали тоді мститись, бо були свідомі 
того, що упертість віце-короля Іє до певної міри спричинила таку ворожнечу. Два роки тому 
з півночі підступив вождь варварів ельджин, і ми наказали віце-королеві Жилі, Тань Тінсяну, 
обслідувати цю справу, раніш ніж починати переговори. Однак варвар скористався з нашої 
непідготовленості, взяв форти Таку й пішов на Тяньцзінь. Дбаючи про те, щоб наш народ не 
зазнав жахів війни, ми й цього разу утримались і не мстились, наказавши Куей-Ляну почати 
мирні переговори. Незважаючи на безсоромні домагання варварів, ми наказали Куей-Ляну 
їхати в Шанхай, щоб обміркувати запропонований торговий договір, і на доказ нашої bona 
fides навіть дозволили йому ратифікувати цей договір. Незважаючи на це, вождь варварів 
Брюс виявляв безглузду впертість і у 8-му місяці з’явився з ескадрою військових суден на 
рейді Таку. Тоді Сен-Ко-Ліу-Хін раптом напав на нього й примусив швидко відступити. З усього 
цього випливає, що Китай поводився цілком лояльно, а варвари не мали рації. Цього року 
вожді варварів ельджин і Грос знову з’явились біля наших берегів, але Китай, не бажаючи 
вживати крайніх заходів, дозволив їм висадитись і поїхати в Пекін, щоб ратифікувати договір. 
Хто йняв би віри, що варвари протягом усього цього часу були нещирі, що вони повезуть 
із собою військо та артилерію, щоб напасти ззаду на форти Таку, й розігнавши залогу, підуть 
на Тяньцзінь?» (China unter der Kaiserin-Witwe. Berlin, 1906, с. 20. Дивись також у згаданій 
роботі весь розділ «Про втечу в Ієголь»).

40 Операції європейських героїв, коли відкривалось Китай для торгівлі, мають зв’язок з 
однією з вартих уваги сторінок його внутрішньої історії. Невдовзі після того, як пограбовано 
літній палац маньчжурських самодержців, «китайський Гордон» пішов походом на Тайпінських 
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Тепер європейські держави мали право тримати в Пекіні послів: 
Тяньцзінь та інші міста були відкриті для торгівлі. Тимчасом як в Англії 
анти опійна ліга боролась проти поширення отрути в Лондоні, в Манчестері 
та інших промислових районах, а призначена від парламенту комісія визна-
ла вживання опію за надзвичайно шкідливе, Чифуська конвенція 1876 р. 
гарантувала вільний довіз опію в Китай. Разом з тим, усі договори з Китаєм 
забезпечували європейцям — купцям та місіонерам — право купувати 
землі. У цій справі допоміг європейцям не лише гарматний вогонь, а також 
і свідоме шахрайство. Насамперед двозначність тексту договору давала 
нагоду дедалі поширювати райони, відкриті європейському капіталові 
згідно з договором. Та цього мало. Внаслідок відомої шахрайської підробки 
в китайському тексті французької додаткової конвенції 1860 р. — підробки, 
що її зробив католицький місіонер абат Деламар, який був за переклада-
ча, — китайський уряд мусив визнати за місіонерами право купувати зем-
лю не лише в гаванях, як це зазначалось у договорі, але й в усіх провінціях 
імперії. Французька дипломатія та протестантські місіонери були цілком 
згодні щодо оцінки витонченого шахрайства католицького патера, але це 
не завадило їм вимагати поширення здобутого контрабандою права фран-
цузьких місіонерів, і року 1887 його було поширено й на протестантських 
місіонерів41.

Відкриття Китаю для торгівлі, що почалось війною за опій, завершилось 
цілим рядом «оренд» і китайською експедицією, де торговельні інтереси 
європейського капіталу зійшли на неприкрите міжнародне грабування ки-
тайських земель. Цю суперечність між початковою теорією та справжньою 
практикою європейських «культуртрегерів» у Китаї прекрасно передає 
телеграма імператриці-вдови, що її вона надіслала королеві Вікторії після 
того, як англійці взяли Таку:

«Вітаю Вашу величність. В усіх переговорах Англії з Китайською імперією, 
що їх проваджено з того часу, як почались між ними зносини, Великобританія 
ніколи не намагалась збільшити свої володіння; вона тільки дуже пильно 
дбала про те, щоб сприяти своїй торгівлі. Беручи на увагу, що нашу країну 

повстанців і року 1863 навіть командував імператорським військом. Придушила повстання, 
власне, англійська армія. Але тимчасом як чимало європейців, і між ними один французький 
адмірал, наклали головою, щоб урятувати в Китаї маньчжурську династію, представники 
європейської торгівлі скористалися з нагоди, роблячи на цій боротьбі невеличкий гешефт; 
вони постачали зброю як прихильникам відкриття Китаю, так і повстанцям, що проти 
них боролись перші. «Така велика була спокуса поважним купцям дістати зиск, що вони 
постачали зброю та амуніцію обом партіям; а що повстанцям важче здобувати собі зброю, 
ніж прихильникам імператора, і через це вони мусили й ладні були платити дорожче, то 
купці воліли за краще торгувати з повстанцями, і внаслідок цього вони могли воювати не 
лише проти війська власного їхнього уряду, але й проти англійців та французів» (М. v. Brandt. 
33 Jahre in Ostasien. 1901. Bd. IІІ. China, с. 11).

41 Dr. Franke. Die Rechtsverhältnisse am Grundeigentum in China. Leipzig, 1903, с. 82 й далі.



288  ВІДДІЛ ТРеТІЙ. ІСТОРИЧНІ УМОВИ АКУМУЛЯЦІЇ

тепер уже втягнено в жахливу війну, ми пригадували, однак, що величезна 
частина китайської торгівлі, 70–80%, припадає на торгівлю з Англією. Крім 
того, ваші морські мита найнижчі в світі, і у ваших морських гаванях не дуже 
обмежується чужий довіз. Тому наші дружні відносини з британськими куп-
цями в наших договором зазначених гаванях, на взаємну нашу користь, не 
припинялись протягом останнього півстоліття. Але раптом постала зміна, 
й усі почали ставитись до нас як до людей підозрілих. Отже, ми просили б 
вас подумати про те, що коли наша країна внаслідок певного збігу обставин 
втратить свою незалежність, і держави дійдуть згоди, щоб перевести в жит-
тя давно задуманий план завоювання нашої землі (в телеграмі, надісланій 
одночасно до японського імператора, палка Ци-Сі відверто каже про “ласі 
до землі держави Заходу, що їхні пожадливі й хижі очі завжди позирають 
на нас”), то це відіб’ється прикро й неминуче на вашій торгівлі. Тепер наша 
країна вживає всіх найбільших зусиль, щоб утворити собі армію та засоби, 
які забезпечили б її захист. Поки що ми покладаємось на вашу ласку, як посе-
редниці, й нетерпляче чекаємо на ваше рішення»42.

Під час війни завжди було мародерство й крадіжка у великому масштабі 
пам’яток великої культури — і так робили європейські культуртрегери 
в китайських імператорських палацах та в урядових установах. Так було 
й у 1860 р., коли французи пограбували імператорський палац, оті його 
казкові скарби, так було й у 1900 р., коли «всі нації» навипередки грабу-
вали державне та приватне добро. Димні руїни великих і найстаріших 
міст, занепад хліборобства на величезній території, нестерпний тягар по-
датків на виплату військових контрибуцій — все це супроводило наступи 
європейців та успіхи їхньої торгівлі. З більш як 40 китайських treaty ports 
кожний куплено потоками крові, різаниною та руйнацією.

42 China unter der Kaiserin-Witwe, с. 334.
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Важливий прикінцевий розділ у боротьбі з натуральним господарством 
є відділення сільського господарства від промисловості й витіснення сіль-
ської промисловості з селянського господарства.

Ремество народжується в історії людства як бічне сільськогосподар-
ське заняття; в осілих культурних народів — як додаток до хліборобства. 
Історія європейського середньовічного ремества являє собою історію його 
емансипації від сільського господарства, історію визволення його від пан-
щини, його спеціалізації та розвитку в цехову міську товарову продукцію. 
Хоч реміснича продукція прогресувала, переходячи через мануфактуру 
у велику індустріально-капіталістичну фабрику, все ж ремество на селі, 
у селянському господарстві, зберігало міцний зв’язок із хліборобством. 
Як хатня бічна продукція у вільний від хліборобської праці час, ремество 
відігравало величезну роль у власному споживанні селянського госпо-
дарства43. Розвиток капіталістичної продукції відриває від селянського 
господарства одну галузь промисловості по одній, щоб концентрувати їх 
у масову фабричну продукцію. Історія текстильної промисловості являє 
типовий приклад цього. Але те саме відбувається, хоч і не так виразно, 
в усіх інших галузях ремества в сільському господарстві. Щоб перетворити 
селянську масу на покупців своїх товарів, капітал намагається обмежити 
селянське господарство однією галуззю, що її він не може одразу — а за 
європейських відносин власності взагалі нелегко — опанувати, а саме сіль-
ським господарством44. Із зовнішнього боку, здається, тут усе відбувається 
тихо-мирно. Процес відбувається непомітно й немовби тільки під впливом 
суто економічних факторів. Технічна перевага великої фабричної продукції 
з її спеціалізацією, з її науковим аналізом та комбінуванням процесу про-
дукції, з її джерелами сировини на світовому ринку та з удосконаленими 
знаряддями, безперечно, куди вища проти примітивного селянського ре-
мества. У дійсності, в цьому процесі відділення селянського господарства 

43 У Китаї хатнє ремество збереглось навіть серед міської людності, навіть у таких 
великих і старих торгових містах, як Нінбо, що має 300000 людності. Ще лише на одне 
покоління раніше жінки самі робили своїм чоловікам і собі взуття, шили сорочки тощо. 
Коли молода жінка купувала тоді в крамниці в Нінбо якусь річ, що її могла б сама зробити, 
то звертала на себе увагу всіх» (Dr. Nyok-Ching-Tsur. Die gewerblichen Betriebsformen der Stadt 
Ningpo. Tubingen, 1909, с. 51).

44 Останній розділ в історії селянського господарства, що перебуває під впливом 
капіталістичної продукції, ставить це відношення шкереберть. У зубожілого дрібного 
селянства хатня продукція для капіталістичного підприємця або просто наймана праця 
на фабриці являє часто найголовніше заняття чоловіків, тимчасом як хліборобська праця 
переміщується цілком на жінок та старих людей. Зразковий приклад щодо цього — дрібне 
селянство Вюртембергу.



290  ВІДДІЛ ТРеТІЙ. ІСТОРИЧНІ УМОВИ АКУМУЛЯЦІЇ

від ремества відігравали певну роль і такі фактори, як податковий прес, 
війна, збування та монополізування національних земель, — фактори, які 
разом з тим належать і до галузі економіки, політичної влади й карного 
кодексу. Ніде цей процес не реалізовано так ґрунтовно, як у Сполучених 
Штатах Північної Америки.

Залізниці, тобто європейський, переважно англійський капітал, крок 
за кроком вели американського фермера через безмежні рівнини Сходу та 
Заходу Сполучених Штатів; він винищував індіанців вогнепальною зброєю, 
катуванням, горілкою та сифілісом і силою переселяв їх зі Сходу на Захід, 
щоб забрати собі їхню землю як «вільну» та заорати її. Живучи в глухих 
лісах, американський фермер колишніх часів, до громадянської війни, 
являв собою зовсім іншу істоту, ніж тепер. Він так або інакше вмів робити 
все й досить добре жив навідшибі у своїй фермі, майже не турбуючись про 
навколишній світ. «Сучасний американський фермер, — писав на початку 
90-х років сенатор Пеффер, один з керівників Farmers Alliance, — цілком 
інша людина, ніж його предок, що жив п’ятдесят або сто років тому. Багато 
з наших сучасників пригадують той час, коли фермери багато займались 
ремеством, тобто самі виготовляли більшу частину того, що їм треба було 
для власного споживання. Кожний фермер мав комплект інструментів, що 
ними він виготовляв з дерева сільськогосподарські знаряддя, приміром, 
вили та граблі, держална для лопат та соху, дишлі для возу та багато іншо-
го. Він обробляв льон та коноплі, вовну й бавовну, і всі ці матеріали оброб-
лялось на фермі: їх пряли й ткали вдома; одяг, білизну тощо теж робили 
вдома, і все це споживав сам фермер. При кожній фермі була невеличка 
майстерня — теслярня, столярня, слюсарня, а в самій хаті стояли чухралка 
і ткацький верстат; вироблялось килими, ковдри та інші ліжкові вкрит-
тя; на кожній фермі тримали гусей, пухом і перами їхніми наповнювали 
подушки й перини, а надлишок продавали на базарі в найближчому місті. 
Взимку фермер навантажував на величезні вози, що їх везли 6 або 8 коней, 
пшеницю, борошно й маїс і вирушав на базар, іноді за 100 або 200 миль; 
тут він купував колоніальні товари на майбутній рік, деякі тканини тощо. 
Серед фермерів були ще й різні ремісники. Воза робили на фермі протя-
гом одного або двох років. Матеріал для цього фермер діставав поблизу; 
ґатунок дерева точно визначалося за згодою сусіда; дерево мали приста-
вити в призначений час, а потім його сушили протягом певного часу; коли 
віз був готовий, то обидві сторони, і фермер, і його сусіда, добре знали, 
звідки взято кожну дошку та як довго її висушувано. Взимку сусіда-тесля 
заготовляв віконні рами, матеріал для стель, облямівки та балки на на-
ступний сезон. Коли наставали осінні морози, в хаті фермера сидів у кутку 
швець і робив взуття фермеровій родині. Все це робилося вдома й більшу 
частину витрат покривалось продуктами ферми. Взимку треба було наза-
пасити м’яса; його готували й зберігали копченим. Овочевий садок давав 
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садовину, що з неї робили яблучний квас та різні консерви; всього цього 
вистачало родині на цілий рік або й на ще довший час. Пшеницю молотили 
помалу, як до потреби, відповідно до того, скільки треба було грошей. Все 
зберігалось і споживалось. Один із наслідків такого господарювання був 
той, що на нього треба було порівняно небагато грошей. Беручи пересічно, 
великій фермі вистачало 100 доларів, щоб найняти робітників, полагоди-
ти господарські знаряддя та покрити інші випадкові видатки»45.

Після громадянської війни ця ідилія закінчилась. Що був величезний 
державний борг у 6 мільярдів доларів, який після війни тяжив на Союзі, 
то дуже збільшились і податки. Але від часів війни дуже жваво почина-
ють розвиватись засоби сучасного транспорту, промисловість, особливо 
машинобудівельна, яка була під охороною дедалі більшого державного 
мита. Щоб заохотити до залізничного будівництва та до фермерства, 
залізничним компаніям подаровано чимало національних земель: про-
тягом одного лише 1867 р. вони одержали понад 74 мільйони гектарів. 
Залізнична мережа розросталась напрочуд швидко. Року 1860 її довжина 
була тут менше 50 000 кілометрів, року 1870 понад 85 000, а року 1880 по-
над 150 000 кілометрів (протягом 1870–1880 рр. вся залізнична мережа 
Європи збільшилася зі 130 000 кілометрів до 169 000). Залізниці та спе-
куляція землею зумовили масову еміграцію з Європи у Сполучені Штати. 
Протягом 23 років, з 1869 по 1892 р. емігрувало понад 4½ мільйони люду. 
У зв’язку з цим Союз дедалі більше емансипувався від європейської, пе-
реважно англійської промисловості й утворив свої власні мануфактури 
та власну текстильну, металургійну, сталеву й машинобудівельну про-
мисловість. Найшвидше революціонізувалось сільське господарство. Уже 
протягом перших років після громадянської війни власники плантацій 
південних штатів мусили внаслідок того, що неграм дано було волю, заве-
сти парові плуги. Ферми, що закладались разом із залізницями на Заході, 
одразу поставлено на висоту сучасної машинової техніки. «В той самий 
час, — зазначає 1867 р. звіт сільськогосподарської комісії Сполучених 
Штатів, — коли застосування машин революціонізує на Заході сільське 
господарство й доводить до теперішнього мінімуму уживання людської 
праці... багато видатних людей, адміністраторів та організаторів, почи-
нають займатися сільським господарством. На фермах, що мають кілька 
тисяч акрів, роботи провадяться краще, використовуються наявні засоби 
доцільніше та ощадніше, й більший прибуток дають вони, ніж ферми, що 
мають 40 акрів»46.

45 Peffer W. A. The farmer’s side. His troubles and their remedy. New York, 1891. Part. II: How 
we got here, Changed condition of the Farmer. P. 56–57; пор. також: Simons A. M. The American 
Farmer. 2 ed. Chicago, 1906, с. 74 й далі.

46 Цитовано у Лафарґа: «Getreidebau und Getreidehandel in den Vereinigten Staaten», Neue 
Zeit, 1885, с. 344 (цю статтю вперше надруковано 1883 р. в одному російському журналі).
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Разом з тим, дуже збільшився тягар як безпосередніх, так і посеред-
ніх податків. Під час громадянської війни видано новий фінансовий за-
кон. Внаслідок військового тарифу від 30 червня 1864 р., що становить 
основу нині чинної системи, дуже збільшились податки на речі спожи-
вання і прибуткові податки. Почалася справжня митна оргія, причому ці 
високі військові податки були за привід урівноважити оподаткування 
внутрішньої продукції за допомогою мита47. Пани Моріль, Стевенс та 
інші джентльмени, які скористалися з війни, щоб прискорити запро-
вадження в життя своєї протекціоністської програми, обґрунтували 
систему так, що з митної політики відверто й цинічно зробили знаряддя 
збагачення приватних ділків. Коли місцевий продуцент звертався до 
законодавчого конгресу й вимагав визначити яке-небудь спеціальне 
мито, що давало б йому змогу набивати кишені, його бажання викону-
вали дуже радо. Митний тариф підвищували за вимогами поодиноких 
осіб. «Війна, — пише американець Тавсіґ, — де в чому відсвіжила та 
ушляхетнила наше національне життя, але її безпосередній вплив на 
ділове життя й на все фінансове законодавство був деморалізаційний. 
Законодавець часто не відрізняв, де кінчається громадський обов’язок 
і де починається приватний інтерес. Великі маєтності утворювались че-
рез зміну законів, ці зміни проводили ті самі особи, які потім повертали 
цей закон собі на користь. Країна з жалем бачила, що честь і чесність 
мужів політики не лишаються незаплямовані». І цей тариф, який являв 
глибокий переворот в економічному житті країни, який мав лишатись 
ще протягом двадцятьох років і, по суті, й тепер являє базу митного за-
конодавства Сполучених Штатів, — цей самий тариф проведено було за 
три дні через конгрес і за два дні через сенат — без критики, без дебатів 
і без будь-якої опозиції48.

Після такого повороту фінансової політики Сполучених Штатів 
почалась безсоромна парламентська корупція, відверте й нестримне 
використання виборів, законодавства та преси як знарядь неприкритих 
інтересів кишені, інтересів великого капіталу. Enrichissez-vous — було 
гасло громадського життя від часів «шляхетної війни» за визволення 
людства від «ганебної плями рабства». Янкі, визволитель негрів, як 
лицар біржової спекуляції святкував оргії, а як законодавець сам обдаро-
вував себе національними землями, збагачуючи себе митом і податками, 

47 «Три закони про податок від 30 червня 1864 р., по суті, являють один захід, і можливо, 
найбільший, який колись бачили на світі щодо оподаткування... Податковий закон, як каже 
містер Давід А. Велз, заснований був на принципі того ірландця на ярмарку в Донніпруку: 

“Де ви тільки побачите голову, бийте; де ви побачите товар, обкладайте його податком”. Все 
обкладалось, та ще й як» (Taussig F. W. The Tariff History of the United States. New-York, 1888, с. 164).

48 «Непереможні обставини, критичний стан країни, гостра потреба в доходах можуть 
виправдати ту квапливість, яка, можна сказати, не має прикладу в історії культурних країн» 
(Taussig, там само, с. 168).
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 монополіями, штучно підвищеними акціями, крадіжками державного 
майна. Промисловість  розцвітала. Минули тепер ті часи, коли дрібний 
і середній фермер міг обходитись майже без готівки й час від часу за по-
требою молотити пшеницю, щоб продати її. Тепер фермерові доводилось 
завжди мати досить грошей, щоб платити податки; всі вироби мусив він 
одразу продавати, щоб купити собі все потрібне в мануфактуриста як 
товар. «Коли ми звернемось до сучасної дійсності, — пише Пеффер, — то 
побачимо, що майже все змінилось. Особливо на Заході фермери молотять 
свою пшеницю одним заходом і продають її одразу. Фермер продає свою 
худобу й купує собі ірландське м’ясо або сало, продає свиней і купує шинку 
й свинину, продає садовину та городину й купує їх знову у вигляді консер-
вів. Якщо він взагалі сіє льон, то потім обмолочує його, а не пряде, не тче 
й не робить полотна й білизни для своїх дітей, як то було п’ятдесят років 
тому; насіння він продає, а стебла спалює. З п’ятдесяти фермерів, може, 
хіба один розводить вівці; більше покладається він на скотарські ферми 
й одержує вже вовну в готовому вигляді, як сукно або одіж. Уже не шиє 
він одягу в себе вдома, а купує його в місті. Замість самому виготовляти 
потрібні знаряддя, вила, граблі тощо, їде він до міста купити собі топо-
рище або держално до молотка, купує линви та вірьовки й різний крам, 
купує сукно або навіть готовий одяг, купує консервовані фрукти, купує 
сало, м’ясо, шинку, купує тепер усе, що колись виробляв сам, і на все це 
йому треба грошей. Але найдивовижніше ось у чому. Раніше господарство 
американця не мало боргів — менше ніж в одному випадку на тисячу за-
ставлялись будинки, щоб забезпечити грошову позику, раніше фермери 
мали досить грошей, і небагато треба було їх у господарстві, а тепер, коли 
грошей треба вдесятеро більше, їх є мало або й зовсім немає. Майже у по-
ловини ферм є іпотечні борги, що дорівнюють усій вартості їх; проценти 
надміру високі. Причина такого дивовижного перевороту — мануфакту-
рист і його фабрики сукна й полотна, деревообробні, бавовняно-пряльні, 
ткацькі, його фабрики для консервування м’яса та фруктів і т. ін. Замість 
маленьких майстерень на фермі тепер маємо величезні міські підприєм-
ства. Замість сусіди, що робив воза, тепер є міський завод, який щороку 
виробляє від 100 до 200 возів; замість шевської майстерні тепер є велика 
фабрика в місті, де більшу частину робіт виконується машинами»49. Кінець 
кінцем і сільськогосподарська праця фермера перетворилась на машино-
ву. «Тепер фермер оре, сіє та жне машинами. Машина жне й в’яже снопи. 
Фермер молотить паровою молотаркою. Орючи, може читати він ранкову 
газету; а жнучи, сидить він у затишку в будці на машині»50.

