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Volumul 23 al Operelor lui K. Marx şi F. Engels cuprinde volumul I al
„Capitalului" lui Marx precum şi toate prefeţele şi postfeţele scrise de Marx şi
Engels pentru diferite ediţii.
Pentru noua versiune în limba romana a volumului I al Capitalului s-a
rnvizuit traducerea anterioară, şi cu acest prilej s-au făcut unel e precizări şi în
dreptări. In afară de aparatul ştiinţific obişnuit, adnotări, indice de nume, indice
bibliografic, indice de materii, volumul cuprinde un indice de lucrări economice
citate de Marx, care există şi în limba română, precum şi o anexă cuprinzind
citate în original.
Notele de subsol ale autorului sint date cu cifre şi parnnteze rotunde iar
adnotările sint date cu cifre fără paranteze. Notele de subsol ale lui Engels sint
semnate cu iniţialele F.E. şi incluse intre acolade.
Traducerea expresiilor s trăine se dă la subsol cu asterisc şi cu menţiunea
nota traducătorului. Fac excepţie expresiile străine pentru care s-a considerat
necesar să se dea explicaţii în adnotări. In asemenea cazuri traducerea este dată
in adnotarea respectivă. In cazurile cind unele cuvinte germane nu au putut fi
traduse exact s-a dat, alături de traducere, în paranteze drepte, expresia germană.

KARL MARX

Capitalul
Critica economiei politice

Cartea I
Voi. I:

PROCESUL DE PRODUCŢIE A CAPITALULUI

lui Engels
Scrisoare adresată de Marx
la 16 august 1867

Neuitatului meu prieten,
nobilul, credinciosul şi neînfricatul luptător
pentru cauza proletariatului