49 Пеффер В. А., там само, с. 58.
50 Пеффер В. А., там само. Вступ, с. 6. Зерінґ усередині 80-х років вирахував, що маленькій 

фермі на північному заході треба за дуже неширокого розмаху готівкою 1200–1400 доларів 
(Die landwirtschaftliche Konkurrenz Nordamericas. Leipzig, 1887, с. 431).
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Але цей переворот, що відбувався в американському сільському госпо-
дарстві від часів «Великої війни», являв не кінець, а початок того потоку, 
в який затягло фермера. Його історія сама переходить у другу фазу розвит-
ку капіталістичної акумуляції, яку вона теж прекрасно ілюструє. Капіталізм 
усюди перемагає й витісняє натуральне господарство, продукцію на 
власне споживання, сполучення сільського господарства з ремеством, щоб 
натомість завести просту товарову продукцію. Товарове господарство по-
трібне йому, щоб збувати власну додаткову вартість. Товарова продукція 
є та загальна форма, за якої капіталізм тільки й може розвиватись. Але 
скоро на руїнах натурального господарства поширилась проста товарова 
продукція, капітал одразу починає боротися з нею. Починається бороть-
ба-конкуренція між капіталом і товаровим господарством; покликавши 
його до життя, він намагається відібрати у нього засоби продукції, робочу 
силу, збут. Раніше мета капіталу була ізолювати продуцента, відірвати його 
від захисного зв’язку з громадою, а потім відділити сільське господарство 
від ремества; тепер завдання капіталізму в тому, щоб відокремити дрібно-
го продуцента від його засобів продукції.

Ми бачили, що велика війна була в Північноамериканському Союзі за 
початок ери, коли монополістично-капіталістичні товариства та поодино-
кі спекулянти загарбували національні землі. У зв’язку з шаленим заліз-
ничним будівництвом, а ще більше у зв’язку із залізничною спекуля цією, 
постала нестримна спекуляція землями, під час якої великі володіння, 
цілі герцогства, потрапляли в лабети лицарів легкого зиску та компаній. 
Зграї агентів, що налітали, як сарана, всі засоби дурисвітної розгнузданої 
реклами та обман і шахрайство спрямовували з Європи у Сполучені Штати 
живу течію емігрантів. Ця течія осідала спочатку у Східних Штатах, на 
березі Атлантичного океану. Але що далі розвивалась тут промисловість, 
то далі на захід відтіснялось сільське господарство. «Пшеничний центр», 
який був 1850 р. в Огайо біля Колумбусу, переміщувався протягом 50 років 
далі й кінець кінцем перемістився на 99 миль на північ і на 680 миль на за-
хід. Року 1850 атлантичні штати давали 51,4% всього збору пшениці, року 
1880 вони давали тільки 13,6%, тимчасом як на центральні північні штати 
в 1880 р. припадало 71,7% збору, а на західні — 9,4%.

Року 1825 Конгрес Союзу, коли президентом був Монро, ухвалив пе-
реселити індіанців зі сходу Міссісіпі на захід. Червоношкірі захищались 
шалено, але тих, кого не знищено протягом сорока кривавих індіанських 
воєн, викинуто геть, мов який непотріб, їх загнано на захід, як отару бі-
зонів, і замкнено тут, як диких звірів, за ґратами «резервацій». Індіанці 
поступилися своїм місцем, віддавши його фермерам; але тепер дійшла 
черга до фермера, який мусив дати дорогу капіталові, — і його загнано по 
той бік Міссісіпі.
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Американський фермер за напрямком залізниць переходив на захід 
і північний захід в обітну землю, куди його заманювали агенти великих 
земельних спекулянтів. Але найродючіші та найкраще розміщені землі 
позабирали компанії під великі господарства, організовані суто капі-
талістично. Поряд із фермером, якого затягли у глушину, утворився, як 
його небезпечний конкурент і запеклий ворог, «Bonanzafarm», велике ка-
піталістичне сільськогосподарське підприємство, невідоме до того часу 
ні в Старому, ні в Новому Світі. Додаткову вартість продукувалось тут за 
допомогою всіх допоміжних засобів сучасної науки й техніки. «Olivier’a 
Dalrymple’a, що його ім’я відоме тепер на обох берегах океану, — писав 
1885 р. Лафарґ, — можна вважати за найкращого представника фінансово-
го сільського господарства. Від 1874 р. він керує одночасно пароплавною 
лінією на Червоній річці й шістьма фермами в 30 000 гектарів, що належать 
компанії фінансистів. Він поділив цю площу на ділянки по 800 га, а кожну 
з них на ще менші ділянки, площею приблизно 267 га. Цими ділянками 
завідують управителі та їхні помічники. На кожній ділянці є приміщення 
на 50 осіб та стайня для 50 коней і мулів, кухні, пашенні комори та клуні, 
приміщення для машин і, нарешті, кузня й слюсарня. Кожна ділянка має 
свій достатній реманент: 20 пар коней, 8 двійних плугів, 12 сіялок, що 
на кожній з них працює одна людина, 12 грабель зі сталевими зубцями, 
12 косарок і снопов’язалок, 2 молотарки й 16 возів; вжито всіх потрібних 
заходів, щоб машини та робоча сила (люди, коні й мули) були в доброму 
стані й могли видати якомога більше праці. Всі ділянки сполучено теле-
фоном між собою й з центральним управлінням.

Шість ферм із площею в 30 000 га обслуговує армія робітників у 600 
осіб, організованих на військовий зразок; на час жнив центральне 
управління наймає ще 500 або 600 робітників на підмогу й розподіляє 
їх між ділянками. Восени, коли закінчено роботи, робітників звільняють, 
крім управителів і десятьох осіб на ділянку. На деяких фермах Дакоти 
й Міннесоти коней та мулів на зиму переводять із тих місць, де працюва-
ли влітку. Скоро зорано землю восени, їх табунами в 100–120 пар женуть 
на 1000–1500 кілометрів на південь, приганяючи їх відти лише на весні.

Механіки, верхи на конях, їдуть за плугами, сіялками й косарками під 
час їхньої роботи; скоро в машині щось зіпсується, вони під’їжджають до 
них, лагодять і знову пускають у рух. Снопи довозиться до молотарок, що 
працюють безупинно вдень і вночі. Молотарки опалюється снопами соло-
ми, що їх подають до печі залізними трубами. Зерно обмолочують, віють, 
зважують і насипають у мішки машинами. Потім його везуть на залізни-
цю, що прокладена близько до ферми, а відти перевозять його в Дулут 
і Бафало. Дельрімпль щороку збільшує свою засівну площу на 2000 га.  
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Року 1880 вона дорівнювала 10 000 га»51. Уже наприкінці 70-х років були 
капіталісти й компанії, які мали під пшеницею 14 000–18 000 гектарів. 
З того часу, як Лафарґ писав про це, технічний прогрес в американському 
великому капіталістичному сільському господарстві й застосування ма-
шин дуже підвищились52.

З такими капіталістичними підприємствами американський фермер 
не міг конкурувати. І в той самий час, коли глибокий переворот у фі-
нансах, у продукції та в транспортній справі Сполучених Штатів приму-
шував фермера припинити будь-яку продукцію на власне споживання 
й вироб ляти все на ринок, ціна на сільськогосподарські продукти дуже 
зменшилась, тому що дуже збільшилась площа засіву. І в той самий час, 
коли вся маса фермерів обслуговувала ринок, сільськогосподарський 
ринок Сполучених Штатів з місцевого перетворився на світовий, де кіль-
ка велетенських капіталів та спекуляція розпочали свою шалену оргію. 

51 Лафарґ, там само, с. 345.
52 Report of the U. S. Commissioner of Labor за 1898 р. наводить таку таблицю, де 

порівнюються успіхи машинової продукції та ручної праці:

Вид роботи Витрачено робочого часу  
на дану одиницю,  
роблячи машинами

Витрачено робочого часу  
на ту саму одиницю,  
не вживавши машин

Засів збіжжя 0 год 32,7 хв 10 год 55 хв

Збір врожаю  
й обмолочування

1 год 46 год 40 хв

Засів маїсу 0 год 37,5 хв 6 год 15 хв

Жаття маїсу 31 год 4,5 хв 5 год

Обдирання маїсу 0 год 3,6 хв 66 год 40 хв

Засів бавовнику 1 год 3,0 хв 8 год 48 хв

Обробіток бавовнику 12 год 5,1 хв 60 год

Викошування трави:  
коса й машина

збирання й пакування

1 год 0,6 хв

11 год 3,4 хв

7 год 20 хв

35 год 30 хв

Засів картоплі 1 год 2,5 хв 15 год

Засів помідорів 1 год 4,0 хв 10 хв

Обробіток і збирання 
помідорів

134 год 5,2 хв 324 год 20 хв
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Видатним в історії європейських та американських аграрних відносин 
1879 роком починається масовий експорт пшениці зі Сполучених Штатів 
у Європу53.

Звичайно, вигоди цього поширення ринку монополізував великий 
капітал: з одного боку, використали величезні ферми, які забивали дріб-
ного фермера своєю конкуренцією; з другого боку, фермер зазнавав лиха 
від спекулянтів, які купували в нього хліб, аби впливати на світовий 
ринок. Безпорадний і весь час під могутньою владою капіталу, фермер 
заборговувався: то була типова форма занепаду селянського господар-
ства. Заборгованість фермерів скоро являла собою стихійне народне лихо. 
В 1890 р. міністр сільського господарства Сполучених Штатів Реск писав 
у спеціальному циркулярі з приводу злиденного становища фермерів ось 
що: «Тягар іпотек, що є на фермах, будинках і землях, безперечно, доходить 
загрозливих розмірів; хоч позики в поодиноких випадках брались, безпе-
речно, наспіх, але здебільша це було конче потрібно... Позики ці, взяті під 
високі проценти, після того як упали ціни на сільськогосподарські продук-
ти, дуже душать фермера; і дуже часто є загроза, що заберуть у нього за 
борги будівлі й землю. Це — дуже складне питання для всіх тих, хто хоче 
допомогти фермерам у такому скрутному становищі. Виявляється, що 
фермер при теперішніх цінах мусить продати куди більше продуктів, щоб 
дістати один долар на виплату боргу, ніж тоді, коли він цей долар позичав. 

53 Вивіз пшениці зі Сполучених Штатів у Європу обчислюється на мільйони бушелів 
у таких цифрах:

1868–1869 1874–1875 1879–1880 1885–1886 1890–1891 1899–1900

17,9 71,8 153,2 57,7 55,1 101,9

(Juratcheks Übersichten der Weltwirtschaft. Bd. VII, с. 32).
Разом з цим ціна бушеля пшениці зменшувалась так:

1870–1879 1880–1889 1895 1896 1897 1898

105 83 51 73 81 58

З 1899 року, коли дійшло мінімуму в 58 центів за бушель, ціни знову починають 
підвищуватись:

1900 1901 1902 1903 1904

62 62 63 70 92

(Juratcheks, там само, с. 18).
Згідно з місячним звітом про зовнішню торгівлю, ціна 1000 кілограмів пшениці в марках 

у червні 1912 року була така:

Берлін Мангейм Одеса Нью-Йорк Лондон Париж

227,82 247,93 173,94 178,08 170,96 243,69
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Проценти підвищуються, а сплачувати борги дедалі важче, разом з тим, 
внаслідок скрутного становища, про яке ми кажемо, дуже важко вдруге 
позичити гроші під заставу»54.

Заборгованість земель, згідно з цензом 29-го травня 1891 р., поши-
рилась на 2,5 мільйони господарств; сюди зараховано дві третини під-
приємств фермерів-власників, що їхній борг досягає майже 2,2 мільярда 
доларів. «Таким чином, — закінчує Пеффер, — становище фермера над-
звичайно критичне (farmers are passing through the «valley and shadow of 
death»); ферма стала неприбуткова; ціни на сільськогосподарські продукти 
від часів великої війни зменшились на 50%; вартість ферм за останнє де-
сятиліття зменшилась на 25–50%; фермери в боргах, як у реп’яхах, і їхні 
підприємства в заставі; при цьому вдруге зробити позику вони не можуть, 
бо нерухоме майно дедалі знецінюється; багато фермерів втрачають свої 
підприємства, а лещата боргів душать їх далі. Непереможна сила робить 
своє: ферма гине»55.

Заборгованому та збіднілому фермерові лишалось або шукати бічних 
заробітків, ідучи в найми, або зовсім облишити своє господарство, й обтру-
сивши порох з ніг своїх, тікати геть з «обітної землі» — пшеничного раю, 
який став йому тепер пеклом, — якщо тільки його ферма не потрапила 
в лабети кредитора внаслідок його грошової неспроможності, як це було 
з тисячами ферм. Всередині 80-х рр. багато ферм облишалось і занепадало. 
«Коли фермер не міг у призначений термін сплатити свої борги, — писав 
1887 р. Зерінґ, — то процент, що доводилось платити, підвищувався до 12, 
15 і навіть 20. Банк, торговець машинами та крамар тиснуть на нього й 
забирають йому плоди його важкої праці... Тоді фермер або лишається на 
фермі як орендар, або йде далі на захід, шукаючи щастя. У Північній Америці 
я не бачив ніде такої сили заборгованих, розчарованих і незадоволених 
фермерів, як у пшеничних районах північно-західних прерій; в Дакоті 
я не бачив жодного фермера, який згоджувався б продати свою ферму»56. 
Комісар сільського господарства у Вермонті в 1889 р. повідомляв про ті 
часті випадки, коли облишались ферми напризволяще: «В цьому штаті є 
величезні площі необробленої, але придатної для обробітку землі, що їх 
можна купити майже за ту ціну, як і в західних штатах; ці землі близько 
до шкіл та церков, а крім того, зручні тим, що недалеко від них проходить 
залізниця. Комісар відвідав не всі округи штату, про який він склав звіт, але 
відвідав досить місць, щоб переконатись, що велика площа залишених, але 
раніше оброблюваних земель, перетворилася тепер у пустелі, хоч більша 
частина цих земель за гарного обробітку давала б гарний прибуток».

54 Пеффер, там само, частина I: Where we are, розділ II: Progress of Agriculture, с. 30–31.
55 Пеффер, там само, с. 42.
56 Sering, Die landwirtschaftliche Konkurrenz Nordamerikas, c. 433.
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Комісар штату Нью-Гемпшир оголосив 1890 р. книгу, де 67 сторінок 
виповнено описом ферм, що їх можна було дешево купити. Він описав 1442 
залишені ферми з житловими будівлями, що їх нещодавно облишено. Те 
саме було й в інших районах. Тисячі акрів землі, що її засівали пшеницею 
та маїсом, не оброблялись і стояли пусткою. Щоб знову заселити облишені 
землі, земельні спекулянти почали їх безсоромно рекламувати, й унаслідок 
цього допливали в країну нові маси іммігрантів, нові жертви, що зазнавали 
тієї самої долі, як їхні попередники, тільки протягом коротшого часу57.

«Біля залізниць і ринків, — так писалось в одному приватному лис-
ті, — уже ніде немає державних земель. Всі вони в руках спекулянтів. 
Переселенець забирає вільні землі й уважається за фермера. Але фермерське 
господарство погано його забезпечує, і він ніяк не може конкурувати з вели-
ким фермером. Обробляє він визначену законом частину своєї ділянки, але 
підвищувати свій добробут йому доводиться в інших галузях, а не в ріль-
ництві. В Орегоні, наприклад, бачив я переселенця, який протягом п’ятьох 
років був власником 160 акрів, але влітку, наприкінці червня, працював на 
залізниці, там будованій, по 12 годин на добу за плату в один долар поден-
но. Він, звичайно, був один з п’ятьох мільйонів фермерів, зареєстрованих 
переписом 1890 р. Або, приміром, в Eldorado County бачив я багато таких 
фермерів, які обробляли лише стільки землі, щоб прогодувати себе та худо-
бу, а не на продаж сільськогосподарських продуктів, бо це не було б вигідно; 
головний заробіток їхній — це видобування золота на копальнях, рубання 
й продаж лісу та дров тощо. Люди ці живуть у достатках, але достатки ці 
не з хліборобства. Два роки тому ми працювали на копальнях у Long Canon, 
Eldorado County і жили весь час у cabin58 на ділянці, що її власник тільки раз 
на рік день був дома, а весь інший час працював у Сакраменто на залізниці. 
Ділянка його була майже не оброблена. Кілька років тому він обробив певну 
частину її, згідно з вимогою закону, кілька акрів обгородивши дротом, збу-
дував log cabin59 і повітку. Але все це запустіло останніми роками: ключ від 
хатини в сусіда, який і дозволив нам оселитись у ній. Під час нашої подорожі 
ми бачили чимало ділянок облишених, де раніше робилось спроби органі-
зувати господарство. Три роки тому мені пропонували ділянку з хатою за 
сто доларів. Потім ця залишена хата завалилась узимку, під тягарем снігу. 
В Орегоні бачили ми багато облишених ділянок з будинками й невеликими 
городами. Одна з таких будівель, куди ми зайшли, була дуже гарна: міцна, 
добре поставлена хата з деревини, добре зашпакльована, з деяким хатнім 
начинням. Все це облишив переселенець, і кожен міг забрати це задурно»60.

57 Пеффер, там само, с. 35–36.
58 Хатина. — Ред.
59 Житлова будівля. — Ред.
60 Цитовано у Ніколая-она, там само, с. 224.
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Куди ж іде збіднілий фермер Сполучених Штатів? Взявши ціпок, іде 
він, куди переміщується «пшеничний центр», іде, куди йде залізниця. 
Пшеничний рай пересовується почасти в Канаду на Саскачеван і річку 
Макензі, де пшениця вистигає навіть під 62° північної широти. Сюди 
йде почасти фермер Сполучених Штатів61, щоб через деякий час зазнати 
в Канаді тієї самої долі, що й раніше. Канада останніми роками на світовому 
ринку належить до країн, які вивозять пшеницю, але в Канаді в сільському 
господарстві ще більшу роль відіграє великий капітал62.

Продавалось приватнокапіталістичним товариствам державні землі за 
безцінь у Канаді ще більше, ніж у Сполучених Штатах. Історія про те, як 
передавалось землю Канадському товариству Тихоокеанської залізниці, 
являє щось надзвичайне, як приклад відвертого грабування, якого до-
пускався приватний капітал. Цьому товариству забезпечили монополію 
на будування залізниць протягом двадцятьох років, у його розпоряджен-
ня дали безплатно всю потрібну під залізницю смугу землі, приблизно 
в 713 англійських миль, вартістю приблизно в 35 мільйонів доларів; уряд 
гарантував йому 3% доходу на акційний капітал у 100 мільйонів доларів 
протягом десятьох років, дав і позику готівкою в 27½ мільйонів доларів. Та 
це не все — товариству подаровано 25 мільйонів акрів землі, причому дано 
змогу обирати її з найродючіших і найзручніших земель, навіть із земель, 
що були поза смугою, де мали прокладати залізницю! Таким чином усіх 
майбутніх колоністів величезного району заздалегідь віддавалось на ласку 
залізничного капіталу. Щоб одержати якомога швидше гроші, залізнична 
компанія, зі свого боку, продала за безцінь 5 мільйонів акрів «Північно-
західному земельному товариству», тобто об’єднанню англійських капіта-
лістів під головуванням герцога Манчестерського. Другою капіталістич-
ною групою, що їй даровано чимало державних земель, була «Гудзонівська 

61 В Канаду іммігрувало в 1901 р. 49149 осіб. В 1911 р. сюди іммігрувало понад 300 000 
осіб, в тому числі 138 000 британських і 134 000 американських іммігрантів. Доплив 
американських фермерів, як повідомлялось наприкінці травня 1912 р. з Монреаля, триває 
й цієї весни.

62 «Подорожуючи на заході Канади, я бачив лише одну ферму, меншу за 1000 акрів 
(1585 прусських моргенів). За Census Dominion of Canada, 1881 р. в Манітобі під час реєстрації 
2 384 337 акрів землі були у 9077 власників; отже, на кожного з них припадало не менше як 
2047 акрів – середня величина, зовсім не досягнена в інших штатах Північноамериканського 
Союзу» (Sering, там само, с. 376). Правда, на початку 80-х рр. у Канаді було мало дійсно великих 
господарств, але Зерінґ описує вже одну ферму, яка належала акційному товариству “Belle 
Farm”, мала не менш як 22680 гектарів і була організована на зразок ферм Дельрімпля. Зерінґ, 
який ставився скептично й недовірливо до перспектив канадської конкуренції, вважав, що 

“родюча смуга” західної Канади охоплювала в 80-х рр. площу в 311 000 кв. км, або площу, яка 
дорівнює ⅗ Німеччини; з цього числа, зважаючи на екстенсивну культуру, він обчислював 
орної землі 38,4 млн акрів, а з них на пшеничний район — 15 млн акрів (Sering, там само, 
с. 337–338). За даними «Manitoba Free Press», від середини червня 1912 р. засів ярої пшениці 
охоплював у Канаді влітку 1912 р. 11,2 млн акрів, проти 19,2 акрів під ярою пшеницею 
Сполучених Штатів (див.: Berliner Tageblatt-Handelszeitung. №35 від 18 червня 1912 р.).
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компанія», яка за те, що відмовилась від привілеїв на північному заході, 
мала право не менш як на двадцяту частину всіх земель між озером Вінніпег, 
кордоном Сполучених Штатів, горами Рокі й північним Саскачеваном. Обидві 
капіталістичні групи, таким чином, одержали п’ять дев’ятих усіх земель, 
придатних для колонізації, з решти земель держава дала чималу частину 
26 капіталістичним колонізаційним товариствам63. Канадського фермера 
таким способом майже з усіх боків обплутано тенетами капіталу й спекуля-
ції. І не зважаючи на це, туди переселяються масово не лише з Європи, але 
й зі Сполучених Штатів!

Таке панування капіталу на світовій арені: витіснивши англійського 
селянина з його землі, він гнав його на схід Сполучених Штатів, зі сходу 
гнав на захід, щоб на руїнах господарства індіанців перетворити його на 
дрібного продуцента; зі сходу він жене його, знову збіднілого, на північ; 
перед ним прокладається залізницю, а позаду нього йдуть злидні; капітал 
тягне його спереду й підганяє ззаду. Замість низьких цін 90-х років, продук-
ти тепер усюди подорожчали, але американському дрібному фермерові так 
само мало користі від цього, як і європейському селянинові.

Ферм дедалі більшає. За останні десять років століття число їхнє збіль-
шилось з 4,6 мільйонів до 5,7 мільйонів, але збільшилось воно абсолютно 
й протягом першого десятиліття цього століття. Разом з тим, збільшилась 
і загальна вартість ферм: протягом останніх десятьох років вона збіль-
шилась із 751,2 млн доларів до 1 652,8 млн доларів64). Здавалось би, що 
загальне підвищення цін на продукти сільського господарства врятує 
фермера. Але, незважаючи на це, ми бачимо, що число орендарів серед 
фермерів більшає куди швидше, ніж число фермерів, беручи його в цілому. 
Ось таблиця, що показує процентне відношення орендарів до загального 
числа фермерів у Сполучених Штатах у різні роки:

1880 1890 1900 1910
25,5% 28,4% 35,3% 37,2%

Хоч ціна на сільськогосподарські продукти й підвищилась, дедалі біль-
ше стає орендарів серед фермерів. Та ці орендарі, яких тепер більше як 
третина всіх фермерів Союзу, являють собою в Сполучених Штатах верству 
людності, що відповідає нашим сільським робітникам; це справжні найма-
ні раби капіталу, завжди плинний елемент, який, надзвичайно напружую-
чи сили, утворює багатства для капіталу, а самому собі може забезпечити 
лише злиденне й непевне життя.

63 Sering, там само, с. 361 і далі.
64 Ernst Schultze, Das Wirtschaftsleben der Vereinigten Staaten, Jahrbuch fur Gesetzgeb., 

Verw. und Volksw., 1912, Heft IV, с. 1724.
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Той самий процес у зовсім інших історичних рамках — у Південній 
Африці — ілюструє ще виразніше «мирні методи» капіталістичного зма-
гання з дрібним товаропродуцентом. До 60-х років минулого століття 
в Папській колонії та в бурських республіках панували суто селянські 
відносини. Бури протягом довгого часу жили життям скотарів-кочівників. 
Вони забирали у готтентотів і кафрів найкращі пасовиська, а самих негрів 
скільки могли винищували або витісняли. У XVIII столітті дуже допомогла 
бурам чума, завезена кораблями Ост-Індської компанії: вимирали цілі роди 
готтентотів і очищались землі для переселенців з Голландії. Йдучи далі на 
схід, бури зустріли племена банту й почали довгий період жорстоких воєн 
з кафрами. Побожні та добре обізнані зі святим письмом голландці, що 
вважали себе за «обраний народ» і дуже пишалися зі своєї пуританської чи-
стоти та знання Старого Заповіту, не обмежились, однак, грабунками землі 
у тубільців: мов ті паразити, вони будували своє господарство на спинах не-
грів, приневолюючи їх до рабської праці, й для цього систематично й свідо-
мо розбещували їх і цілком виснажували. Горілка в цьому відігравала таку 
важливу роль, що хоч англійський уряд і заборонив продаж її в Папській 
колонії, все ж цю заборону не було проведено в життя через опір пуритан. 
Господарство бурів, беручи загалом, до 60-х років лишалось переважно 
патріархальне й натуральне: першу-бо залізницю прокладено в Південній 
Африці лише в 1859 р. Патріархальний характер господарства, однак, не 
перешкоджав бурам уперто й жорстоко винищувати кафрів. Лівінґстон, як 
відомо, більше скаржився на бурів, ніж на кафрів. Бури були переконані, що 
негри для них є об’єкт, призначений богом та природою для рабської праці, 
й неодмінна основа селянського господарства: після того, як року 1836 
скасовано кріпацтво в англійських колоніях, вони, незважаючи на те, що 
рабовласники одержали 3 млн. фунтів стерлінгів, відповіли на це скасуван-
ня «великим виходом». Вони облишили Папську колонію й переселились 
по той бік Оранжевої ріки та Ваалі; при цьому витіснили матабелів на 
північ через Лімпопо й нацькували їх на макалаків. Так само, як американ-
ський фермер під тиском капіталістичного господарства гнав індіанців на 
захід, так бур гнав негра на північ. «Вільні республіки» між Оранжевою та 
Лімпопо постали, отже, як протест проти удару, що його завдала англійська 
буржуазія священному праву рабовласників. Маленькі селянські республі-
ки провадили безупинну партизанську війну з неграми банту. Боротьбу 
між бурами та англійським урядом, що тривала десятиліття, вирішувалось 
на спинах негрів. За причину конфлікту між Англією та республіками було 
негрське питання, — визволення негрів, що його ніби вимагала англійська 
буржуазія. А насправді селянське господарство й великокапіталістична 
колоніальна політика почали тут між собою конкурентну боротьбу за гот-
тентотів і кафрів, тобто за їхню землю та робочу силу. Мета обох конкурен-
тів була та сама: підкорити, витіснити або знищити чорних, знищити їхню 
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соціальну організацію, забрати їхні землі й силою визискувати їхню працю. 
Але методи цих конкурентів дуже відрізняються. Бури обстоювали застарі-
ле рабство в нешироких розмірах, як основу патріархального селянського 
господарства; англійська буржуазія обстоювала сучасні капіталістичні 
методи експлуатації країни й тубільців. Основний закон Трансваальської 
республіки грубо й виразно каже: «Народ не припускає будь-якої рівності 
між білими й чорними, ні в державі, ні в церкві». В Оранжевій і Трансваалі 
негр не мав права на землю, не міг ані кроку ступити, не маючи паспорта, 
не міг вийти на вулицю, скоро смеркне. Брайс оповідає про випадок, коли 
один селянин (англієць до того ж) східного Кепленду побив свого кафра на 
смерть. Коли цього селянина притягли до суду й виправдали, односельці 
одвезли його додому з музикою. Білі дуже часто, аби не платити вільним 
тубільним робітникам, по закінченні робочої пори били їх і катували так, 
що ті мусили тікати.

Англійський уряд тримався протилежної тактики. Протягом довгого 
часу він удавав захисника тубільців, нав’язував дружні стосунки з вождями, 
підтримував їхній авторитет і намагався октроювати їм право порядкувати 
землею. Наскільки можна було, англійський уряд, за своїм випробуваним 
методом, перетворював вождів на власників родових земель, хоч це дуже 
суперечило традиціям і дійсним соціальним відносинам негрським. У всіх 
племен земля являла спільну власність, і навіть найсуворіші та деспотич-
ні владарі, як вождь матабелів Лобенґула, мали лише право та обов’язок 
призначати кожній родині землю, що її оброблялось, та й цією ділянкою 
родина порядкувала лише доти, доки її фактично обробляла. Мета англій-
ського уряду була зрозуміла: вона заздалегідь підготовляла загарбання 
земель у широкому масштабі, а вождів тубільних зробила при цьому собі за 
знаряддя. Спочатку задовольнялися з того, що «заспокоювали» негрів вій-
ськовою силою. До 1879 р. було проведено дев’ять жорстоких кафрських 
воєн, щоб розбити опір банту.

Відверто й енергійно англійський капітал виступив лише тоді, коли дві 
важливі події — відкриття діамантових покладів Кімберлі в 1867–70 рр. 
і відкриття золотих розсипищ у Трансваалі в 1882–1885 рр. — розпочали 
нову епоху в історії Південної Африки. Скоро після цього почало свої роботи 
Британське Африканське товариство «Сесіль Роде». Постали раптові зміни 
у громадській опінії Англії. Південноафриканські скарби були за велику 
спокусу, й англійський уряд почав уживати енергійних заходів. Англійська 
буржуазія не зупинялась хоч перед якими витратами, хоч перед якими 
кривавими жертвами, щоб завоювати південноафриканські землі. Велика 
сила емігрантів одразу посунула в Південну Африку, а до цього часу ця емі-
грація не дуже поширювалась: Сполучені Штати мали більшу притягальну 
силу, ніж Африка. Від часу, коли відкрито діамантові та золоті розсипища, 
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 безупинно більшало число білих у південноафриканських колоніях: протя-
гом 1885 р. лише на Уайт-вотерському березі висадилось 100 000 англійців. 
Мирне селянське господарство відступило на задній план, а на першому 
плані тепер було гірництво, а разом з ним гірничопромисловий капітал.

Англійський уряд раптом змінив свою політику. В 50-х рр. Англія за 
Зандріверською та Блумфонтейнською угодами визнала бурські республі-
ки. А тепер вона почала окупувати терени навкруги маленьких республік, 
оточуючи своїм військом селянські держави. Таким способом вона не да-
вала їм змоги поширюватись далі; разом з тим знищувалось і негрів, тих 
самих негрів, що їх протягом довгого часу Англія захищала й брала під свою 
опіку. Англійський капітал безупинно проходив далі: року 1868 Англія 
взяла під свою охорону тубільців Базутоленда, немовби тому, що вони самі 
вперто цього домагались65. Року 1871 діамантові райони Уайт-вотерського 
берега відібрано в Оранжевої республіки як Westgriqualand і перетворено 
на королівську колонію; року 1879 англійці завоювали землю зулусів, щоб 
потім прилучити її до колонії Наталь, в 1885 р. завойовано землю бетшу-
анів, і потім прилучено її до Папської колонії; року 1887 Англія захопила 
землю матабелів і машонів; року 1889 Британське Південно-Африканське 
товариство одержало чартер66 на обидві ці країни — все це, звичайно, 
робилось як ласку та згідно з домаганнями тубільців67; року 1884 і 1887 
Англія анексувала St. Lucia Ваі та весь східний берег аж до португальських 
володінь; року 1894 вона захопила Тонгаленд. Матабели й машони чинили 
жорстокий опір, але Товариство з Родсом на чолі придушило повстання 
в морі крові й застосувало потім випробований метод цивілізовувати 
й приборкувати тубільців — проклало в цій войовничій країні дві великі 
залізниці.

Бурським республікам дедалі ставало тісніше в цих обіймах. Та й усеред-
ині країни все пішло шкереберть. Нестримна течія еміграції та хвилі нового 
пожвавленого капіталістичного господарства, здавалось, ось-ось зітруть 
кордони маленьких селянських держав. Суперечність між селянським 
господарством і потребами акумуляції була справді кричуща. На кожно-
му кроці виявлялось, що республіки не відповідають новим завданням. 
Невправність і примітивність адміністрації, постійна загроза від кафрів, 

65 «Мошеш, великий вождь базутів, що його мужності та політиці базути завдячують 
своїм існуванням як народ, тримався деякий час нейтрально, але невпинна війна з бурами 
Оранжевої республіки завдала йому та його прихильникам великого суму. Дві тисячі вояків-
базутів було вбито, худобу забрано, житла зруйновано й посіви знищено. Племені довелось 
тікати й переховуватись, і не могла врятувати їх і охорона британського уряду, якої вони кілька 
разів благали» (Lucas С. Р. А Historical geography of the British Colonies. Oxford. Vol. IV., с. 60).

66 Привілей. — Ред.
67 «Східна частина цієї землі є Машоналенд, де за дозволом короля Лобенґули, який 

претендував на ці землі, вперше оселилось Британське Південне товариство» (Lucas, там само, 
с. 77).
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на яку Англія тоді ще не дивилася скоса, моральне зіпсуття, що охопило 
тоді народні збори (причому за допомогою хабарів проводилось у життя 
те, чого хотіли великі капіталісти), відсутність поліцейської охорони, яка 
стримувала б сваволю авантурників, брак водопостачання й засобів кому-
нікації, що обслуговували б раптом вирослу колонію в 100 000 іммігрантів, 
недостатні закони щодо охорони праці, які визначали б певні межі та регу-
лювали експлуатацію негрів у гірництві, великі мита, що здорожували для 
капіталістів робочу силу, високий фрахт на вугілля — все це мало наслід-
ком раптове й приголомшливе банкрутство селянських республік.

Короткозорі й обмежені, вони боролись проти брудної навали ка-
піталізму найпримітивнішими засобами — знаряддям, що буває лише 
в арсеналі упертих і туподумних селян; вони позбавили політичних 
прав масу, «уітлендів», що переважали їх чисельно й порівняно з ними 
були представники капіталу, влади та духу часу. Та це були лихі жарти, 
а година була серйозна. На дивідендах дуже відбивалось селянсько-рес-
публіканське господарювання. Воно було нестерпне для капіталістичних 
дивідендів, і гірничопромисловий капітал повстав. Британське Південно-
Африканське товариство будувало залізниці, приборкувало кафрів, ор-
ганізовувало повстання уітлендів, і кінець кінцем спровокувало бурську 
війну. Селянське господарство конало. У Сполучених Штатах війна була за 
відправну точку перевороту, в Південній Африці — за кінцеву. А наслідок 
був той самий — перемога капіталу над дрібним селянським господар-
ством, яке постало на уламках примітивних натурально-господарських 
організацій тубільців. Опір бурських республік проти Англії так само не 
мав успіху, як опір американського фермера проти панування капіталу 
у Сполучених Штатах. У новому Південно-Африканському Союзі, що 
утворився внаслідок здійснення імперіалістичної програми Сесіль Родса, 
замість маленьких селянських республік народилась сучасна велика 
держава, де капітал мав командну владу. Старі суперечності між англій-
цями та голландцями потонули в нових суперечностях, у суперечностях 
між працею та капіталом: обидві нації щиро поєднались у тому, що один 
мільйон білих визискувачів позбавив громадянських і політичних прав 
5 мільйонів чорного робітничого населення. При цьому позбавлено прав 
не лише негрів бурських республік; почасти позбавлено прав і негрів 
Папської колонії, хоч їм колись англійський уряд і дав політичні права. 
Цей благородний вчинок, що його імперіалістична політика консерва-
торів уквітчала безсоромністю та насильством, остаточно завершила 
ліберальна партія — під шалені оплески «ліберальних кретинів Європи», 
які гордовито й самозакохано дивились на цілковите самоврядування та 
свободу, що їх дала Англія жменьці білих у Південній Африці, — як покаж-
чик того, яка творча сила та яка велич живі ще в англійському лібералізмі.
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Руйнування самостійного ремества конкуренцією капіталу є процес 
менш бурхливий, але не менш тяжкий. Хатня капіталістична промисло-
вість найгірше тут лихо. Але про це ми тут казати не будемо.

Загальний наслідок боротьби між капіталізмом і простим товаровим 
господарством сходить ось на що: поставивши товарове господарство 
на місце натурального, капітал сам стає на місце простого товарового 
господарства. Отже, якщо капіталізм живиться некапіталістичними фор-
маціями, то він, точніше кажучи, живе з руйнування цих формацій, і коли 
йому для акумуляції конче потрібне некапіталістичне оточення, то воно 
потрібне йому як живильний ґрунт; висисаючи соки з нього, капітал про-
водить акумуляцію. З історичного погляду, акумуляція капіталу є процес 
обміну речовин між капіталістичними й докапіталістичними способами 
продукції. Без докапіталістичних способів продукції не може бути аку-
муляції, сама акумуляція є з цього погляду роз’їдання та асимілювання 
цих способів продукції. Тому акумуляція капіталу без некапіталістичних 
формацій так само неможлива, як неможливе й дальше існування їх по-
ряд із капіталістичною акумуляцією. Умови акумуляції капіталу — лише 
в постійному дедалі більшому руйнуванні некапіталістичних формацій.

Отже те, що Маркс обрав як передумову своєї схеми акумуляції, відпо-
відає лише об’єктивній історичній тенденції процесу акумуляції та його 
теоретичному кінцевому наслідкові. Процес акумуляції має тенденцію 
ставити всюди на місце натурального господарства просте товарове 
господарство, а на місце останнього — капіталістичне господарство: це 
є тенденція — здійснити в усіх країнах і галузях абсолютне панування 
капіталістичної продукції як єдиного й виключного способу продукції.

Але тут і починається безпорадність, із якої немає виходу. Якщо оста-
точно досягнено результату — це, проте, є лише теоретична конструкція, — 
акумуляція неможлива: реалізація та капіталізація додаткової вартості 
являють тепер нерозв’язні завдання. Марксова схема поширеної репродукції 
в той момент, коли вона відповідає дійсності, значить не що інше, як кінець, 
історичну межу процесу акумуляції, а тому й кінець капіталістичної про-
дукції. Що акумуляція неможлива, то це значить з капіталістичного погля-
ду, що не можна далі розвивати продуктивні сили, а тому постає об’єктивна 
історична конечність загибелі капіталізму. Відси й походить виповнений 
суперечностями перебіг останньої, імперіалістичної фази капіталу як при-
кінцевого періоду його історичного шляху.

Отже, Марксова схема поширеної репродукції не відповідає умовам аку-
муляції, поки вона прогресує: акумуляція не може відбуватись, коли є певні 
взаємовідносини та залежності між обома великими підрозділами сус-
пільної продукції (між підрозділом засобів продукції і підрозділом засобів 
існування), як їх сформульовано у схемі. Акумуляція є не лише внутрішнє 
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відношення між галузями капіталістичного господарства: вона насампе-
ред є відношення між капіталом і некапіталістичним оточенням; у цьому 
оточенні кожна з обох великих галузей продукції почасти може акумулю-
вати самостійно, незалежно від другої, причому рухи обох галузей щокро-
ку перехрещуються один з одним і збігаються. Відси посталі заплутані 
відносини, різницю в темпі й напрямку акумуляції в обох підрозділах, їхні 
речові відношення вартості не можна позначити точно в схемі. Марксова 
схема акумуляції є лише теоретичний вираз, правильний для того момен-
ту, коли панування капіталу досягає своєї останньої межі. У цьому розу-
мінні вона є така сама наукова фікція, як і його схема простої репродукції, 
яка дає теоретичне формулювання відправного моменту капіталістичної 
продукції. Але треба знати обидві ці фікції, щоб точно пізнати акумуляцію 
капіталу та її закони.
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Імперіалістична фаза акумуляції капіталу, або фаза світової конкуренції 
капіталу, збігається з індустріалізацією та капіталістичною емансипацією 
колишніх капіталістично відсталих країн, де реалізувалось його додаткову 
вартість. Специфічні методи для цієї доби є чужоземні позики, будування 
залізниць, революції та війни. Останнє десятиліття від 1900 до 1910 р. 
особливо характеристичне для імперіалістичного світового руху капіталу 
в Азії та частині Європи, яка межує з Азією — в Росії, в Туреччині, Персії, 
в Індії, в Японії, в Китаї, а також у Північній Африці. Як товарове господар-
ство поширювалось коштом натурального, а капіталістична продукція 
коштом простої товарової продукції за допомогою воєн, соціальних криз 
і знищення цілих соціальних формацій, так само й економічно відсталі 
країни та колонії перетворюються в капіталістичні самостійні одиниці за 
допомогою революцій та воєн. Революція потрібна у процесі капіталістич-
ної емансипації відсталих країн, щоб знищити застарілі державні форми, 
які лишились від часів натурального та простого товарового господарства, 
і щоб утворити сучасний державний апарат, пристосований до завдань ка-
піталістичної продукції. До таких революцій належать революції російська, 
турецька й китайська. Що в цих революціях — особливо в російській та 
китайській — поряд із безпосередніми політичними вимогами панування 
капіталу є почасти різні застарілі докапіталістичні намагання, а почасти 
цілком нові суперечності, спрямовані проти панування капіталу, це зумов-
лює їхню глибину й міць, але утруднює та гальмує переможний їхній похід. 
Війна здебільша є метод молодої капіталістичної держави, щоб скинути 
опіку старих капіталістичних країн; це — бойове хрещення та випробуван-
ня капіталістичної самостійності сучасної держави. Ось чому військова ре-
форма, а разом з нею фінансова, є всюди за підготовку до процесу розвитку 
господарської самостійності країни.

Розділ XXX
Міжнародні позики
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Розвиток залізничної мережі дещо відбиває на собі наступ капіталу. 
Залізнична мережа найшвидше збільшувалась у 40-х роках в Європі, в 50-х — 
в Америці, в 60-х — в Азії, в 70-х і 80-х — в Австралії і в 90-х — в Африці68.

Звичайні під час будування залізниць та в зв’язку з озброєнням дер-
жавні позики в усіх країнах робиться за всіх стадій акумуляції капіталу — 
і коли заводиться товарове господарство, і коли індустріалізується країна, 
і коли революціонізується сільське господарство та емансипуються молоді 
капіталістичні держави. Функції позик у капіталістичній акумуляції дуже 
різноманітні, позика перетворює на капітал гроші, гроші некапіталістич-
них верств, гроші як товаровий еквівалент (заощадження людей з малим 
достатком) або гроші, що являють споживчий фонд елементів, близьких 
до класу капіталістів; позика перетворює грошовий капітал у продук-
тивний через державне залізничне будівництво та військові поставки; 
позики переносять акумульований капітал зі старих капіталістичних країн 
у молоді. Так переміщувала позика капітал у XVI і XVII століттях з італій-
ських міст в Англію, в XVIII столітті з Голландії в Англію, в XIX столітті 
з Англії в Американські республіки та в Австралію, з Франції, Німеччини 
та Бельгії — в Росію, а тепер з Німеччини в Туреччину, з Англії, Німеччини 
і Франції — в Китай і через Росію — в Персію.

68 Довжина залізниць у кілометрах позначалась так:

Роки в Європі в Америці в Азії в Африці в Австралії

1840 2 925 4 754 — — —

1850 23 504 15 064 — — —

1860 51 862 53 935 1 393 455 367

1870 104 914 93 139 8 185 1 786 1 765

1880 168 983 174 666 16 287 4646 7 847

1890 223 869 331 417 33 724 9386 18 889

1900 283 878 40 2171 60 301 20 114 24 014

1910 333 848 526 382 101 916 36 854 31 014

Збільшення у процентах обчислюється так:

Роки в Європі в Америці в Азії в Африці в Австралії

1840–1850 710 215 — — —

1850–1860 121 257 — — —

1860–1870 102 73 486 350 350

1870–1880 61 88 99 156 333

1880–1890 32 89 107 104 142

1890–1900 27 21 79 114 27
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В періоді імперіалізму закордонна позика відіграє виключну роль, як 
засіб, що допомагає молодим капіталістичним державам перетворюватись 
на самостійні одиниці. Усе багатство імперіалістичної фази на суперечності 
виразно виявляється в суперечностях сучасної системи зовнішніх позик. 
Зовнішні позики потрібні для того, щоб могли емансипуватись молоді 
капіталістичні держави, а разом з тим, для старих капіталістичних країн 
являють вони найнадійніший спосіб опікати ці молоді країни, контролю-
вати їхні фінанси та впливати на їхню зовнішню, митну й торгову політику. 
Позики є найкращий засіб для того, щоб одкривати для акумульованого 
капіталу старих країн нові сфери приміщення, й разом з тим, утворювати 
для цих країн нових конкурентів, — щоб поширювати межі діяльності аку-
муляції, а разом і звужувати ці межі.

Ці суперечності міжнародної системи позик є найкращий покажчик 
того, наскільки умови реалізації та умови капіталізації капіталу не збі-
гаються в часі й просторі. Для реалізації додаткової вартості треба лише 
загального поширення товарової продукції, і навпаки — для капіталізації 
треба, щоб капіталістична продукція дедалі більше витісняла просту то-
варову продукцію. Тому реалізацію та капіталізацію додаткової вартості 
дедалі більше обмежується. Це має той наслідок, що міжнародний капітал 
вкладається в будівництво світової залізничної мережі. Від 30-х до 60-х 
років XIX століття будівництво залізниць та позики, що робились для 
цього, насамперед допомагали витісняти натуральне господарство й по-
ширювати товарове. Така була роль північноамериканських залізниць, збу-
дованих коштом європейського капіталу, й російських залізничних позик. 
Навпаки, залізничне будівництво в Азії — приблизно протягом останніх 
20 років — і в Африці майже виключно допомагає здійснювати завдання 
імперіалістичної політики, сприяючи господарчій монополізації й полі-
тичному підкоренню відсталих країн. Така сама роль Східно-Азійського та 
Середньо-Азійського залізничного будівництва Росії. Військову окупацію 
Маньчжурії Росія підготувала, як відомо, надсилаючи військо на охорону 
російських інженерів, які працювали на Маньчжурській залізниці. Таку саму 
роль відігравали гарантовані Росією залізничні концесії в Персії, німецькі 
залізничні підприємства в Малій Азії та Месопотамії, а також англійські та 
німецькі залізничні підприємства в Африці.

Тут треба розглянути одне непорозуміння, що стосується вкладання 
капіталів у чужих країнах і попиту, який походить із цих країн. Вивіз 
англійського капіталу в Америку відігравав величезну роль вже на почат-
ку 20-х років минулого століття; він був переважно й за причину першої 
справжньої торгово-промислової кризи, що вибухнула в Англії в 1825 р. 
Від 1824 р. лондонську біржу було завалено південноамериканськими 
цінними паперами. В 1824–1825 рр. новопосталі Штати Південної та 



311Розділ XXX. Міжнародні позики

Центральної Америки зробили в Лондоні державні позики більш як на 20 
мільйонів фунтів стерлінгів. Крім того, в Лондоні було розміщено вели-
чезну силу південноамериканських промислових та інших акцій. Раптове 
піднесення та відкриття південноамериканських ринків, зі свого боку, зу-
мовили збільшення вивозу англійських товарів у південноамериканські та 
центральноамериканські держави. Вивіз британських товарів у ці країни 
обчислювалось:

1821 р. — у 2,9 млн фунтів стерлінгів.
1825 р. — у 6,4 млн фунтів стерлінгів.

Головний предмет вивозу являли тут бавовняні тканини. Під впливом 
великого попиту англійська бавовняно-прядильна промисловість дуже по-
ширилась. Збудовано багато нових фабрик. Вартість оброблюваної в Англії 
сировини — бавовни — становила:

1821 р. — 129 млн фунт. стерлінгів.
1825 р. — 167 млн фунт. стерлінгів.

Таким чином, усі елементи для кризи було підготовлено. Туган-
Барановський ставить тут питання: «Звідки ж дістали південно-амери-
канські держави в 1825 р. кошти, щоб купити вдвоє більше англійських 
товарів проти 1821 р.? Ці кошти дали самі англійці. Вони робили пози-
ки на лондонській біржі й цими грішми платилось за ввезені товари. 
Англійських фабрикантів завів у блуд той самий попит, що його вони 
утворили, й незабаром їм довелось переконатись у безпідставності своїх 
надій»69.

Той факт, що південноамериканський попит на англійські товари зумо-
вив англійський капітал, Туган вважає за «блуд», неприродне, ненормаль-
не економічне явище. Він несвідомо переймає тут погляди теоретика, що 
з ним не хоче мати нічого спільного. Концепція, за якою англійську кризу 
1825 р. можна пояснити «виключним розвитком» відносин між англій-
ським капіталом і південноамериканським попитом, постала вже під час 
цієї кризи. Не хто інший, як Сісмонді поставив те саме питання, що й Туган-
Барановський, і в другому виданні своїх «Нових начал» він описав ці явища 
в усіх подробицях:

«На мою думку, відкриття величезного ринку, що його дала іспанська 
Америка продуктам промисловості, дуже й посутньо вплинуло на нове зміц-
нення англійських мануфактур. Англійський уряд поділяв той самий погляд; 
протягом 7 років, від кризи 1818 р., витрачено надзвичайно багато енергії, 

69 Tugan-Baranowsky, Studien zur Theorie und Geschichte der Handelskrisen, с. 74.
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щоб поширити англійську торгівлю на найвіддаленіші райони Мехіко, 
Колумбії, Бразилії, Ріо-де-ла Плата, Чилі та Перу. Раніше, ніж міністерство 
вирішило визнати ці нові держави, воно вжило вже заходів, щоб захистити 
англійську торгівлю й захопило морські станції, де й тримало протягом дов-
гого часу лінійні судна; при цьому командири цих суден мали більшу дипло-
матичну владу, ніж військову. Англійське міністерство, незважаючи на про-
тести Священного Союзу, визнало нові республіки саме тоді, коли вся Європа 
готувалась їх знищити. Та хоч які великі були ринки вільної Америки, вони 
не змогли б увібрати всі товари, що їх виробляла Англія понад свої потреби, 
коли б завдяки позикам не збільшились раптом засоби нових республік, що 
й давало їм змогу купувати англійські товари. Кожна американська держава 
позичала в англійців гроші, щоб зміцнити свій уряд, і хоч ці гроші являли ка-
пітал, але їх витрачалось того самого року, так, як витрачається дохід, тобто 
їх витрачалось на те, щоб громадським коштом купувати англійські товари 
або виплачувати за товари, надіслані за рахунок приватних осіб. Разом з тим, 
постало багато товариств із величезними капіталами, щоб експлуатувати 
американські копальні, і всі гроші, що їх при цьому витрачалось, являли до-
хід Англії: цими грішми платилось за машини, що їх ці товариства вживали, 
або за товари, що їх надсилалось туди, де ці машини працювали. Поки трива-
ла така надзвичайна торгівля, коли англійці вимагали від американців, щоб 
вони на англійські гроші купували англійські-таки товари, розвиток англій-
ських мануфактур, здавалось, був блискучий. Споживання визначалось уже 
не доходом, а англійським капіталом; англійці, які купували й платили за 
власні товари, вивезені в Америку, тільки позбавляли себе насолоди спожи-
вати самим ці товари»70. Сісмонді робить відси характеристичний для нього 
висновок, що тільки дохід, тобто особисте споживання, являє справжню 
межу капіталістичного збуту, й користається з цього прикладу, щоб іще раз 
застерегти проти акумуляції.

В дійсності процеси, які попереджали кризу 1825 р., до цього часу є типові 
для періоду піднесення та експансії капіталу, а «виключне» відношен-
ня являє одну з найпосутніших основ акумуляції капіталу. Спеціально 
в історії англійського капіталу це явище повторюється регулярно перед 
кожною кризою, як це доводить Туган-Барановський такими цифрами 
й фактами. За безпосередню причину кризи 1836 р. було переповнення 
ринку Сполучених Штатів англійськими товарами. Але й тут ці товари 
купувалось на англійські гроші. Довіз товарів у Сполучені Штати пере-
вищував 1834 р. їхній вивіз на 6 мільйонів доларів, але разом з тим довіз 
благородних металів перевищував вивіз їх майже на 16 мільйонів доларів. 
Ще в 1836 році — в році кризи — довіз товарів був на 52 мільйони більший, 

70 Сісмонді, Nouveaux Principes, т. II, кн. IV, розділ IV. «Купецьке багатство збільшується 
відповідно до збільшення доходу».



313Розділ XXX. Міжнародні позики

і все ж довіз благородних металів був ще на 9 мільйонів доларів більший. 
Ця течія грошей і товарів виходила переважно з Англії, де закуповувалось 
масами залізничні акції Сполучених Штатів. Протягом 1835–1836 рр. 
у Сполучених Штатах засновано 61 новий банк з капіталом у 52 мільйони 
доларів, переважно англійського походження. Отже, англійці й цього разу 
самі оплачували свій вивіз. Незрівняне промислове піднесення на Півночі 
Сполучених Штатів наприкінці 50-х років, піднесення, що зумовило кінець 
кінцем громадянську війну, також відбувалось коштом англійського ка-
піталу, який знову утворив у Сполучених Штатах поширений ринок для 
англійської промисловості.

Не лише англійський капітал, а й узагалі європейський брав, яку міг, участь 
у цій «незвичайній торгівлі»; як каже Шеффле, протягом 5 років, із 1849 до 
1854 р., на різних європейських біржах куплено американських цінних па-
перів більш як на мільярд гульденів. Одночасне з цим пожвавлення світової 
промисловості також завершилось світовим крахом 1857 р. У 60-х рр. англій-
ський капітал поспішає утворити ті самі відносини не лише у Сполучених 
Штатах, але й в Азії. Він масами йде в Малу Азію та Ост-Індію, розпочинає 
тут будувати величезні залізниці — довжина залізниць Британської Індії 
дорівнювала в 1860 р. 1350 км, в 1870 р. — 7683 км, в 1880 р. — 14 977 км 
і в 1890 р. — 27 000 км. Через це одразу постає великий попит на англійські 
товари. Але разом з тим англійський капітал, скоро закінчилась громадян-
ська війна, знову рине у Сполучені Штати. Великі залізниці у Сполучених 
Штатах у 60-х і 70-х рр. — довжина їх дорівнювала 1850 р. — 14 151 км, 
1860 р. — 49 292 км, 1870 р. — 85 139 км, 1880 р. — 150 717 км і 1890 р. — 
268 409 км — будувалось знову-таки переважно коштом англійського капі-
талу. А разом з тим і матеріали для цих залізниць одержувано теж з Англії. Це 
все насамперед і спричинило швидкий розвиток вугільної та металургійної 
промисловості в Англії та зрушення в цих галузях під впливом американ-
ських криз 1866, 1873 і 1884 рр. Тут відбувалось те саме, що Сісмонді вважав 
за очевидне безглуздя: англійці будували у Сполучених Штатах залізниці 
з власного заліза та іншого матеріалу, платили собі за це своїми власними 
грішми, та тільки позбавляли себе «насолоди» користатися з цих залізниць. 
Однак це безглуздя, незважаючи на різні періодичні кризи, так припало до 
смаку європейському капіталові, що на лондонській біржі всередині 70-х ро-
ків шалено робили закордонні позики. В 1870–1875 рр. в Лондоні зроблено 
таких позик на 260 мільйонів фунтів стерлінгів. Безпосередній наслідок цьо-
го — дедалі більший вивіз англійських товарів у екзотичні країни; капітал 
допливав туди масами, хоч ці країни час від часу банкрутували.

Наприкінці 70-х років Туреччина, Єгипет, Греція, Болівія, Коста-Ріка, 
еквадор, Гондурас, Мехіко, Парагвай, Перу, Сан-Домінго, Уругвай та 
Венесуела почасти або й зовсім припиняли виплату процентів. Незважаючи 
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на це, наприкінці 80-х років повторюється гарячка екзотичних державних 
позик: південноамериканські держави та південноафриканські колонії вби-
рають величезні європейські капітали. Приміром, позики Аргентинської 
республіки дорівнювали:

року 1874 — 10 млн фунтів стерлінгів,
року 1890 — 59,1 млн фунтів стерлінгів.

Англія й тут будує залізниці, даючи власне залізо та власне вугілля, 
і платить за це власними грішми. Довжина аргентинських залізниць дорів-
нювала 1883 р. 3123 км, а 1893 р. — 13 691 км.

Разом з тим, англійський вивіз збільшувався, як бачимо з такої таблиці 
(у млн фунтів стерлінгів):

1886 року 1890 року
Залізо 21,8 31,6
Машини 10,1 16,4
Вугілля 9,8 19,0

Весь вивіз Англії в Аргентину становив 1885 р. 4,7 млн фунтів стерлінгів, 
а 4-ма роками пізніше — вже 10,7 млн фунтів стерлінгів.

Водночас англійський капітал завдяки державним позикам перемі-
щувався в Австралію. Позики трьох австралійських колоній — Вікторії, 
Нового Південного Уельсу й Тасманії — становили наприкінці 80-х років 
112 млн фунтів стерлінгів, причому 81 мільйон було витрачено на залізни-
ці. Довжина австралійських залізниць дорівнювала 1880 р. —  4900 милям, 
1895 р. — 15 600 милям.

Англія й тут постачала одночасно й капітал, і матеріли на будування за-
лізниць. Тому її також втягнено у вир криз 1890 р. в Аргентині, Трансваалі, 
Мехіко та Уругваї та 1893 р. в Австралії.

Протягом останніх двох десятиліть змінилось тут лише те, що поряд 
з англійським капіталом на закордонні підприємства, а особливо на пози-
ки, брало участь чимало капіталів німецьких, французьких та бельгійських. 
Залізниці Малої Азії від 50-х до 80-х років збудовано англійським капіта-
лом. Від того часу в Малій Азії уґрунтувався німецький капітал, що тепер 
здійснює великий план будування Анатолійської та Багдадської залізниць. 
Внаслідок розміщення німецького капіталу в Туреччині дедалі більше ви-
возиться туди німецьких товарів.

Німецький вивіз у Туреччину становив 1896 р. 28 млн марок, 1911 р. — 
113 млн марок; вивіз в Азійську Туреччину становив 1901 р. 12 млн марок 
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і 1911 р. — 37 млн марок. Чималу частину ввізних німецьких товарів і тут 
оплачувалось німецьким капіталом, і німці, за висловом Сісмонді, лише 
позбавляли себе насолоди користатися з виробів власної продукції.

Розгляньмо справу ближче.
Реалізовану додаткову вартість, що її не можна капіталізувати в Англії та 

Німеччині, внаслідок чого вона там марно лежить, вкладається в Аргентині, 
в Австралії, в Капленді або в Месопотамії — на будування залізниць, на 
водні споруди, в копальні й т. ін. Машини, матеріали тощо доставляється 
з тієї самої країни, звідки й капітал, що на нього це все купується. Але те 
саме буває і всередині країни в умовах капіталістичної продукції: раніше, 
ніж набуде продуктивної сили, капітал повинен сам купити елементи своєї 
продукції та втілитись у них. Правда, продукт тут споживається всередині 
країни, тимчасом як у першому випадку споживають чужі країни. Та мета 
капіталістичної продукції є не споживання продуктів, а додаткова вартість 
і акумуляція. Вільний капітал всередині країни не мав змоги акумулюва-
тись, бо не було потреби в додатковому продукті. Але за кордоном, де не 
розвинулась іще капіталістична продукція, постав новий попит, або утво-
рено його силою в некапіталістичних верствах. Саме те, що «споживання» 
продукту переноситься на інших, і має вирішальне значення для капіталу, 
бо споживання класів капіталістичної країни — капіталістів і робітників — 
не береться на увагу в акумуляції. В усякому разі, нові споживачі повинні 
реалізувати «споживання» продуктів та оплатити його. А для цього в них 
повинні бути гроші; їх і дає їм почасти одночасно посталий товарообмін. 
Безпосередній зв’язок із залізничним будівництвом і з гірництвом (у золо-
топромисловості тощо) має пожвавлена торгівля. Вона поступінно реалі-
зує авансований на будування залізниць або копалень капітал разом із до-
датковою вартістю. Таким чином капітал, переміщуючись за кордон, може 
шукати застосування на свій власний ризик, як капітал акційний; він може 
реалізовуватись у промисловості або в транспорті, переміщуючись у чужу 
країну за посередництвом держави, яка робить зовнішню позику; у першо-
му разі акційні підприємства, як штучно роздуті, можуть скоро скрахувати, 
у другому разі кредитована держава може кінець кінцем збанкрутувати, 
а капітал так або інакше почасти пропасти для його власників, але все це 
не змінює справи в цілому. Так часто й пропадають поодинокі капітали під 
час криз у власній країні. Суть справи в тому, що акумульований капітал 
старої країни в новій країні може продукувати й реалізувати додаткову 
вартість, тобто проводити далі акумуляцію. Нові країни охоплюють нові 
великі галузі з натурально-господарськими відносинами, які перетво-
рюються на товарово-господарські, — або з товарово-господарськими 
відносинами, що їх витісняє капітал. Такі властиві для вкладання капіталу 
старих капіталістичних країн у молодих країнах залізничне будівництво 
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та гірництво (особливо золотопромисловість) зумовлюють у поширених 
раніше натурально-господарських відносинах жвавий товарообмін; обидві 
ці галузі характеристичні в історії господарства — як початок швидкого 
розкладу старих економічних формацій, соціальних криз та зародження 
сучасних відносин, тобто насамперед товарового господарства, а потім 
капіталістичної продукції.

Роль зовнішніх позик і вкладання капіталів у закордонні залізничні 
й гірничі акції являють тому найкращу критичну ілюстрацію до Марксової 
схеми акумуляції. У цих випадках поширена репродукція капіталу являє со-
бою капіталізацію раніше вже реалізованої додаткової вартості (оскільки 
закордонні позики й закордонні акції не покривається дрібнобуржуазними 
та напівпролетарськими заощадженнями). Момент, обставини й форма 
реалізації капіталу, що допливає зі старих країн у нові, не мають нічого 
спільного з теперішньою сферою акумуляції. Той самий англійський капі-
тал, що ринув в Аргентину на залізничне будівництво, міг являти собою 
раніше індійський опій, реалізований у Китаї. Далі англійський капітал, що 
будував в Аргентині залізниці, є капітал англійського походження не лише 
своєю чистою формою вартості, як грошовий капітал: його речова форма — 
залізо, вугілля, машини тощо — теж походить з Англії, тобто споживчу 
форму додаткової вартості вже заздалегідь утворюється в Англії, у вигляді, 
який відповідав би завданням акумуляції. Робоча сила — споживча форма 
змінного капіталу — тут здебільша чужа: капітал старих країн упідлег-
лює собі в нових країнах тубільну робочу силу як новий об’єкт визиску. 
Спрощуючи дослідження, ми можемо, однак, припустити, що робоча сила 
теж того самого походження, як і капітал. Справді, нововідкриті золотодай-
ні копальні зумовлюють — особливо на перший час — масову імміграцію 
зі старих капіталістичних країн, і працює в них переважно робоча сила цих 
країн. Ми можемо, отже, розглядати випадок, коли грошовий капітал, засо-
би продукції та робоча сила нової країни походять зі старої капіталістичної 
країни, приміром, з Англії. В Англії в цьому разі були наявні всі матеріальні 
передумови акумуляції: реалізована додаткова вартість у формі грошового 
капіталу, додатковий продукт у продуктивній формі та, нарешті, резерви 
робітників. А проте, акумуляція в Англії не могла відбуватись: Англії та її 
колишнім покупцям непотрібні були залізниці й не треба було поширюва-
ти промисловість. І тільки піднесення нових країн з великими районами 
некапіталістичної культури утворило капіталові поширені кола спожива-
чів і уможливило йому репродукцію, тобто акумуляцію.

Хто ж, власне, ці нові споживачі? Хто, кінець кінцем, платить за зовнішні 
позики та реалізує додаткову вартість збудованих на ці позики капіталіс-
тичних підприємств? Історія міжнародних позик у Єгипті дає класичну 
відповідь на це питання.



317Розділ XXX. Міжнародні позики

Три ряди фактів, що навзаєм переплітаються, характеризують внутріш-
ню історію Єгипту в другій половині XIX століття: сучасні капіталістичні 
підприємства найбільшого масштабу, лавиноподібне збільшення держав-
ного боргу та занепад селянського господарства. У Єгипті до останнього 
часу було кріпацтво; щодо земельної власності, то ми маємо найрозгнузда-
нішу політику насильства з боку валі, а потім хедива. Але саме ці примітив-
ні відносини забезпечували найсприятливіший ґрунт для операцій євро-
пейського капіталу. З економічного погляду, на початку тут справа сходила 
на те, щоб утворити умови грошового господарства. Ці умови й утворила 
держава грубою силою. Мухаммед Алі, творець сучасного Єгипту, засто-
совував при цьому до 30-х років метод, що відзначався патріархальною 
примітивністю: від імені держави він «купував» щороку в фелахів їхній 
урожай, а потім продавав їм дорожчою ціною з нього мінімум, потрібний 
їм на прожиток та засів. Він виписав з Ост-Індії бавовник, американську 
цукрову тростину, індиго та перець і від імені держави наказав фелахам, 
які саме з цих рослин сіяти та скільки; бавовник та індиго при цьому ого-
лошено монополією уряду: продавати їх можна було тільки урядові, а він 
уже потім перепродавав їх. Так було заведено торгівлю в Єгипті. Правда, 
Мухаммед Алі зробив чимало, щоб підвищити продуктивність праці: з його 
наказу розкопано старі канали, викопано колодязі, а найголовніше — роз-
почато будівництво велетенських Нільських водних споруд біля Каліуба, 
що починали собою ряд грандіозних капіталістичних підприємств у Єгипті. 
Ці підприємства охопили чотири великі галузі: зрошувальні роботи, що 
між ними на першому місці стоять споруди біля Каліуба; їх будувалося 
з 1845 до 1853 р. і, крім неоплаченої праці кріпаків, вони коштували 50 
мільйонів марок — а проте, як виявилось, були негодящі; далі — шляхи 
сполучення, що між ними Суецький канал був найважливіше і в історії 
Єгипту найнебезпечніше підприємство; потім — бавовникові плантації, 
і нарешті, цукрова промисловість. Коли було збудовано Суецький канал, 
Єгипет вдягнув собі на шию петлю англійського капіталу, звідки вже й не 
міг виплутатись. Початок зробив французький капітал, а за ним безпосе-
редньо й англійський; конкуренція між ними точиться протягом 20 років, 
проходячи через усі внутрішні розрухи Єгипту. Операції французького ка-
піталу — а він збудував величезні нільські зрошувальні споруди (до речі — 
негодящі), а також і Суецький канал — були чи не найбільш своєрідні 
зразки акумуляції європейського капіталу коштом примітивних відносин. 
За велику послугу, що її зроблено, проривши канал, який мав відхилити від 
Єгипту європейсько-азійську торгівлю та прикро вплинути на його участь 
у цій торгівлі, Єгипет зобов’язався, по-перше, дати безплатно на ряд років 
панщанну працю 20 000 селян, а по-друге, взяти на 70 000 мільйонів марок 
акцій, тобто на 40% усього капіталу Суецької компанії. Ці 70 мільйонів ста-
ли за основу колосального державного боргу Єгипту, що за нього  двадцять 
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років  англійці окупували Єгипет. У зрошувальних роботах раптом відбувся 
великий переворот: старовинні «сакії», тобто черпалки, що їх рухали воли, 
яких 50 000 штук працювало протягом 7 місяців у самій тільки Дельті, 
почасти заступили міцні парові помпи. Сполучення Нілом між Каїром та 
Асуаном обслуговували сучасні пароплави. Але найбільший переворот 
у господарському житті Єгипту зробило бавовництво. Внаслідок амери-
канської війни за визволення негрів та недостачі бавовнику в Англії, через 
що ціни на кілограм бавовни підвищилися з 60–80 пфенігів до 4–5 марок, 
почали жваво розводити бавовник у Єгипті. Всі сіяли бавовник, а особливо 
родина віце-короля. Загарбання земель у широкому масштабі, конфіскація, 
вимушена «купівля» або простий грабунок — ось способи, що ними швидко 
збільшено площу віце-королівських земель. Величезна кількість сіл одразу 
стала приватною власністю короля, й ніхто не міг з’ясувати правної основи 
цього. Всі ці колосальні терени незабаром мали використати під бавовни-
кові плантації. Але це перевертало шкереберть усю техніку традиційного 
єгипетського сільського господарства. Будування гребель, щоб захистити 
бавовникові поля від регулярних повеней нільських, добре й регульоване 
штучне зрошування, глибока й старанна оранка, що її фелах, дряпаючи 
злегка землю плугом, не знав від часу фараонів, і нарешті, інтенсивна праця 
під час збору врожаю — все це ставило величезні вимоги до робочої сили 
Єгипту. Але цю робочу силу являло те саме селянство — кріпаки: держава 
взяла собі необмежене право порядкувати його силами. Тисячі фелахів 
було вже зігнано, щоб працювати на будові водних споруд біля Каліуба та 
на проритті Суецького каналу; тепер їхні сили були потрібні, щоб гатити 
греблі, рити канали та працювати на плантаціях віце-королівських земель. 
Ті 20 000 рабів, що їх хедив відрядив у розпорядження Суецької компанії, 
тепер потрібні були йому самому, і тому виник перший конфлікт із фран-
цузьким капіталом. Вирок Наполеона III призначив Суецькій компанії 
67 мільйонів марок одступного. Хедив охоче згодився на це, бо ці гроші, 
кінець кінцем, доводилось би видушувати з тих самих фелахів, що за їхню 
робочу силу постала суперечка. Але далі почалися зрошувальні роботи. Для 
них з Англії та Франції приставлено велику силу парових машин — цен-
тробіжних смоків та локомобілів. Сотні цих машин привозилось з Англії 
в Александрію, а потім пароплавами, на нільських суднах та на горбах вер-
блюдів доставлялось в усі закутки країни. Щоб обробляти землі, потрібні 
були парові плуги, особливо після чуми на рогатизну, коли в 1864 р. загину-
ла вся худоба. Ці машини теж довозились переважно з Англії. Фоулерівське 
підприємство раптом надзвичайно поширилось, особливо завдяки замов-
ленням віце-короля, що їх покривалось коштами Єгипту71.

71 «Між Каїром, Лондоном і Лідсом, — оповідає представник Фоулерівської фірми 
інженер Eyth, — почалися жваві телеграфні переговори. “На який термін може Фоулер 
доставити 150 парових плугів?” Відповідь: “Термін один рік. Напруження всіх сил гарантовано”.  



319Розділ XXX. Міжнародні позики

Третю категорію машин, що раптом стали потрібні в Єгипті, являли апа-
рати для очищення бавовнику та преси для пакування бавовни. Ці машини 
десятками ставились по містах Дельти. Сагасіґ, Танта, Саманнуд та інші 
міста оповило димом, як англійські фабричні міста. Великі капітали через 
банки допливали в Александрію та Каїр.

Бавовняно-прядильна спекуляція скрахувала вже наступного року, 
коли ціни на бавовну раптом знизились, після того як складено мирову 
угоду в Сполучених Штатах, протягом кількох днів від 27 пенсів за фунт 
до 15–12 і, нарешті, до 6 пенсів. Наступного року Ізмаїл-паша вдався до 
нової спекуляції — продукції цукру з цукрової тростини. Тепер після того, 
як у південних штатах Північної Америки не було вже рабів, Єгиптові, що 
застосовував кріпацьку працю фелахів, було вигідно з ними конкурувати.  
У Єгипетському сільському господарстві постав другий переворот. 
Французькі та англійські капіталісти відкрили нове поле для швидкої аку-
муляції. В 1868  і 1869 рр. замовлено 18 величезних цукроварень, зі щоден-
ною продуктивністю в 200 000 кілограмів кожна, отже, продуктивністю, 
що перевищувала продуктивність найбільших відомих тоді підприємств. 
З цих 18 цукроварень 6 замовлено в Англії, 12 — у Франції. Але через фран-
ко-прусську війну більша частина замовлень перейшла до Англії. Вдовж 
Нілу на віддаленні десять кілометрів один од одного мали будувати заводи, 
й кожен з них мав бути центральним пунктом ділянки в 10 квадратних кі-
лометрів, що постачав би цукрову тростину. Кожній цукроварні, коли вона 
працювала повним ходом, треба було щодня 2000 тон цукрової тростини. 

“Це нас не задовольняє: 150 парових плугів треба доставити в Александрію весною”. Відповідь: 
“Неможливо”. Фоулерівський завод, за тодішнього обладнання, міг виробити ледве 3 парові 
плуги протягом тижня. Крім того, треба звернути увагу на те, що кожна така машина 
коштувала 50 000 марок і все замовлення становило 7½ мільйонів марок. Далі телеграма 
Ізмаїл-паші: “Скільки коштуватиме негайно поширити завод? Віце-король ладен дати 
потрібні на це гроші”. Ви можете уявити собі, що в Лідсі дотримувались прислів’я: “Коваль 
клепле, доки тепле”. Але й інші заводи Англії та Франції мали підстави виробляти парові 
плуги. Александрійський арсенал — місце, де розвантажували віце-королівське добро, — 
був повний доверху казанами, колесами, барабанами, тросами, ящиками та паками всякого 
роду; каїрські готелі другого розряду були переповнені новопризначеними машиністами, що 
керували б паровими плугами; цих машиністів нашвидку навербували зі слюсарів і ковалів, 
із селянських парубків та взагалі завзятих хлопців, що на все були здатні, — на кожному 
паровому плузі повинен був сидіти принаймні один тямущий піонер цивілізації. ефенді 
скеровували все це безпорадними масами в середину країни, аби тільки звільнити місце, щоб 
можна було принаймні розвантажувати ближчий пароплав. Як усе це приходило на місце 
призначення, або радше не на місце призначення, це мало турбувало ефенді. В одному місці 
на березі Нілу лежало десять казанів, на десять миль далі машини до цих казанів, в одному 
місці лежала купа тросів, а на віддаленні 20 годин їзди проти води — барабани для цих тросів. 
Ось на барикаді французьких ящиків сидить, впавши у відчай, голодний англійський монтер, 
а в другому місці другий, втративши надію, п’є рідну горілку. ефенді й катиби, волаючи до 
Аллаха, мотались між Сіутом і Александрією й складали безліч списків тих речей, що й про 
назву їх вони не знали. Однак частину цих машин все ж пустили в рух. Паровий плуг закурив 
на полях Верхнього Єгипту; civilisation et progrès ще зробили один крок наперед» (Lebendige 
Kräfte, Sieben Vorträge aus dem Gebiete der Technik. Berlin, 1908, с. 219).
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Тимчасом як сотня старих парових плугів бавовникового періоду лежали 
поламані й порозкидані в різних місцях, замовили нову сотню плугів для 
плантацій цукрової тростини. Фелахів зганяли тисячами на плантації, тим-
часом як тисяча фелахів теж працювали, риючи канал Ібрагіма. Кий і нагай 
зі шкури гіпопотама не знали відпочинку. Скоро постало питання про засо-
би комунікації; щоб можна було доставляти на цукроварню сировину, кож-
ну цукроварню треба було оточити сіткою залізниць, постала потреба в пе-
реносних польових залізницях, дротяно-тросових дорогах і локомотивах 
для звичайних доріг. Ці колосальні замовлення теж припали англійському 
капіталові. У 1872 р. було відкрито першу велетенську фабрику. Спочатку 
на перевозках працювало 4000 верблюдів. Але не можна було забезпечити 
цукроварні достатньою кількістю цукрової тростини. Робітничий персо-
нал був зовсім не пристосований: кріпак-фелах не міг під ударами нагая 
перетворитись на промислового робітника. Це підприємство скрахувало, 
багато замовлених машин навіть не були зроблені. Цукровими спекуляці-
ями в 1873 р. закінчився період грандіозних капіталістичних підприємств 
у Єгипті.

Хто давав капітал для цих підприємств? Міжнародні позики. За рік 
до своєї смерті (1863) Саїд-паша зробив першу позику, яка номінально 
дорівнювала 66, а фактично — відлічивши комісійні, дисконтові тощо — 
50 мільйонам марок готівкою. Він залишив Ізмаїлові у спадщину цей борг, 
а також і Суецький договір, який теж обтяжував Єгипет боргом у 340 міль-
йонів марок. 1864 р. Ізмаїл зробив першу позику, що дорівнювала номі-
нально 114 мільйонам під 7%, а фактично, готівкою, 97 мільйонам під 
8¼%. Цю позику витрачено протягом одного року, 67 мільйонів дано як 
відступне Суецькій компанії, а решту поглинули переважно бавовникові 
підприємства. Року 1865 зроблено першу, так звану даїрську, позику за по-
середництвом англо-єгипетського банку під заставу приватної власності 
хедива; позика дорівнювала номінально 68 мільйонам під 9%, а фактич-
но 50 мільйонам під 12%. Року 1866 за посередництвом фірми «Фрілінг 
і Ґешен» зроблено нову позику, номінально на 60 мільйонів, а готівкою на 
52 мільйони. В 1867 р. за посередництвом Османського Банку зроблено 
ще позику, номінально на 40 мільйонів, а фактично на 34 мільйони. Увесь 
борг дорівнював тоді 600 мільйонам. Щоб консолідувати частину цього 
боргу, в 1868 р. за посередництвом банкірського дому «Опенгайм та небіж» 
зробили величезну позику, номінально на 238 мільйонів з 7%, а фактич-
но Ізмаїл одержав готівкою лише 142 мільйони з 13½%. Та цих грошей з 
лишком вистачило на пишне свято відкриття Суецького каналу, де зібра-
лися  пани та підпанки європейського придворного й фінансового світу, а 
ще й на новий бакшиш у 20 мільйонів суверенові-султанові. В 1870 р. за 
посередництвом фірми «Бішофсгайм і Ґольдшмідт» зробили позику номі-
нально на 142 мільйони під 7%, а фактично на 100 мільйонів під 13%. Цією 
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позикою покрито витрати цукрового періоду. В 1872 і 1873 рр. зроблено 
дві позики за посередництвом Опенгайма, одну невелику на 80 мільйонів 
під 14%, а другу велику на номінальну суму в 640 мільйонів під 8%. А що 
європейські банкірські доми, видаючи другу позику, платили почасти 
єгипетськими векселями, то ця позика дала насправді лише 220 мільйонів 
готівкою та наполовину зменшила загальний борг.

В 1874 р. зробили спробу перевести внутрішню позику на 1000 мільйо-
нів марок під 9% річних, але ця позика дала тільки 68 мільйонів. Єгипетські 
папери були під 54% своєї номінальної вартості. Державний борг протягом 
13 років з дня смерті Саїд-паші збільшився від 3 293 000 фунтів стерлінгів 
до 94 110 000 фунтів стерлінгів, тобто приблизно на 2 мільярди марок72. 
Загрожувало банкрутство.

На перший погляд, ці операції є очевидне безглуздя. Робилось позику 
по позиці, проценти на старі позики виплачувалось із нової позики, і коло-
сальні замовлення англійському та французькому промисловому капітало-
ві оплачувалось капіталом, позиченим в англійців та французів.

Європейський капітал — хоч і здіймала галас Європа про марнотратне 
господарювання Ізмаїла — робив у Єгипті незвичайні, казкові ґешефти, 
які вдались капіталові лише один раз на його світовому історичному 
шляху. Це було фантастичне модернізоване втілення біблійних гладких 
корів Єгипту.

Насамперед кожна позика являла лихварську оборудку, коли від однієї 
п’ятої до однієї третьої (ба навіть більше) ніби позиченої суми прилипало 
до рук європейських банкірів. Але лихварські проценти так або інакше 
доводилось платити. Звідки ж брались на це гроші? Джерело їх було 
в самому Єгипті, за це джерело був єгипетський фелах, тобто селянське 
господарство. Саме воно й давало всі найважливіші елементи грандіозних 
капіталістичних підприємств. Воно давало землю, бо так звані особисті 
володіння хедива, які швидко збільшились до велетенської площі і являли 
основу для зрошувальних робіт і бавовникових та цукрових спекуляцій, 
складалися із земель, пограбованих і відібраних у безлічі сіл. Селянське 
господарство давало й робочу силу — та ще й дурно. Утримання робіт-
ників під час робіт — то була справа самих робітників. Кріпацька праця 
фелаха була за основу технічних див, що їх робили європейські інженери 
та європейські машини в галузі зрошувальних споруд, засобів комунікації, 
сільського господарства та промисловості Єгипту. На водних спорудах 
біля Каліуба і на Суецькому каналі, на будуванні залізниць і гребель, на 
бавовникових плантаціях та цукроварнях працювали незчисленні армії 
кріпаків — селян; їх переміщували як до потреби від одної роботи на одну 

72 Carl of Cromer. Das heutige Ägypten /нім. перекл. 1908. Т. I, с. 11.
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й безмежно визискували. І коли технічна непристосованість кріпацької 
праці до сучасної капіталістичної продукції виявлялась щокроку, то це, 
з другого боку, урівноважувалось безмежною владою над масами, яку мав 
тут капітал, тривалістю визиску та умовами життя і праці робітників.

Та не лише землі й робочу силу давало селянське господарство: давало 
воно й гроші. Це робилось за допомогою податкової системи, яка під впли-
вом капіталістичного господарства закувала фелаха в кайдани. Земельний 
податок на селянські землі весь час збільшувався й досяг наприкінці 
60-х років 55 марок за гектар, тимчасом як великі землевласники платили 
по 18 марок за гектар, а королівська родина за свої величезні землі нічого 
не платила. До цих поборів долучалось увесь час нові спеціальні податки. 
Приміром, на догляд і підтримку зрошувальних споруд — а корисні вони 
були майже самим віце-королівським володінням — стягалось по 2½ мар-
ки з гектара землі. За кожну фінікову пальму фелах мусив платити 1 марку 
35 пфенігів, за кожну глиняну мазанку, де він жив, — 75 пфенігів. До цього 
треба додати ще й подушне, а його стягалось по 6½ марок з кожної людини, 
старшої за 10 років. Обчислюючи загалом, фелахи сплатили під Саїдом 
100 мільйонів і під Ізмаїлом — 163 мільйони марок.

Що далі збільшувалась заборгованість європейському капіталові, то 
більше видушувалося грошей із селянського господарства73. В 1869 р. всі 
податки підвищено на 10%, і стягли їх наперед за 1870 р. У 1870 р. земель-
ний податок підвищили на 8 марок з гектара. Людності в селах верхнього 
Єгипту меншало, хати розвалювались, землю не оброблялось — то був 
спосіб не платити податків. В 1876 р. податок на фінікові пальми збільше-
но на 50 пфенігів. Цілі селища виходили вирубувати свої пальми, і дово-
дилось їх стримувати від цього розстрілами. Вище від Сіута року 1879, як 
оповідають, вмерло голодною смертю 10 000 фелахів, бо несила була їм 
платити податок за зрошування їхніх земель, а худобу вони порізали, щоб 
не платити податку за неї74.

Так висисали кров із фелаха до останньої краплі. Єгипетська держава 
виконала свої функції висмоктувального апарату в руках європейського 
капіталу й тепер була вже непотрібна. Хедиву Ізмаїлові дали демісію, і єв-
ропейський капітал міг розпочати ліквідаційні операції.

73 Стягнені з єгипетського фелаха гроші доходили, крім того, до європейського капіталу 
й окружним шляхом, через Туреччину. Турецькі позики 1854, 1855, 1871, 1877 і 1886 рр. 
забезпечувано дедалі більшою єгипетською даниною, що її сплачувалось безпосередньо 
Англійському банкові.

74 «Ті, які перебувають у Дельті» дописували Times’oвi з Александрії від 31 березня 
1879 р.: «стверджують, що три чверті річного податку вже стягнено й вжито старих способів 
стягати його. Неприємно вражають звістки про те, що селяни вмирають на дорогах, що великі 
площі землі не обробляються внаслідок високих поборів, що фермери спродують свою худобу, 
а жінки свої окраси, що лихварі до згуби доводять своїми грішми, а суди своїми присудами 
щодо конфіскації майна» (цитовано за: Th. Rothstein, Egypt’s Ruin, 1910, с. 69–70).
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Року 1875 Англія купила 172 000 суецьких акцій за 80 мільйонів марок, 
за що Єгипет і тепер повинен платити їй проценти на 394 000 єгипетських 
фунтів стерлінгів. Почали працювати англійські комісії у справі «упоряд-
кування» єгипетських фінансів. Дивно, що європейський капітал зовсім не 
перелякався, бачивши такий стан країни-банкрута, і дав згоду на нові вели-
чезні позики, аби тільки її «врятувати». Кав і Стокс запропонували позику 
в 1520 мільйонів марок під 7%, щоб можна було зробити конверсію всіх бор-
гів, Райверс Вільсон вважав, що для цього треба 2060 мільйонів марок. Credit 
Fonder закупив мільйони короткотермінових векселів і намагався консолі-
дувати весь борг позикою в 1820 мільйонів марок, але марно. І що безпорад-
ніший був фінансовий стан країни та що менше було надій врятувати її, то 
ближче надходив той неминучий момент, коли вся країна з усіма її продуктив-
ними силами мусила опинитись у пазурах європейського капіталу. У жовтні 
1878 р. представники європейських фінансів прибули в Александрію. Над 
фінансами Єгипту організовано подвійний контроль — англійського та 
французького капіталів. Від імені цього подвійного контролю вигадано нові 
податки, селян ще більш придушено, і в 1877 р. знову пощастило відновити 
тимчасово припинену в 1876 р. виплату процентів75. Претензії європей-
ського капіталу були тепер за цент ральний пункт господарського життя 
і за єдиний мотив фінансової системи. В 1878 р. утворено нову комісію та 
напів’європейське міністерство. В 1879 р. єгипетські фінанси на довгий час 
віддано під контроль європейського капіталу в особі Commission de la Dette 
Publique Egyptienne у Каїрі. В 1878 р. чифліки, землі віце-королівської роди-
ни, що досягали 431 000 акрів, перетворено на державні домени, і їх було за-
ставлено європейським капіталістам на забезпечення державного боргу; те 
саме зробили з даїрськими землями, особистою власністю хедива, — їх було 
485 131 акр. переважно у верхньому Єгипті; потім ці землі продано одному 
консорціуму. Більша частина інших земель перейшла до капіталістичних 
компаній, особливо до Суецької компанії. Землі мечетей та шкіл конфіску-
вала Англія на покриття витрат у зв’язку з окупацією країни. Повстання 
єгипетського війська, яке внаслідок європейського фінансового контролю 
голодувало, тимчасом як європейські урядовці одержували чималеньке 
утримання, і спровоковане повстання знекровлених мас в Александрії дало 
нагоду перейти в рішучий наступ. У 1882 р. англійське військо окупувало 
Єгипет, щоб уже більше не облишати його. Так завойовано країну внаслідок 
грандіозних капіталістичних підприємств, насаджуваних у Єгипті протя-
гом 20 років, так європейський капітал зліквідував єгипетське селянське  

75 «Ці гроші, — писав кореспондент Times’a з Александрії, — складаються цілком 
з податків, що їх платять селяни, й коли подумаєш про бідних, гнаних і голодних фелахів, що 
живуть у мізерних халупах і працюють зрана до ночі, щоб наповнити кишені кредиторів, то 
не можна звичайно подякувати за точну виплату зобов’язань» (цитовано за: Th. Rothstein, там 
само, с. 49).
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господарство76. Між європейським позиковим і промисловим капіталом, як 
ми бачили, відбувається така оборудка: єгипетські замовлення промисло-
вому капіталові Європи оплачується її позиковим капіталом, а проценти од-
нієї позики покривається капіталом другої позики. Ця оборудка на перший 
погляд здається безглуздям, але з погляду акумуляції капіталу в основі її ма-
ємо досить раціональне й «здорове» відношення. Коли полишити посередні 
ланки, що замасковують справу, то виявиться, що європейський капітал 
жер єгипетське селянське господарство: величезні обшири землі, численна 
робоча сила та маса продуктів праці, що їх у формі податків давалось дер-
жаві, — все це кінець кінцем перетворювалось на європейський капітал 
і акумулювалось. Ясно, що ця операція, яка стиснула нормальний перебіг 
багатолітнього історичного розвитку до 2–3 десятиліть, була можлива тіль-
ки завдяки нагаєві зі шкури гіпопотама й що саме примітивність соціальних 
відносин Єгипту утворила прегарну операційну базу для акумуляції капі-
талу. Одночасно з казковим збільшенням капіталу на одному боці, постає, 
як його економічний наслідок на другому боці, поряд із процесом руйнації 
селянського господарства, товаровий оборот, а напруження продуктивних 
сил країни зумовлює його розвиток. Площа оброблюваної та захищеної 
греблями землі збільшилась у Єгипті під Ізмаїлом від 2 до 2,7 млн гектарів, 
мережа каналів збільшилась з 73 000 до 87 000 кілометрів, а залізнична 
мережа з 410 до 2020 кілометрів. У Суеці та Александрії побудовано доки, 
а в Александрії грандіозні портові споруди; для Меккських пілігримів ула-
штовано пароплавне сполучення Червоним морем і вздовж Сирійських та 
Малоазійських берегів. Єгипетський вивіз, що 1861 р. дорівнював 89 міль-
йонам марок, підвищився в 1864 р. до 288 мільйонів; довіз, що за часів 
Саїд-баші дорівнював 24 мільйонам марок, збільшився за часів Ізмаїла до 
100–110 мільйонів марок. Обсяг торгівлі, яка після відкриття Суецького 
каналу оживилась лише у 80-х роках, характеризують такі цифри:

Рік Довіз (млн марок) Вивіз (млн марок)
1890 163 249
1900 288 355
1911 557 593

76 Eyth, видатний агент капіталістичної культури в первісних країнах, закінчує 
свій блискучий нарис про Єгипет, що з нього ми брали найголовніші наші дані, таким 
імперіалістичним символом віри: «Те, чого навчає нас минуле, має обов’язкову силу на 
майбутнє: Європа повинна накласти й накладе свою міцну руку на країни, що самі не здатні 
жити життям нашого часу, Європа зробить це, навіть коли для цього потрібна буде боротьба, 
в якій навряд чи можна відрізнити справедливість від несправедливості, в якій політичні та 
історичні права досить часто значать злидні для мільйонів, а політична несправедливість — 
їхній порятунок; міцна рука Європи покладе край безладдю в цілому світі й на берегах Нілу» 
(там само, с. 247). Який «лад» утворила Англія «на берегах Нілу», на це дає достатню відповідь 
Ротштейн (там само).
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При такому швидкому розвиткові товарового господарства сам Єгипет, 
за підтримки європейського капіталу, являв, звичайно, власність цього 
останнього. В Єгипті було те саме, що в Китаї і не так давно в Марокко: за 
міжнародними позиками, залізничним будівництвом, водними й іншими 
культурними спорудами ховався мілітаризм, ця виконавча влада капіталіс-
тичної акумуляції. Тимчасом як східні держави пожвавленим темпом роз-
вивались від натурального господарства до товарового, від товарового до 
капіталістичного, їх жер міжнародний капітал, бо коли б вони не віддали 
себе йому, не могли б перейти зазначений розвиток.

Другий прекрасний приклад являють для новітнього часу операції ні-
мецького капіталу в Азійській Туреччині. Європейський, особливо англій-
ський капітал давно вже намагався підкорити собі цю країну, що була на 
старовинному торговому шляху між Європою та Азією77.

В 50-х і 60-х рр. англійський капітал збудував залізничні лінії Смірна — 
Айдин — Дінер і Смірна — Кассаб — Алашехір, одержав концесію на 
продовження цієї лінії до Афіун-Карагіссара й орендував частину Анато-
лійської залізниці від Гайдар-баші до Ісміда. Поряд із цим, французький 
капітал захопив частину залізничного будівництва. У 1888 р. виходить на 
кін німецький капітал. Внаслідок переговорів із французькою фінансо-
вою групою, за представника якої був Оттоманський Банк, дійшли між-
народної ділової угоди, і згідно з нею німецька фінансова група повинна 
була брати участь у великих анатолійських та багдадських залізничних 
підприємствах у розмірі 60%, а міжнародний капітал — у розмірі 40%78. 
Анатолійську залізничну компанію, а за нею стоїть насамперед Deutsche 
Bank, засновано як турецьку компанію 14 редшеба 1306 р., тобто 4 берез-
ня 1889 р.; вона мала взяти в свої руки лінію Гайдар-баша — Ісмід, що 
функціонувала від початку 70-х рр., і перевести концесію на залізничну 
ділянку Ісмід — ескішехір — Ангора (845 кілометрів). Компанія має 
право прокладати лінію Гайдар-баша — Скутарі та залізничні відгалу-
ження на Брусу, а також будувати — за концесією 1893 р. — додаткову 
сітку ескішехір — Конія (мало не 445 кілометрів) і, нарешті, будувати 

77 Англо-індійський уряд уже на початку 30-х років доручив полковникові Chesney 
дослідити придатність Євфрату до навігації, щоб забезпечити якнайкоротше сполучення 
між Середземним морем і Перською затокою, а значить, і з Індією. В 1831 р. тут зробили 
попередні розвідки, а в 1835–37 рр. працювала після докладної підготовки англійська 
експедиція. Рівнобіжно з цим, англійські офіцери та урядовці обслідували чималу частину 
східної Месопотамії та зробили її мапу. Ці роботи тривали до 1866 р., не давши жодних 
практичних результатів англійському урядові. Думка прокласти шлях від Середземного моря 
до Індії через Перську затоку потім знову постала в Англії, а саме як план Тигрської залізниці. 
В 1879 р. Камерон, за дорученням англійського уряду, здійснив подорож через Месопотамію, 
щоб вивчити напрямок проектованої дороги (Max Oppenheimer, Vom Mittelmeer zum Persischen 
Golf durch den Hauran, die Syrische Wiiste und Mesopotamien, T. II, с. 5 і 36).

78 S. Schneider, Die deutsche Bagdadbahn, 1900, с. 3.
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ділянку Ангора — Кайсері (425 кілометрів). Турецький уряд дав компа-
нії такі державні гарантії: за кожен кілометр лінії Гайдар-баша — Ісмід 
10 300 франків гуртового прибутку щорічно, а за кожен кілометр лінії 
Ісмід — Ангора — 15 000 франків. Для цього уряд надав Administration 
de la Dette Publique Ottomane право безпосередньо відраховувати собі 
доходи від здачі на відкуп десятини в санджаках Ісмід, ертогрул, Кутаг’я 
і Ангора. Administration de la Dette Publique Ottomane повинна була з цих 
доходів платити залізничній компанії стільки, скільки треба додати, щоб 
одержати гарантований урядом гуртовий прибуток. На кожен кілометр 
лінії Ангора — Кайсері уряд гарантував щорічний гуртовий прибуток 
у 775 турецьких фунтів золотом = 17 800 фр. золотом, на кілометр лінії 
ескішехір — Конія — 604 турецьких фунти = 13 741 фр.; тут доплата не 
повинна була перевищувати 219 турецьких фунтів = 4995 фр. з кілометра 
щороку. А якщо гуртовий прибуток перевищить гарантовану суму, то уряд 
одержує 25% цього надлишку. Десятини санджаків Трапезунд і Гумухгане 
сплачується безпосередньо Administration de la Dette Publique Ottomane, 
яка, зі свого боку, сплачує залізничній компанії відповідні доплати згідно 
з гарантійною умовою. Всі десятини, що їх обрано на здійснення цих га-
рантій, являють єдине ціле. У 1898 р. гарантію прибутків лінії ескішехір — 
Конія підвищено з 219 турецьких фунтів до 296.

1899 р. ця сама компанія взяла концесію на будування та експлуатацію 
в Гайдар-баші порту з відповідними спорудами; їй також дано концесію на 
видачу варантів, на будування елеваторів для зерна й депо на різні товари, 
а також право розвантажувати й навантажувати пароплави власним пер-
соналом. Нарешті, компанія ця одержала право — це стосується вже митної 
політики — збудувати вільну гавань.

У 1901 р. Анатолійська залізнична компанія одержала концесію на 
будування Багдадської залізниці, тобто лінії Конія — Багдад — Басра — 
Перська затока (2400 кілометрів), яка сполучається з анатолійською 
ділянкою лінією Конія — ереглі — Бургурлу. Щоб здійснити концесії, 
стара компанія заснувала нове акційне товариство, яке й передало засно-
ваному у Франкфурті-на-Майні товариству будування залізниці спочатку 
до Бургурлу.

Від 1893 до 1910 р. турецький уряд доплатив за лінію Гайдар-баша — 
Ангора 48,7 мільйонів франків і за лінію ескішехір — Конія 1,8 млн 
турецьких фунтів, а разом щось 90,8 млн франків79. Нарешті, концесія 
1907 р. передала компанії осушування Каравіранського озера й зрошення 
Конійської рівнини. Ці роботи треба було перевести урядовим коштом 
протягом 6 років. На цей раз компанія авансує урядові потрібні капіта-
ли — до 19,5 млн фр. з виплатою 5% річних та остаточною виплатою 

79 Saling, Borsenjahrbuch, 1911/12, с. 2211.
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протягом 36 років. Турецький уряд гарантував цю позику: 1) 25 тисячами 
турецьких фунтів щороку з надлишку від десятини, який лишається піс-
ля сплати залізничних гарантій та гарантій на різні позики (десятиною 
відає, як відомо, Administration de la Dette Publique Ottomane); 2) різницею 
між десятинним збором зі зрошених земель і середнім збором, одержа-
ним з них протягом попередніх п’ятьох років до концесії; 3) чистим при-
бутком від зрошувальних споруд і 4) прибутком від продажу осушених 
або зрошених земель. Щоб проводити вищезазначені роботи, компанія 
заснувала у Франкфурті-на-Майні будівельне товариство «для зрошення 
Конійської рівнини» з капіталом 135 млн франків.

1908 р. компанія взяла концесію на дальше будування залізниці — до 
Багдада й Перської затоки, причому знову гарантувалось гуртовий прибу-
ток від кілометра.

Чотирипроцентну багдадську залізничну позику в трьох серіях (54,108 
і 119 млн франків), зроблену для того, щоб виплачувати різницю між 
дійсним і гарантованим гуртовим прибутком, забезпечувалось десятиною 
Айдинського, Багдадського, Мосульського, Діярбакирського, Урфійського 
та Алеппського вілаєтів і податком на вівці в Конійському, Аданському, 
Алеппському та ін. вілаєтах80.

80  Salіng, там само, с. 360–361. Щодо загальної суми доплат на залізничне будівництво, 
яку турецький уряд вносив європейському капіталові, вюртемберзький інженер Прессель, 
що, бувши помічником барона Гірша, почасти сам брав участь у цих справах у Європейській 
Туреччині, дає такий прекрасний рахунок:

Довжина (в км) Виплачено гарантії  
(у франках)

Три лінії Євр. Туреччини 1 888,8 33 099 352

Залізнична мережа в Азійській Туреччині, 
збудована до 1900 р.

2 513,2 53 811 538

Комісійні та інші видатки, виплачені  
Dette Publique за розрахунки  
на кілометрові гарантії

— 9 351 209

Разом — 96 262 099
Все це, зауважте, виплачено до кінця 1899 р.; з цього часу кілометрові гарантії 

виплачувалось лише почасти. З 74 санджаків Азійської Туреччини не менш як 28 заставлено зі 
своїми десятинами на забезпечення кілометрових гарантій. При всіх цих доплатах в Азійській 
Туреччині від 1856. до 1900 р. збудовано 2513 кілометрів (W. von Pressel, Les chemins de fer en 
Turquie d’Asie, Цюріх, 1900, c. 59).

Про маніпуляції залізничних компаній на кошти Туреччини Прессель, знавець цієї справи, 
каже ось що. Він потверджує, що Анатолійська компанія обіцяла в концесії 1893 р. прокласти 
спочатку дорогу через Ангору до Багдада, а потім повідомила, що цей план нездійсненний 
і, кинувши напризволяще забезпечену кілометровими гарантіями лінію, хотіла взяти собі 
другу дорогу через Конію. «Коли компанії вдасться взяти лінію Смірна — Айдин — Дінер, 
вона вимагатиме, щоб цю лінію довести до Конійської лінії. А закінчивши цю лінію, компанія 
вживе всіх заходів, щоб нею перевозилось товари, й візьме в свої руки цю нову дорогу, не 
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Тут цілком ясно визначилась основа акумуляції. Німецький капі-
тал будує в Азійській Туреччині залізниці, гавані, іригаційні споруди. 
Всіма цими підприємствами він видушує з азіатів, застосовуючи їх як 
робочу силу, нову додаткову вартість. Але всю цю додаткову вартість 
і застосовані в роботі засоби продукції, одержані з Німеччини (заліз-
ничні матеріали, машини тощо) треба реалізувати. Хто ж допоможе 
реалізувати їх? Почасти товаровий обіг, що розвивається серед нату-
рально-господарських відносин Малої Азії, обіг, уможливлений заліз-
ницями та портовими спорудами. А оскільки товарообіг не збільшуєть-
ся так швидко, як треба для реалізації, натуральні доходи населення 
за допомогою державної машини силою перетворюються на товар, 
а потім на гроші, й таким способом реалізується капітал і додаткова 
вартість. Таке значення «кілометрових гарантій» гуртового прибутку 
самостійних підприємств чужого капіталу — таке значення й реаль-
ного забезпечення в позиках. В обох цих випадках у різних варіаціях 
даються, як забезпечення, так звані «десятини» (Üschür), а ці десятини 
є натуральний податок турецьких селян, податок, що його поступінно 
доведено до  12–12½%. Селянин азійських вілаєтів мусить платити 
«десятину», бо інакше її стягнуть з нього жандарми та державні й міс-
цеві урядовці. «Десятини» ці, що являють собою старовинне виявлення 
азійської деспотії, ґрунтовані на натуральному господарстві, збирає 
турецький уряд не безпосередньо, а через одкупників, так би мовити, 
збирачів податку ancien régime; держава продає їм з аукціону перед-
бачений збір податків, причому цей продаж проводиться окремо для 
кожного вілаєта (провінції). Коли десятину якої-небудь провінції купив 
поодинокий спекулянт або консорцій, то вони продають десятину кож-
ного санджака (округу) іншим спекулянтам, які й собі діляться своїми 
десятинами з рядом дрібніших агентів. А що кожний хоче покрити 
свої витрати й загарбати якомога більше прибутку, то десятина, як та 
лавина, наближаючись до селянина, дуже й дуже збільшується. Коли 
відкупник помилився у своїх розрахунках, то він поверне свої втрати 
коштом того-таки селянина. Майже завжди заборгований селянин 
чекає нетерпляче того часу, коли йому можна буде продати свій хліб; 
але після жнив часто минають тижні, поки він його обмолотить: треба 
чекати, поки зручно буде відкупникові десятини стягти з нього відпо-
відну частину. Відкупник, здебільша в той самий час і хліботорговець, 
користується з такого становища селянина — весь-бо врожай його 

забезпечену кілометровими гарантіями; та річ у тім, що ця дорога не буде ділитися з урядом 
своїми прибутками, тимчасом як інші віддаватимуть урядові частину гуртового прибутку, 
якщо він перевищуватиме певну суму. Наслідок повинен бути такий: уряд від Айдинської лінії 
не одержуватиме нічого, а компанії загрібатимуть мільйони. Уряд платитиме за лінію Кассаба 
й Ангора майже всю суму кілометрової гарантії й марно чекатиме прибутку від забезпечених 
йому за умовою 25% з надлишку гуртового прибутку понад 15 000 франків (там само, с. 7).
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може згнити на полі — і примушує продавати хліб дуже дешево; проти 
скарг незадоволених він захищається, звертаючись до урядовців, особ-
ливо до муктарів (старост)81.

Міжнародному Conseil  d’Administration de la Dette Publique Ottomane — 
а він відав, між іншим, податками на сіль, тютюн і спиртові напої, шовко-
вою десятиною та податками з рибалок — як кілометрові гарантії та забез-
печення позик віддавалось під заставу десятини, причому в кожному разі 
була така особлива умова: Conseil бере участь, коли складають контракти 
на здачу у відкуп цих десятин, а виручки з десятин відкупники вносять без-
посередньо в каси вілаєтів і контори Conseil’я. Якщо не буває відкупника, 
то турецький уряд складає десятину в магазини, а ключі передає Conseil’еві, 
який потім продає сам цю десятину.

економічний обмін речовин між Малоазійським, Сирійським та 
Месопотамським селянством, з одного боку, і німецьким капіталом — 
з другого, відбувається так. Зерно продукується на полях вілаєтів Конія, 
Багдад, Басра й т. ін. як простий засіб споживання первісного господар-
ства, і одразу, як державний податок, потрапляє до рук відкупника. Він 
перетворює його на товар, а з товару на гроші, які й переходять державі. 
Цими грішми — а вони є перетворене селянське зерно, що його навіть і не 
продукувалось як товар, — виплачується державні гарантії підприємцям, 
що будують та експлуатують залізниці; отже, ними реалізується засоби 
продукції, спожиті під час будування та експлуатації залізниць, і реалізу-
ється додаткову вартість, витискувану при цьому з азійського селянина та 
пролетаря. Але що в будуванні залізниць застосовуються засоби продукції, 
вироблені в Німеччині, то перетворене на гроші зерно азійського селяни-
на придається, щоб перетворити на гроші додаткову вартість, витиснуту 
з німецького робітника, коли він виробляв ці засоби продукції. При цьому 
гроші переходять від німецької держави до кас Deutsche Bank; відси вони, 
як фундаторський зиск, тантьєми, дивіденди й проценти, потрапляють 
у кишені панів Ґвінерів, Сіменсів, їхніх управителів, акціонерів, клієнтів 
Deutsche Bank і всієї розгалуженої системи залежних від нього товариств, 
і їх акумулюється як капіталістичну додаткову вартість. Коли відкупника, 
як посередньої ланки, немає — а це передбачено в концесіях, — то весь 
заплутаний ряд метаморфоз сходить до своєї найпростішої та найяснішої 
форми: селянське зерно безпосередньо переходить до Administration de la 
Dette Publique Ottomane, тобто до представника європейського капіталу, 
і ще в своїй натуральній формі являє дохід німецького капіталу й капі-
талу інших чужоземних держав. Селянське зерно здійснює акумуляцію 
європейського капіталу ще раніш, ніж позбавиться своєї власної селян-
сько-азійської споживчої форми; воно реалізує капіталістичну додаткову 

81 Charles Morawitz, Die Türkei im Spiegel ihrer Finanzen, 1903, с. 84.



330  ВІДДІЛ ТРеТІЙ. ІСТОРИЧНІ УМОВИ АКУМУЛЯЦІЇ

вартість раніше, ніж перетворилось на товар і реалізувало свою власну 
вартість. Обмін речовин відбувається тут у простій незамаскованій фор-
мі — безпосередньо між європейським капіталом і азійським селянським 
господарством; турецька держава сходить при цьому на роль політичного 
апарату, який експлуатує селянське господарство в інтересах капіталу, — 
ось справжня функція всіх східних держав за капіталістичного імпері-
алізму. Операції, які на перший погляд здаються безглуздям, розплатою 
за німецькі товари в Азії німецьким-таки капіталом, причому добряги 
німці лише дають хитрим туркам «насолоду» користатися з величезних 
культурних споруд, по суті є обмін між німецьким капіталом і азійським 
селянським господарством — обмін, здійснюваний примусовими метода-
ми державної влади. А результати цього ось які: на одному боці ми маємо 
дедалі більшу акумуляцію капіталу й дедалі ширшу «сферу інтересів», що 
дає змогу німецькому капіталові в Туреччині далі поширюватись політич-
но й господарчо, а на другому боці — залізниці й товаровий обіг на ґрунті 
швидкого розкладу, руйнації та державного грабування азійського селян-
ського господарства й на ґрунті дедалі більшої фінансової та політичної 
залежності турецької держави від європейського капіталу82.

82 Проте в цій країні все важко. Коли уряд хоче завести монополію на цигарковий 
папір або карти до гри, то повстають зараз же Франція та Австро-Угорщина, щоб в інтересах 
своєї торгівлі накласти своє veto. Коли йдеться про гас, то Росія заперечує, і навіть найменш 
зацікавлені держави згоджуються на той або інший захід уряду, вимагаючи тих або інших 
компенсацій. «Туреччині так само таланить, як Санчо Пансі ївши. Скоро міністр фінансів 
надумає щось робити, з’являється який-небудь дипломат, зупиняє його й накладає своє veto» 
(Moravitz, там само, с. 70).
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Імперіалізм є політичне виявлення процесу акумуляції капіталу 
в його конкуренційній боротьбі за рештки некапіталістичного світово-
го оточення, на які ще ніхто не наклав руки. Географічно це оточення 
охоплює ще дуже великі обшири земної поверхні. Але порівняно з коло-
сальною масою вже акумульованого капіталу старих капіталістичних 
 країн — капіталу, який бореться за те, щоб збувати свій додатковий про-
дукт і капіталізувати свою додаткову вартість, порівняно з тією швидкі-
стю, з якою країни докапіталістичної культури перетворюються тепер 
у капіталістичні, інакше кажучи, порівняно з досягненою вже висотою 
розвитку продуктивних сил капіталу, вільне для його діяльності поле 
є дуже недостатнє. Відповідно до цього й визначається характер міжна-
родного руху капіталу на світовій арені. Внаслідок високого розвитку та 
дедалі більшої конкуренції між капіталістичними країнами за захоплен-
ня некапіталістичних країн підвищується енергія імперіалізму, а мето-
ди вживаного насильства стають жорстокіші. Це виявляється і в його 
агресивних виступах проти некапіталістичного світу, і в загостренні 
суперечностей між капіталістичними країнами-конкурентами. Але що 
енергійніше та ґрунтовніше руйнує імперіалізм некапіталістичні куль-
тури, то швидше вибиває він ґрунт з-під акумуляції капіталу. Імперіалізм 
є історичний метод, щоб забезпечити дальше існування капіталу, але 
разом з тим, це є найпевніший спосіб, щоб капітал розвивався найкорот-
шим шляхом і щоб постали об’єктивні межі дальшого його існування. Це, 
однак, не значить, що до цих меж обов’язково дійде. Вже сама тенденція 
капіталістичного розвитку виявляється в таких формах, що кінцева фаза 
капіталізму є період катастроф.

Надії на мирний розвиток капіталістичної акумуляції, на торгівлю та 
промисловість, «що процвітають за мирних часів», і вся офіціозна манчес-
терська ідеологія про гармонію інтересів капіталу та праці народились 
протягом періоду бурі й наступу класичної політичної економії і, здава-
лось, мали собі потвердження в 60-х і 70-х рр., протягом короткого періоду 
вільної торгівлі в Європі. В основу цієї ідеології покладено неправильну 
догму англійської фритредерської школи, згідно з якою товарообмін 
є єдина передумова та єдина умова акумуляції капіталу, а ця остання 
тотожна з товаровим господарством. Ціла школа Рікардо, як ми бачили, 
ототожнювала акумуляцію капіталу та умови його репродукції з простою 
товаровою продукцією і з умовами простого товарообігу. Ще виразніше це 
виявилось потім у практичного фритредера vulgaris.
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Всі докази Кобденової Ліги пристосовано було до особливих інтересів 
тих фабрикантів Ланкаширу, що експортували бавовняні вироби. Їхня 
головна мета була забезпечити собі покупців; їхній символ віри казав: ми 
повинні купувати за кордоном для того, щоб зі свого боку, як продавці про-
дуктів промисловості, тобто бавовняних виробів, могли знайти покупців. 
За споживача, що в його інтересах Кобден і Брайт вимагали вільної торгівлі, 
тобто здешевлення харчових засобів, був не робітник, що споживав хліб, 
а капіталіст, що споживав робочу силу.

Це євангеліє ніколи не було справжнім виявленням інтересів капіталіс-
тичної акумуляції в цілому. Що це так, доводять події в Англії в 40-х роках 
внаслідок воєн за опій, які гарматним гулом прокламували у Східній Азії 
гармонію інтересів торговельних націй, щоб анексією Гонконга перетвори-
ти її на її протилежність — на систему «сфер інтересів»83.

На європейському континенті вільна торгівля 60-х років не була вияв-
ленням інтересів промислового капіталу вже тому, що керівні фритредер-
ські країни континенту були тоді ще переважно аграрні, а їхня велика про-
мисловість була порівняно ще мало розвинена. Навпаки, систему вільної 
торгівлі було проведено як захід політичного конституювання середньо-
європейських держав. У Німеччині вона являла специфічно прусський захід 
у політиці Мантейфеля й Бісмарка — захід, щоб вижити Австрію з Союзу 
та з митного об’єднання і збудувати нову німецьку імперію під гегемоні-
єю Пруссії. економічно вільна торгівля спиралась тут лише на інтереси 
купецького капіталу — особливо це стосується зацікавленого у світовій 
торгівлі капіталу Ганзейських міст — і на інтереси сільських споживачів. 
Щодо промисловості у власному розумінні, то металургію ледве-ледве 
вдалося схилити до вільної торгівлі, та й то лише скасувавши рейнське 
мито, а південнонімецька бавовняна промисловість лишалась у неприми-
ренній протекціоністській опозиції. У Франції Наполеон III склав договори 

83 І не лише в Англії. «Вже в 1859 р. по Німеччині ширилась брошура — за її автора 
вважали фірзенського фабриканта Діргарда, – де радилось Німеччині цілком забезпечити себе 
східноазійським ринком. Був лише один засіб, щоб у галузі торговельної політики дістати щось 
у Японії та взагалі у східноазійських країн: це було втручання військової сили. Збудований на 
заощаджені народні гроші німецький флот був юнацькою мрією. Цей флот давно вже продав 
з аукціону Ганнібал Фішер… Пруссія мала кілька пароплавів, але не було, звичайно, ще в неї 
достатньої морської сили. Однак ухвалено було обладнувати ескадру, щоб розпочати у Східній 
Азії переговори про торговельні умови. На чолі цієї місії — а вона мала й наукові завдання —
стояв граф ейленбург, один із найспритніших і найрозсудливіших прусських державних діячів. 
Граф ейленбург, незважаючи на дуже несприятливі умови, блискуче виконав покладене на 
нього завдання. Від плану нав’язати одночасно договірні відносини з гавайськими островами 
довелось відмовитись. Щодо всього іншого, то експедиція успішно виконала своє завдання. 
Хоч берлінська преса тоді була краще поінформована про все й при кожному повідомленні про 
нові труднощі заявляла, що можна було давно передбачити, що всі подібні витрати на морські 
демонстрації будуть лише марним витрачанням коштів, одержуваних як податок, проте 
міністерство нової ери не так легко збити з пантелику. Плодами цього успіху скористались 
наступні діячі» (W. Lots, Die Ideen der deutschen Handelspolitik, с. 80).
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найбільшого сприяння, що являли основу системи вільної торгівлі в цілій 
Європі, склав їх незалежно і всупереч волі компактної протекціоністської 
більшості парламенту, що складалась із промисловців та аграріїв. Шлях 
торговельних умов обрав уряд Другої Імперії лише завдяки непереможній 
силі обставин, і Англія пішла цим шляхом, щоб обдурити парламентську 
опозицію Франції та мимо законодавчого корпусу провести порядком 
міжнародного договору вільну торгівлю. Перший основний договір між 
Францією та Англією складено цілком несподівано для суспільної опінії 
Франції84.

Стару систему протекційного мита у Франції скасовано 32 імпера тор-
ськими декретами 1853–1862 рр., а в 1863 р. всі ці декрети після повер-
хового розгляду затверджено «законодавчим шляхом». В Італії вільна 
торгівля являла реквізит політики Кавура, який мусив спиратись на 
Францію. Вже 1870 р. під натиском суспільної опінії проведено анкету, яка 
виявила, що фритредерська політика не має опори в зацікавлених колах. 
Нарешті, в Росії фритредерська тенденція 60-х рр. була лише вступом до 
утворення товарового господарства й великої промисловості на широких 
основах: ця тенденція не дурно сполучалась зі скасуванням кріпацтва та 
будуванням залізниць85.

84 «Офіційні перемови (між французьким та англійським урядами після того, як Мішель 
Шевальє й Р. Кобден провели підготовчу роботу) почались через кілька днів і провадили їх 
потай. 5 січня 1860 р. Наполеон III оголосив свої наміри у програмовому листі до міністра 
М. Фульда. Ця декларація справила враження грому. Після подій минулого року вважали, що 
жодних змін не може бути в митній політиці до 1861 р. Несподіванка ця вразила всіх. А проте 
договір підписано було 23 січня» (Auguste Devers, La politique commerciale de la France depuis 
1860 в «Schriften des Vereins für Sozialpolitik», II, c. 136).

85 Перегляд у ліберальному напрямку російського митного тарифу 1857 і 1868 рр., 
що внаслідок його остаточно скасовано шалену протекціоністську систему Канкріна, 
був доповненням до всієї системи реформ, неминучих після невдач Кримської війни, 
і виявленням цих реформ. Але зменшення митного тарифу відповідало безпосереднім 
інтересам дворянського землеволодіння, бо дворяни, як споживачі закордонних товарів 
і продуценти хліба, який вивозився за кордон, були зацікавлені у вільній торгівлі між 
Росією та Західною Європою. Не дурно оборонець сільськогосподарських інтересів 
«Вольное Экономическое Общество» констатувало ось що: «Протягом останніх 60 років, 
від 1822 до 1882 р., найбільша галузь продукції в Росії, сільське господарство, чотири рази 
зазнала величезних втрат, що через них становище її було дуже критичне, і в усіх чотирьох 
випадках за безпосередню причину було надмірно високе мито. Навпаки, протягом 32 років 
від 1845 р. до 1877 р., коли мито було помірне, не було таких втрат, незважаючи на три війни 
та внутрішню громадянську війну (мова про польське повстання 1863 р. — Р. Л.), що з них 
кожна потребувала більшого або меншого напруження фінансових сил держави» (Записка 
Императ. Вольного Экономич. Общества по вопросу о пересмотре Российского таможенного 
тарифа, СПб., 1890, с. 148). Що захисників вільної торгівлі або принаймні помірного мита 
в Росії не дуже можна вважати до останнього часу за представників інтересів промислового 
капіталу, доводить той факт, що наукова опора цього фритредерського руху, так зване 
«Вольное Экономическое Общество», ще в 90-х роках виступало проти охоронного мита, 
як проти засобу «штучно насаджувати» капіталістичну промисловість у Росії, і на зразок 
реакційних народників оголосило капіталізм за розсадник сучасного пролетаріату, «тих 
мас непридатних до військової служби, збіднілих і безхатніх людей, яким нічого втрачати 
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Таким чином, вільна торгівля, як міжнародна система, могла лиша-
тись тільки епізодом в історії капіталістичної акумуляції. Вже через це 
неправильно було б пояснювати загальний поворот до охоронних мит, що 
почався наприкінці 70-х рр., виключно лише як засіб захиститись проти 
англійської вільної торгівлі86.

Проти цього пояснення свідчать такі факти. В Німеччині, у Франції та 
Італії керівна роль у переході до протекційної системи припала на аграр-
ні інтереси, що їх спрямовувалось не проти конкуренції Англії, а проти 
конкуренції Сполучених Штатів; новонароджену тубільну промисловість 
у Росії доводилось куди більше захищати від Німеччини, ніж від Англії; 
в Італії при цьому захисті більше мали на увазі Францію, ніж Англію. Довга 
загальна депресія на світовому ринку, яка тривала від кризи 70-х рр. і під-
готувала настрої до протекційної системи, теж невеликий зв’язок мала 
з монополією Англії. Загальна причина того, що змінено фронт у галузі 
митної політики, була куди глибша; погляд товарового обміну — а на цьому 
погляді ґрунтувалась фритредерська ілюзія гармонії інтересів на світово-
му ринку — облишили, скоро великопромисловий капітал найважливіших 
країн європейського континенту зміцнився так, що міг подумати про свою 
акумуляцію. Але, як противага взаємності інтересів капіталістичних країн, 
тепер на передній план виступає їхній антагонізм і конкуренція в боротьбі 
за некапіталістичні країни.

Коли почалась ера вільної торгівлі, Східну Азію було щойно відкрито 
китайськими війнами для торгівлі, а в Єгипті європейський капітал робив 
лише перші кроки. Разом зі зміцненням протекційної системи у 80-х рр. по-
чинається політика експансії, яка дедалі більше розвивається: англійська 
окупація Єгипту, німецькі колоніальні завоювання в Африці, французька 
окупація Тунісу й Тонкінська експедиція, наступ Італії на Ассаб і Масауа, 
абіссинська війна, утворення еритреї та англійські завоювання в Південній 

й які з давніх-давен недобру славу мають» (там само, с. 171). Пор. також: К. Ладыженский. 
История российского таможенного тарифа. СПб. 1886, с. 239–258.

86 Ф. енгельс теж поділяв цей погляд. У своєму листі до Ніколая-она від 18 червня 
1892 р. він пише: «Англійські, засліплені патріотичними інтересами, письменники ніяк не 
можуть зрозуміти, чому англійський приклад вільної торгівлі так уперто відкидають усюди, 
обстоюючи принцип протекційного мита. Звичайно, вони не мають сміливості бачити, що 
ця — нині майже повсюдна — протекційна система є більш-менш розумний (іноді навіть 
зовсім нерозумний) засіб самозахисту проти цієї самої англійської свободи торгівлі, яка 
довела англійську торговельну монополію до найвищого щабля. (Нерозумний цей засіб, 
наприклад, є в Німеччині, яка зробилася країною великої промисловості, мавши свободу 
торгівлі, і де тепер митна охорона поширюється на продукти сільського господарства та 
сировину, внаслідок чого збільшуються витрати промислової продукції.) Я не вважаю цей 
загальний поворот до протекційної системи за щось цілком випадкове, але вважаю за реакцію 
проти нестерпної промислової монополії Англії. Форма цієї реакції, як я вже казав, може бути 
невлучна, невідповідна й навіть гірше, але історична конечність такої реакції є, на мій погляд, 
цілком зрозуміла й очевидна» (Листи, с. 71).
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Африці — все це факти, що протягом 80-х рр. являють безперервний лан-
цюг. Конфлікт між Італією та Францією за сферу інтересів у Тунісі був за 
характеристичний пролог до франко-італійської митної війни через сім 
років по цьому, війни, яка вивершила фритредерську гармонію інтересів 
у Європі дивовижним епілогом. Монополізація некапіталістичних районів, 
потрібних для експансії капіталу, всередині старих капіталістичних дер-
жав і поза їхніми кордонами — в заокеанських країнах — ось таке тепер 
було гасло капіталу, тимчасом як вільна торгівля — політика «відкритих 
дверей» — являла специфічну форму беззахисності некапіталістичних 
країн проти міжнародного капіталу й специфічну форму рівноваги цього 
капіталу-конкурента; вільна торгівля перетворилась на попередню стадію 
частинної або цілковитої окупації некапіталістичних країн як колоній або 
сфер інтересів. І якщо одна тільки Англія до цього часу не облишила віль-
ної торгівлі, то це залежить насамперед від того, що вона, як найстаріша 
колоніальна держава, мавши величезні некапіталістичні терени, з самого 
початку дістала собі операційну базу, яка до останнього часу розкривала 
майже необмежені перспективи акумуляції англійського капіталу й дійсно 
поставила Англію поза всяку конкуренцію з іншими некапіталістичними 
країнами. Відси тенденція кожної капіталістичної країни ізолюватись 
від інших охоронними митами. І ця тенденція є, незважаючи на те, що 
капіталістичні країни дедалі більше купують товари одна в одної і, коли 
відновлюються речові засоби репродукції, дедалі більше залежать одна від 
одної. Ця тенденція одгороджувати себе охоронним митом виявляється, 
незважаючи на те, що протекційні мита з погляду технічного розвитку 
продуктивних сил тепер цілком зайві, і що вони навіть сприяють штучному 
збереженню застарілих способів продукції. Внутрішня суперечність між-
народної протекціоністської політики, так само як і суперечність системи 
міжнародних позик, лише відбиває історичну суперечність, коли інтереси 
акумуляції, тобто реалізації та капіталізації додаткової вартості, — інтереси 
експансії — доходять до позиції суто товарового обміну.

Це яскраво виявляється в тому, що з сучасної системи високих протек-
ціоністських мит — відповідно до колоніальної експансії та загострених 
суперечностей всередині капіталістичного оточення — також скориста-
лись як з основи для пожвавленого озброєння. У Німеччині й у Франції, 
в Італії й у Росії, повертаючись до протекціоністських мит, збільшували 
чисельність війська, й мита сприяли цьому процесові; поворот до протек-
ціонізму був за базу до розпочатих тоді в Європі перегонів самоозброєн-
ня — спочатку на суходолі, а потім і на морі. Європейська вільна торгівля, 
якій відповідала континентальна військова система з центром тяжіння 
в суходільному війську, віддала своє місце протекціонізмові, як базі та до-
повненню імперіалістичної військової системи, що її центр тяжіння дедалі 
більше переміщується на флот.
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Отже, капіталістична акумуляція як ціле, як конкретний історичний 
процес, складається з двох різних частин. Одну з частин цієї акумуляції 
проводиться там, де видобувається додаткова вартість, — на фабриці, 
в копальні, в маєтках — і на світовому ринку. Коли розглядати акумуляцію 
лише з цього боку, то вона є суто економічний процес; її найважливіша 
фаза відбувається між капіталістом і найманим робітником, але в обох 
фазах — на фабриці й на ринку — відбувається вона в рамках товарового 
обміну, обміну еквівалентів. Із зовнішнього боку тут панує мир, власність 
і рівність, і треба було гострої діалектики наукового аналізу, щоб довести, 
як право приватної власності перетворюється в акумуляції на привлас-
нення чужої власності, товаровий обмін — на експлуатацію, рівність — на 
класову зверхність.

Другу частину акумуляції проводиться між капіталом і некапіталіс-
тичними формами продукції. За арену їй є увесь світ. Методи цієї акуму-
ляції — колоніальна політика, система міжнародних позик, політика сфер 
інтересів і війни. Тут маємо цілком відверте насильство, обман, пригнічен-
ня та грабування, й дуже важко в цьому хаосі політичного насильства та 
випробовування сил виявити точні закони економічного процесу.

Буржуазно-ліберальна теорія розглядає лише одну частину процесу 
акумуляції — домени «мирного змагання», технічних див та чистої товаро-
вої торгівлі; другу частину процесу акумуляції — кричущі акти насильства, 
що його допускає капітал, вона відокремлює від економічних доменів капі-
талу як більш-менш випадкові виявлення «зовнішньої політики».

А справді політичне насильство й тут є лише допоміжний засіб еконо-
мічного процесу; обидві сторони процесу капіталістичної акумуляції орга-
нічно зв’язано між собою умовами репродукції капіталу, і лише разом узяті, 
являють вони історичний шлях капіталу. Капітал не лише народжується 
«у крові та бруді, що вкривають його з голови до п’ят», він крок за кроком 
завойовує весь світ і, зазнаючи дедалі гостріших конвульсивних судом, 
готує сам собі загибель.



Розділ XXXII
Мілітаризм як галузь капіталістичної акумуляції

Мілітаризм має цілком певну функцію в історії капіталізму. Він неод-
мінно супроводить акумуляцію в усіх її історичних фазах. У періоді так 
званої «первісної акумуляції», тобто коли зароджується європейський 
капітал, мілітаризм відіграє переважну роль — у завоюванні Нового Світу 
та індійських країн; але має він переважне значення й далі — коли заво-
йовується сучасні колонії, коли руйнується соціальні зв’язки первісних 
громад та привласнюється їхні засоби продукції, коли силою накидається 
товарову торгівлю в країнах, що їхня соціальна структура являє перешкоду 
товаровому господарству, коли силою пролетаризується тубільців і за-
водиться найману працю в колоніях, коли утворюється та поширюється 
сфери інтересів європейського капіталу в країнах позаєвропейських, коли 
накидається відсталим країнам залізничні концесії і здійснюється вимоги 
європейського капіталу в формі міжнародних позик; мілітаризм, нарешті, 
відіграє переважну роль як засіб конкурентної боротьби між капіталістич-
ними країнами за країни некапіталістичної культури.

До цього додається ще одна важлива функція. Мілітаризм з суто еконо-
мічного погляду є для капіталу найкращий засіб реалізувати додаткову вар-
тість, тобто є галузь акумуляції. Розглядаючи питання про те, кого можна 
вважати за покупців продуктів, що в них втілено капіталістичну додаткову 
вартість, ми завжди відхиляли припущення, що держава та її урядовці є спо-
живачі цієї додаткової вартості. Як представників похідних джерел доходу, 
ми залічували їх до тієї самої категорії споживачів додаткової вартості (або по-
части заробітної плати), до якої належать також представники ліберальних 
професій і різні лизоблюди сучасного суспільства («король, піп, професор, 
проститутка, солдат»). Але таке розв’язання питання буде достатнє за двох 
умов: по-перше, коли ми, за Марксовою схемою репродукції, припускаємо, 
що держава не має жодних інших джерел податкових, крім капіталістичної 
додаткової вартості й капіталістичної заробітної плати87, і по-друге, коли ми 

87 Таке припущення Др. Реннер, приміром, і бере за основу своєї роботи про податки. 
«Всі вартості, — каже він, — що їх утворюється протягом року, поділяються на чотири 
частини. Отже, податки будь-якого року можна брати лише з них: зиск, відсоток на капітал, 
рента й заробітна плата — ось чотири особливі джерела податків» (Das arbeitende Volk 
und die Steuern, Wien, 1909, с. 9). Реннер тут згадує-таки й про селян, але задовольняється 
одним-єдиним реченням. «Селянин, приміром, є в той самий час підприємець, робітник 
і землевласник, і в доході від свого господарства одержує він разом і заробітну плату, й зиск, 
і ренту». Очевидно, що таке розщеплення селянства на всі категорії капіталістичної продукції 
і злиття в особі селянина підприємця, робітника й землевласника є цілком нежиттьова 
абстракція. економічна своєрідність селянства, коли вже вважати його, за Реннером, за 
сталу категорію, саме в тому, що воно не належить ні до капіталістичних підприємств, ні до 
найманого пролетаріату і є представником не капіталістичної, а простої товарової продукції.
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розглядаємо державу та органи її виключно як споживачів. Коли маємо на 
увазі особисте споживання державних урядовців (а між ними й «солдата»), 
то це значить — оскільки це споживання задовольняється засобами спожи-
вання робітників, — що почасти переміщується споживання з робітничого 
класу на верстви, близькі до класу капіталістів.

Припустімо на один момент, що всю суму, відібрану в робітників як не-
прямі податки й вирахувану з їхнього споживання, повертається на випла-
ту утримання урядовцям та на забезпечення постійної армії провіантом. 
У цьому разі в репродукції цілого суспільного капіталу не відбудеться жод-
ної зміни. Як підрозділ засобів існування, так і підрозділ засобів продукції 
лишаються незмінені, бо потреби суспільства, беручи їх у цілому, не зміню-
ються ні якісно, ні кількісно. При цьому змінюється лише відношення між 
вартістю v, як товару «робоча сила», і вартістю продуктів підрозділу II, тобто 
засобів існування. Те саме v, те саме грошове виявлення робочої сили, обмі-
нюється тепер на меншу кількість засобів існування. А що буде з остачею 
у продуктах підрозділу II? Замість перейти до робітників, вона переходить 
до державних урядовців і війська. Замість споживання робітників маємо 
в такому самому масштабі споживання органів капіталістичної держави. 
Отже, за незмінених умов репродукції змінюється розподіл цілого суспіль-
ного продукту: частину продуктів підрозділу II, призначену на споживання 
робітничого класу, на покриття v, тепер дається на споживання додаткові 
класу капіталістів. З погляду суспільної репродукції ця зміна має таке саме 
значення, як збільшення відносної додаткової вартості на певну величину 
й додання цього приросту до частини додаткової вартості, призначеної на 
споживання класу капіталістів та близьким до нього верствам.

У цьому розумінні пограбування робітничого класу за допомогою ме-
ханізму непрямих податків, спрямоване на те, щоб підтримувати опору 
капіталістичної державної машини, сходить на збільшення додаткової 
вартості, й до того споживаної частини додаткової вартості; тільки це 
додаткове розмежування між додатковою вартістю та змінним капіталом 
відбувається post festum88, після того, як закінчено обмін між капіталом та 
робочою силою. Але, коли маємо додатковий приріст споживання додат-
кової вартості, то це споживання органів капіталістичної держави, навіть 
коли воно відбувається коштом робітничого класу, не можна вважати за 
засіб реалізувати капіталізовану додаткову вартість. Навпаки, можна 
сказати, що коли робітничий клас не сплачує більшої частини витрат на 
утримання державних урядовців і «солдатів», то ці витрати мають спла-
чувати капіталісти. Щоб підтримати ці органи свого класового панування, 
вони мусять віддавати відповідну частину своєї додаткової вартості, і до 

88 Post festum — після свята. Латинський вираз, що відповідає приблизно теж латин-
ському post factum. — Ред.
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того або коштом власного споживання, так або інакше обмежуючи його, 
або — і це ймовірніше — відривати з тієї частини додаткової вартості, яку 
призначено для капіталізації. Капіталісти мали б менше капіталізувати, 
бо повинні були б більше витрачати на безпосереднє утримання їхнього 
класу. А що більшу частину видатків, щоб утримувати додаток класу капі-
талістів, перекладається на робітничий клас (і на представників простої 
товарової продукції — на селян і ремісників), то капіталістам лишається 
більша частина додаткової вартості, яку вони можуть капіталізувати. Це 
зовсім не утворює ще можливості капіталізації, тобто не утворює ще но-
вого збуту, який дав би змогу продукувати за допомогою цієї вільної додат-
кової вартості товари й реалізувати їх. Інакше стоїть справа, коли кошти, 
що їх концентрується в руках держави за допомогою податкової системи, 
витрачається на те, щоб продукувати військові припаси.

На ґрунті непрямого оподаткування та високих охоронних мит видатки 
на мілітаризм припадають переважно на робітничий клас та селянство. 
Суми податків, що їх вносять ці й ті, треба розглядати окремо. Щодо робіт-
ничого класу, то тут справа з економічного погляду сходить ось на що: коли 
припустити, що підвищення заробітної плати не встигає за подорожчан-
ням засобів існування, — це правильно тепер щодо широких мас робітни-
чого класу й навіть щодо професійно-організованої меншості, на яку дуже 
тиснуть картелі та підприємницькі організації89, — тоді непряме оподат-
кування є не що інше, як перекладання частини купівельної спроможності 
робітничого класу на державу. Змінний капітал, як грошовий капітал 
певної величини, придається тут, як і раніше, для того, щоб пустити в рух 
відповідну масу живої праці, щоб, отже, використати відповідний сталий 
капітал на продукцію та виробити відповідну масу додаткової вартості. 
Після того, як цей оборот капіталу закінчився, ділять гроші між робітни-
чим класом та державою: частину грошей, що їх одержали робітники в об-
мін на робочу силу, передається державі. Тимчасом як капітал при власнює 
попередній змінний капітал у його речовій формі — робочу силу — цілком, 
у робітничого класу лишається тільки частина грошової форми змінного 
капіталу: друга частина її переходить у розпорядження держави. Ця опе-
рація відбувається кожного разу, як закінчиться процес обороту між капі-
талом і працею, так би мовити, поза спиною капіталу; вона безпосередньо 
не впливає ні в чому на цю фундаментальну частину обороту капіталу 
й на продукцію додаткової вартості й не має жодного чинення до них. Але 
вона впливає на умови репродукції цілого капіталу. Коли перекладається 
частину купівельної сили робітничого класу на державу, то відповідно 

89 Розгляд картелів і трестів, як специфічного явища імперіалістичної фази на ґрунті 
внутрішньої конкурентної боротьби між поодинокими капіталістичними групами за 
монополізацію наявних галузей акумуляції та за розподіл зиску, виходить поза рамки цієї 
роботи.



340  ВІДДІЛ ТРеТІЙ. ІСТОРИЧНІ УМОВИ АКУМУЛЯЦІЇ

меншає участь робітничого класу у споживанні засобів існування. Для 
всього капіталу це значить, що він за даної величини змінного капіталу (як 
грошового капіталу, так і робочої сили) і за даної маси привласненої додат-
кової вартості повинен виробляти менше засобів існування на утримання 
робітничого класу, він, фактично, дає робітничому класу право на меншу 
частину всього продукту. Відси випливає, що коли репродукується весь 
капітал, то вже продукується менше засобів існування, ніж то відповідає 
величині вартості змінного капіталу, бо змінилось саме відношення між 
вартостями змінного капіталу та масою засобів існування, що в них його 
реалізується; розмір непрямого оподаткування впливає на підвищення цін 
на засоби існування, а грошове вираження робочої сили лишається, згідно 
з нашим припущенням, незмінним або змінюється непропорційно до під-
вищення цін на засоби існування.

Як будуть змінюватись речові відношення репродукції? Через відносне 
зменшення маси засобів існування, потрібної на те, щоб поновити робочу 
силу, звільняється відповідна маса сталого капіталу й живої праці. Оскільки 
в суспільстві є новий платоспроможний попит, цей сталий капітал і цю 
живу працю можна застосувати в якомусь іншому виробництві. Але цей 
попит походить тепер від держави, коштом тієї частини купівельної сили 
робітничого класу, яку вона привласнює через податкове законодавство.

Та цього разу держава ставить попит не на засоби існування (попит на 
засоби існування, щоб утримувати державних урядовців, що його теж по-
кривається податками, ми, беручи на увагу вищесказане про «третіх осіб», 
тут полишаємо), а на специфічний вид продуктів, на предмети озброєння 
армії та флоту.

Щоб розглянути ближче зміни, які постають при цьому в суспільній 
репродукції, візьмімо знову як приклад другу Марксову схему акумуляції.

І. 5000 с + 1000 v + 1000 m = 7 000 засобів продукції
II. 1430 с + 285 v + 285 m = 2 000 засобів споживання

Припустімо тепер, що непрямі податки та, як їх наслідок, подорожчання 
засобів існування зменшують реальну заробітну плату, тобто споживання 
робітничого класу, загалом на величину вартості в 100. Отже, грішми ро-
бітники одержують, як і раніше, 1000 v + 285 v = 1285, але в дійсності вони 
одержують за це засобів існування вартістю лише в 1185. Грошова сума 100, 
рівна підвищенню цін на засоби існування, переходить як податок державі. 
Припустімо, що держава, крім цього, має на озброєння ще 150 з податків, 
одержаних від селян та ін., а всього разом має, отже, 250. Ці 250 являють 
новий попит, попит на військові припаси. Але нас поки що цікавлять тіль-
ки ті 100, які походять із заробітної плати. Щоб задовольнити цей попит 



341Розділ XXXII. Мілітаризм як галузь капіталістичної акумуляції

на військові припаси вартістю в 100, постає відповідна галузь продукції; 
їй — за однакового, тобто середнього органічного складу капіталу — як 
це припускається в Марксовій схемі — треба постійного капіталу вартістю 
в 71,5 і змінного — вартістю в 14,25:

71,5 с + 14,25 v + 14,25 m = 100 (військових припасів).

Для цієї галузі продукції треба виробити засоби продукції вартістю 
в 71,5 і засоби існування вартістю приблизно в 13 (відповідно до зменшен-
ня реальної заробітної плати на 1/13 — зменшення, що поширюється тепер 
і на робітників цієї галузі).

Але тут можна одразу зауважити, що зиск внаслідок цього поширеного 
збуту буде для капіталу лише позірний, бо через зменшення фактичного 
споживання робітничого класу неминуче скоротиться відповідно продук-
ція засобів існування. Це скорочення для підрозділу II позначиться в таких 
пропорціях:

71,5 с + 14,25 v + 14,25 m = 100.

Відповідно до цього, підрозділ засобів продукції також повинен буде 
зменшити свої розміри, а тому продукція обох підрозділів, внаслідок змен-
шеного споживання робітничого класу, позначиться так:

І. 4949 с + 989,75 v +  989,75 m = 6928,5.
II. 1358,5 с + 270,75 v + 270,75 m = 1900.

Якщо ці самі 100 зумовлюють тепер за допомогою держави продукцію 
військових припасів на таку саму вартість і в зв’язку з цим знову ожив-
ляють продукування засобів продукції, то це, на перший погляд, є лише 
зовнішня зміна в речовій формі суспільної продукції: замість певної 
кількості засобів існування продукується певну кількість військових при-
пасів. Здається, ніби капітал виграв однією рукою те, що програв другою. 
Цей процес можна ще висловити так: те, що дуже багато капіталістів, які 
продукують засоби існування для робітників, втрачають у збуті, йде на 
користь невеличкій групі великих промисловців тієї галузі, яка продукує 
військові припаси.

Але так здається лише доти, доки ми дивимось на справу очима пооди-
нокого капіталіста. З цього погляду, звичайно, все одно, чи виробляються 
продукти в тій чи в цій галузі. Для поодинокого капіталіста взагалі немає 
підрозділів усієї продукції, як їх подає схема: для нього є лише товари 
і покупці. Тому поодинокому капіталістові все одно, чи виробляє він засоби 
існування чи знаряддя вбивства, м’ясні консерви чи броню.
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Це часто підкреслюють антимілітаристи, доводячи, що озброєння, як 
господарське приміщення капіталу, дає одним капіталістам те, що одбирає 
в інших90. Із другого боку, капітал і апологети його хочуть накинути цей 
погляд робітничому класу: вони переконують його в тому, що внаслідок 
непрямих податків і державного попиту відбувається лише зміна в речовій 
формі репродукції, що замість одних товарів виробляються інші — крейсе-
ри та гармати, — а тому робітник має роботу й заробляє хліб так само або 
ще з більшим успіхом, ніж коли виробляються звичайні товари.

Щодо робітників, то досить поглянути на схему, й ми побачимо, що саме 
тут є правильного. Коли припустити, спрощуючи порівняння, що у вироб-
ництві військових припасів працює стільки робітників, скільки раніше 
у виробництві засобів існування для найманих робітників, то виявиться, 
що за роботу, яка відповідає заробітній платі в 1285 v, вони одержують 
тепер засоби існування на 1185.

Інша справа з погляду всього капіталу. Для нього 100 в руках держави, 
як втілення попиту на військові припаси, являють нове поле для збуту. 
Ця сума грошей являла спочатку змінний капітал. І в такій формі вона 
й виконувала свою роль: її обмінювалось на живу працю, що виробляла до-
даткову вартість. Але тут вона відривається від обороту змінного капіталу, 
відокремлюється від нього і являє в руках держави нову купівельну силу. 
Поставши майже з нічого, вона має такий само вплив, як нововідкритий 
район збуту. Правда, збут засобів існування для робітників зменшиться на 
100. Для поодинокого капіталіста робітник такий самий гарний споживач 
і покупець товарів, як і кожна інша людина, як капіталіст, держава, селя-
нин, «закордон» і т. ін.; не треба однак забувати, що для капіталу, взятого 
в цілому, утримання робітничого класу є лише malum necessarium91, лише 
окружний шлях до справжньої мети продукції: до продукування та реалі-
зації додаткової вартості. Коли капітал може витиснути ту саму додаткову 
вартість і видавати при цьому робітникам менше засобів існування, то кра-
щі його справи. Тут виходить так, мовби капіталові, не підвищуючи цін на 

90 У відповіді своїй Воронцову — цю відповідь свого часу вітали російські марксисти — 
проф. Мануйлов писав:

«Тут треба добре відрізняти групу підприємців, що продукують речі, потрібні для війни, 
і весь клас капіталістів. Для фабрикантів, які виробляють гвинтівки, гармати та інші матеріали, 
потрібні для армії, безперечно, вигідно й потрібно, щоб ці армії були. Дуже можливо, що 
скасування системи збройного миру довело б Крупа до краху, але тут ідеться не про одну таку 
групу фабрикантів і заводчиків, а виключно про капіталістів як клас, про капіталістичний лад. 
З цього погляду треба зауважити, що коли тягар податків покладено переважно на трудящі 
маси, то збільшення податків зумовлює завжди зменшення купівельної сили, а тому й попиту 
на вироби». Це доводить, що «мілітаризм, розглядуваний з погляду продукції військових 
матеріалів, збагачуючи одних капіталістів, робить шкоду іншим» (Юридический Вестник, 
1890, кн. І, «Милитаризм и капитализм»).

91 Неминуче лихо. — Ред.
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засоби існування, вдалось відповідно зменшити грошову заробітну плату, 
не зменшуючи при цьому кількості праці, що її вони витрачають. Не дурно 
тривале зменшення заробітної плати призводить до того, що скорочується 
продукція засобів існування. Як мало турбується капітал тим, що йому 
доводиться продукувати менше засобів існування для робітників, коли 
він шахрайськи зменшує їхню заробітну плату й радо це робить за пер-
шої-ліпшої нагоди, так само мало турбує капітал, взятий у цілому, й те, що 
робітничий клас внаслідок непрямого оподаткування, яке не покривається 
підвищеною заробітною платою, ставить менший попит на засоби існуван-
ня. Правда, коли безпосередньо скорочується заробітна плата, відповідна 
частина змінного капіталу лишається в кишені капіталіста й — за незмі-
нених цін на товари — збільшує відносну додаткову вартість, тимчасом як 
тепер ця частина переходить у касу держави. Але, з другого боку, тривале 
й загальне скорочення грошової заробітної плати завжди, а особливо за 
високого розвитку професійних організацій, лише рідко коли можна здійс-
нити. Цей невинний намір капіталу наражається тут на міцний соціальний 
та політичний опір. Навпаки, знижувати реальну заробітну плату за допо-
могою непрямого оподаткування можна легко й плавко, й таке зниження 
має загальний характер, опір тут виникає лише через деякий час, і він має 
політичний характер: безпосередніх економічних наслідків тут здебільша 
не буває. Якщо внаслідок цього опору далі скорочується продукція засобів 
існування, то з погляду цілого капіталу це не є якась втрата збуту, а лише 
заощаджування витрат у продукції додаткової вартості. Продукція засобів 
існування є для робітників умова sine qua non92 продукції додаткової варто-
сті, репродукція живої робочої сили, але ніколи вона не є засіб реалізувати 
додаткову вартість.

Візьмімо знову наш приклад:

І. 5000 с + 1000 v + 1000 m = 7000 засобів продукції;
II. 1430 с + 285 v + 285 m = 2000 засобів споживання.

На перший погляд здається, що підрозділ II виробляє та реалізує додат-
кову вартість у продукції засобів споживання для робітників так само, як 
і підрозділ І, оскільки він виробляє засоби продукції, потрібні для того, щоб 
виробляти засоби споживання для робітників. Але справа видається зовсім 
іншою, коли ми розглядаємо весь суспільний продукт. Його позначається так:

6430 с + 1285 v + 1285 m = 9000.

Але споживання робітників зменшується на 100. Зміна в репродукції, 
через відповідне скорочення обох підрозділів, виявиться так:

92 Неодмінна, без якої не обійтися. — Ред.
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І. 4949 с + 989,75 v + 989,75 m = 6 928,5 засобів продукції;
II. 1358,5 с + 270,75 v + 270,75 m = 1900 засобів споживання.

А весь суспільний продукт позначиться так:

6307,5 с + 1260,5 v + 1260,5 m = 8828,5.

На перший погляд можна констатувати, що скорочено розміри всієї 
продукції та продукції додаткової вартості. Але це правильно лише остіль-
ки, оскільки ми розглядаємо абстрактні величини вартості в розподілі 
цілого продукту, а не його речові зв’язки. Коли ми подивимось ближче, 
то виявиться, що вся недостача стосується лише видатків на утримання 
робочої сили й тільки її. Засобів існування та засобів продукції виробля-
ється тепер менше, але це стосується тільки тих засобів існування та 
продукції, що їх призначалось раніше на утримання робітників. Тепер 
прикладається менший капітал і виробляється менше продуктів. Але 
мета капіталістичної продукції не лише в тому, щоб пускати в рух якомога 
більший капітал, а в тому, щоб продукувати якомога більшу додаткову 
вартість. Капітал зменшився тут тільки тому, що на утримання робітників 
треба менше капіталу. Коли вартість усіх витрат на фактичних робітників 
у суспільстві дорівнювала раніше 1285, то теперішнє зменшення цілого 
продукту, яке дорівнює 171,5 (9000 – 8828,5), треба відлічити з витрат на 
утримання робітничого класу; тоді матимемо змінений склад суспільно-
го продукту:

6430 с + 1113,5 v + 1285 m = 8828,5.

Сталий капітал і додаткова вартість лишаються ті самі, змінюється 
тільки змінний капітал суспільства, тобто оплачена праця. Або, беручи на 
увагу, що зміна величини сталого капіталу не зовсім нам зрозуміла, — ми 
припускаємо, що зменшується сталий капітал відповідно до зменшення 
засобів існування робітників. Тоді суспільний продукт розкладається так:

6307,5 с + 1236 v + 1285 m = 8828,5.

Додаткова вартість в обох випадках лишилась незмінна, незважаючи на 
зменшення цілого суспільного продукту, бо поменшали тільки видатки на 
утримання робітників.

Все це можна уявити собі ще інакше. Весь суспільний продукт можна за 
його вартістю поділити на три пропорційні частини, а саме: весь сталий ка-
пітал суспільства, весь змінний капітал і всю додаткову вартість. Це можна 
зробити так, ніби в першій частині продукту не було ані крихти знову при-
кладеної праці, а в другій і третій частинах — ані крихти засобів продукції. 
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Що ця маса продуктів своєю речовою формою є цілком результат того 
періоду продукції, де її вироблено, то, незважаючи на те, що сталий капітал, 
як величина вартості, є наслідок попереднього періоду продукції та що 
його лише переміщується на новий продукт, можна й усю масу фактичних 
робітників поділити на три категорії — на тих, що продукують виключно 
весь сталий капітал суспільства, на тих, що працюють тільки для того, щоб 
забезпечити всім робітникам засоби існування, і нарешті, на тих, що проду-
кують виключно всю додаткову вартість класу капіталістів.

Коли зменшується споживання робітників, то звільняється відповідне 
число робітників другої категорії. Але вони, як ми знаємо, не продукують 
для капіталу додаткової вартості; отже, звільнення їх, з погляду капіталу, 
є не втрата, а виграш, зменшення витрат на продукцію додаткової вартості.

Натомість і одночасно з цим постає новий збут, збут державі, і цей 
збут має всі прекрасні прикмети нового поля для реалізації додаткової 
вартості. Частина грошової суми, яка входить в оборот змінного капіта-
лу, відривається від цього обороту, вона переходить державі й зумовлює 
новий попит. Що це явище, з погляду податкової техніки, відбувається 
інакше — всю-бо суму непрямих податків фактично авансує державі ка-
пітал, і повертається вона до капіталістів, коли продається товар, у ціні, 
що її платять споживачі, — не змінює економічної сторони цієї справи. 
економічно переважне значення має те, що грошова сума, яка функціонує 
як змінний капітал, спочатку обслуговує обмін між капіталістом і робочою 
силою, а потім, у процесі обміну між робітниками як споживачами та капі-
талістами як продавцями, переходить почасти від робітника до держави 
як податок. Отже, грошова сума, що її пустив капітал в оборот, спочатку 
здійснює свою функцію в обміні з робочою силою, а потім у руках держави 
починається новий її рух; вона править тут як нова купівельна сила, що 
не є ні в руках капіталу, ні в руках робітника; розрахована на нові продук-
ти й на особливу галузь продукції, не придається вона ні на утримання 
класу капіталістів, ні на утримання класу робітників, але дає капіталові 
змогу продукувати й реалізувати додаткову вартість. Раніше, коли ми 
казали про те, що непрямі податки, витиснуті з робітників, повертаються 
на утримання державних урядовців, на забезпечення війська, виявилось, 
що «заощадження» на споживання робітничого класу економічно призво-
дить до того, що видатки на утримання додатку до класу капіталістів і на 
знаряддя їхнього класового панування над пролетаріатом переміщуються 
з капіталістів на робітників, з додаткової вартості на змінний капітал, і що 
завдяки цим видаткам звільняється відповідна сума додаткової вартості, 
яку можна капіталізувати. Тепер ми бачимо, що коли податки, витиснуті 
з робітників, пускаються в продукцію військових знарядь, то це утворює 
нове поле для акумуляції капіталу.



346  ВІДДІЛ ТРеТІЙ. ІСТОРИЧНІ УМОВИ АКУМУЛЯЦІЇ

Практично мілітаризм на основі непрямих податків діє двома напрям-
ками: коштом нормальних умов існування робітничого класу він забез-
печує утримання органів капіталістичного панування, постійної армії, 
і гарантує капіталові широке поле для акумуляції93. Звернімось тепер до 
другого джерела купівельної сили держави, до тих 150 із загальної суми 
в 250, що їх у нашому прикладі витрачається на військові припаси. Ці 150 
посутньо відрізняються від розглянутих до цього часу 100. Вони походять 
не від робітників, а від дрібної буржуазії — від ремісників і селян. (Ми не 
беремо тут на увагу, що почасти й дуже незначно сплачує податки й сам 
клас капіталістів.)

Капітал спочатку не авансує й не відбирає з обороту грошову суму, 
що її передала державі селянська маса (її ми вважаємо за представницю 
непролетарської маси споживачів) як податок. Вона є в руках селянської 
маси за еквівалент реалізованих товарів, за осад вартості простої това-
рової продукції. Те, що при цьому передається державі, є частина купі-
вельної сили некапіталістичних споживачів, яка придається капіталові, 
щоб реалізувати додаткову вартість з метою акумуляції. Запитаймо, чи 
таке переміщення купівельної сили цих шарів на державу, яка використає 
це на мілітаристичні завдання, зумовить економічні зміни для капіта-
лу, й коли так, то які ці зміни? На перший погляд, і тут ми маємо зміни 
в речовій формі репродукції. Замість певної маси засобів продукції та 
споживання для селянських споживачів капітал продукуватиме на таку 
саму суму вартості військові припаси для держави. А насправді ця зміна 
куди глибша. Насамперед, купівельна сила некапіталістичних споживачів, 
що її пускає в рух держава за допомогою механізму оподаткування, кіль-
кісно куди більша, ніж коли б цю купівельну силу поверталось на власне 
споживання цих споживачів.

Сучасна податкова система примушує селян масами переходити до то-
варового господарства. Податковий прес примушує селянина перетворю-
вати більшу частину свого продукту на товар, але він, разом з тим, дедалі 
більше перетворює й самого селянина на покупця товарів; податковий 
прес жене продукт селянського господарства через процес обігу й силою 
вперше перетворює селянина на покупця капіталістичних продуктів. Далі 
податкова система й за наявності селянської товарової продукції витискує 
з селянського господарства більшу купівельну силу, ніж та, яку воно могло б 
активно виявити, коли б не було податкової системи.

93 Що гіршими стають нормальні умови відновлення робочої сили, то погіршується, 
кінець кінцем, і сама робоча сила, підупадає її середня інтенсивність та продуктивність: отже, 
це відбивається прикро й на умовах продукції додаткової вартості. Але ці дальші наслідки, що 
даються відчувати лише тоді, коли мине більш-менш довгий період, капітал спочатку не бере 
на увагу в своїх економічних розрахунках. Безпосередньо виявляються вони в загальному 
загостренні боротьби робітничого класу.
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Те, що звичайно акумулювалось би як заощадження селян і дрібної 
буржуазії, збільшуючи в ощадних касах і банках капітал, що його можна 
прикладати, — в руках держави перетворюється на попит, так що поста-
ють умови для прикладання капіталу. Замість величезної сили розпоро-
шених у часі й просторі вимог на товар, що їх часто задовольнялось би 
простою товаровою продукцією, а тому їх і не бралось би на увагу в аку-
муляції капіталу, маємо тут величезний, єдиний, компактний попит, який 
походить від держави. Але щоб задовольнити цей попит, потрібна велика 
промисловість на високому щаблі розвитку; отже, потрібні сприятливі 
умови для продукування додаткової вартості та для акумуляції. У формі 
військових державних замовлень купівельна сила споживачів, сконцен-
трована у велетенських розмірів величину, цілком не залежить від суб’єк-
тивних коливань особистого споживання й набуває майже автоматичної 
регулярності та ритмічного росту. Нарешті, підойма цього автоматично-
го й ритмічного руху мілітаристично-капіталістичної продукції є в руках 
самого капіталу, бо в його руках перебуває апарат парламентського 
законодавства та преса, призначена на те, щоб формувати так звану 
громадську опінію. Внаслідок цього здавалось би, що наше специфічне 
поле для акумуляції капіталу має властивість безмежно поширюватися. 
Тимчасом як будь-яке поширення збуту й операційної бази для капіталу 
дуже залежить від історичного, соціального й політичного моментів, над 
якими капітал не має сили, — продукція для мілітаризму є те поле, що 
його стрибкове поширення, наскільки здається, залежить насамперед від 
визначальної волі самого капіталу.

Історична конечність загостреної світової конкуренції капіталу за 
умови його акумуляції утворює, таким чином, для самого капіталу пер-
шорядне поле для акумуляції. Що енергійніше капітал використовує 
мілітаризм, щоб відбирати в некапіталістичних країн та суспільств їхні 
засоби продукції та робочі сили й за допомогою світової та колоніальної 
політики асимілювати їх, то енергійніше той самий мілітаризм працює 
в себе на батьківщині, в капіталістичних країнах, щоб у некапіталістичних 
верств цих країн, тобто у представників простої товарової продукції та 
у робітничого класу, відбирати купівельну силу. Він дедалі більше грабує 
продуктивні сили перших і знижує життьовий рівень других, і все це для 
того, щоб коштом тих і других колосально збільшити акумуляцію капіта-
лу. Але з обох сторін умови акумуляції на певній висоті перетворюються 
в умови загибелі для капіталу.

Що більше насильства виявляє капітал, коли за допомогою міліта-
ризму знищує у всьому світі та в себе на батьківщині некапіталістичні 
верстви й погіршує умови існування всіх трудящих мас, то швидше істо-
рія сучасної капіталістичної акумуляції на світовій арені перетворюється 
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в безперервний ланцюг політичних і соціальних катастроф і конвульсій, 
які разом з періодичними господарськими катастрофами у формі криз 
унеможливлюють дальшу акумуляцію: повстання міжнародного робіт-
ничого класу проти капіталістичного панування стає конечним ще рані-
ше, ніж це капіталістичне панування наражається на свої природні, ним 
самим утворені, економічні перегородки.

Капіталізм є перша господарська форма, яка має пропагандистську 
силу; це — форма, яка має тенденцію поширюватись по всій земній кулі 
і витісняти всі інші господарські форми, і яка жодних інших господарських 
форм поряд себе не припускає. Але капіталізм — перша господарська 
форма, яка без інших господарських форм, як її оточення та живильного 
ґрунту, існувати не може; тенденція капіталізму перетворюватись на світо-
ву форму продукції розбивається об його іманентну нездатність охопити 
всю світову продукцію. Капіталізм має в собі внутрішню історичну супе-
речність, процес його акумуляції є виявлення, безперервне розв’язання, 
а разом з тим ускладнення цієї суперечності. На певній висоті розвитку цю 
суперечність не можна розв’язати інакше, як застосувавши основи соціа-
лістичного господарства, — тієї форми господарства, яка природою своєю 
є водночас світова форма й гармонійна система, бо ґрунтується вона не на 
акумуляції, а на тому, щоб життьові потреби трудящого людства задоволь-
нялись через розвиток усіх продуктивних сил земної кулі.
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