Wilhelm Wolff
născut la Tarnau, la 21 iunie 1809; decedat în exil,
la Manchester, la 9 mai 1864
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Pretată la editia întîi 1
Opera al cărei prim volum îl ofer atenţiei publicului consn
tuie continuarea lucrării mele „Contribuţii la critica economiei
politice", publicată în 1 859. Lungul interval de timp dintre această
lucrare şi continuarea ei se datoreşte unei boli îndelungate, din
cauza căreia a trebuit să-mi întrerup mereu munca.
Conţinutul lucrării mele anterioare, amintite mai sus, este
rezumat în primul capitol al acestui volum 2• Am procedat astfel
pentru ca expunerea să fie nu numai mai închegată şi completă,
dar şi îmbunătăţită. ln măsura în care obiectul studiului a permis
acest lucru, numeroase puncte care înainte fuseseră doar menţio
nate, aici sînt tratate mai dezvoltat, şi dimpotrivă, unele puncte
care acolo fuseseră mai dezvoltate, aici sînt doar menţionate.
Fireşte secţiunile privitoare la istoria teoriei valorii şi a banilor
nu au fost incluse aici. Cu toate acestea, cititorul „Contribuţiilor
la critica economiei politice" găseşte în notele la primul capitol
al lucrării de faţă noi izvoare cu privire la istoria acestor teorii.
Orice început e greu - acest adevăr e valabil pentru oricare
ştiinţă. Inţelegerea primului capitol, îndeosebi înţelegerea secţiu
nii care cuprinde analiza mărjii, va prezenta deci cele mai multe
dificultăţi. ln ceea ce priveşte analiza substanţei valorii şi a mă
rimii valorii m-am străduit să fac o expunere cît mai clară şi mai
accesibilă 1). Forma valoare desăvîrşită în forma bani este un lucru
1 ) Acest lucru mi s-a părui cu atît mai necesar, cu cit chiar secţiunea din
lucrarea lui F. Lassalle îndreptată împotriva lui Schulze-Delitzsch, lucrare în care
autorul afirmă că redă „chintesenţa spirituală" a studiului meu în această pra-·
blemă 3• cunrinde erori esentiale. In treacăt fie zis. dacă F. Lassalle a îmorumutat
din sorierile mele, aproape cuvînt cu cuvint, folosind pînă şi terminologia creată de
mine, toate tezele teoretice generale din lucrările sale economice, de exemplu
teza privitoare la caracterul istoric al capitalului, la legătura dintre relaţiile de
producţie şi modul de producţie etc. etc., şi aceasta fără să indice sursa lor.
procedeul a fost dictat, desigur, de considerente propagandistice. Nu vorbesc,
bineînţeles, de tezele sale cu caracter particular, nici de aplicaţiile lor practice,
cu care nu am nici o legătură.
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foarte simplu şi lipsit de conţinut. Totuşi, mintea omenească a în
cercat zadarnic de mai bine de 2 OOO de ani încoace să pătrundă
sensul ei, în timp ce, pe .de altă parte, ea a reuşit, cel puţin într-o
măsură aproximativă, să analizeze unele forme mult mai complexe
şi pline de conţinut. De ce ? Pentru că corpul în ansamblu este
mai uşor de studiat decît celula lui. In plus, la analiza formelor
economice nu se pot folosi nici microscoape, nici reactivi chimici.
Pe acestea trebuie să le suplinească capacitatea de abstractizare.
Dar pentru societatea burgheză, forma marfă a produsului muncii,
sau forma valoare a mărfii constituie forma celulei economice.
Pentru un profan, a analiza această formă înseamnă pur şi simplu
a despica firul în patru. Aici este într-adevăr vorba de amănunte,
dar numai de amănunte de genul celor despre care este vorba în
microanatomie.
Cu excepţia secţiunii care tratează despre forma Vâloare,
despre această carte nu se va putea spune, aşadar, că ar fi greu
de înţeles. Am în vedere, bineînţeles, pe cititorii care doresc să
înveţe ceva nou şi care vor, prin urmare, să gîndească ei înşişi.
Fizicianul ori observă procesele care au loc în natură acolo
unde ele se manifestă în forma cea mai pregnantă şi sînt cel mai
puţin modificate de influenţe străine, ori, dacă este posibil, face
experienţe în condiţii care asigură desfăşurarea într-o formă pură
a procesului. In această lucrare îmi propun să analizez modul de
producţie capitalist şi relaţiile de producţie şi de schimb care îi
corespund. Pînă în prezent ţara clasică a acestui mod de produc
ţie este Anglia. Iată de ce mai ales ea serveşte drept ilustrare a
studiului meu teoretic. Dacă însă, citind despre situaţia munci
torilor industriali şi agricoli englezi, cititorul german va ridica
fariseic din umeri, sau dacă el se va legăna în iluzia că în Ger
mania lucrurile nu stau nici pe departe atît de prost, mă voi simţi
obligat să-i spun : De te fabula narratur I 4
Aici nu este vorba, de fapt, de gradul mai mult sau mai puţin
înalt de dezvoltare a antagonismelor sociale care decurg din le
gile naturale ale producţiei capitaliste, ci de înseşi aceste legi,
de aceste tendinţe, care acţionează şi se impun cu o necesitate
implacabilă. Ţara mai dezvoltată din punct de vedere industrial
arată ţării mai puţin dezvoltate doar imaginea propriului ei viitor.
Dar să trecem peste asta. La noi, acolo unde producţia capi
talistă s-a instaurat pe deplin, de pildă în fabricile propriu-zise,
situaţia este cu mult mai proastă decît în Anglia, deoarece ne
lipseşte contraponderea legilor cu privire la reglementarea muncii
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în fabrici. In toate celelalte domenii, noi, ca şi celelalte ţări con
tinentale ale Europei occidentale, avem de suferit nu numai de pe
urma dezvoltării producţiei capitaliste, ci şi de pe urma insufi
cientei ei dezvoltări. Pe lingă calamităţile epocii contemporane,
avem de suportat un întreg şir de calamităţi moştenite, generate
de faptul că la noi continuă să vegeteze moduri de producţie în
vechite şi perimate, cu tot cortegiul lor de relaţii sociale şi politice
anacronice. Noi suferim nu numai din cauza celor vii, ci şi din
cauza celor morţi. Le mort saisit le vif I*
In comparaţie cu statistica socială din Anglia, statistica so
cială din Germania şi din restul ţărilor continentale ale Europei
occidentale se află realmente într-o stare jalnică. Cu toate acestea
ea ridică un colţ al vălului, atît cit este necesar pentru a bănui
îndărătul lui un cap de Meduză. Starea de lucruri de la noi ne-ar
îngrozi dacă guvernele şi parlamentele noastre ar institui, după
exemplul Angliei, comisii periodice de cercetare a condiţiilor eco
nomice, dacă aceste comisii ar fi învestite, aşa cum sînt în An
glia, cu puteri depline pentru cercetarea adevărului şi dacă s-ar
reuşi să se găsească în acest scop oameni tot atît de competenţi,
de imparţiali şi de intransigenţi ca inspectorii de fabrici din
Anglia, ca medicii englezi care întocmesc rapoarte asupra „Pu
blic Health" (sănătăţii publice), ca membrii comisiilor engleze
care au sarcina de a cerceta condiţiile de exploatare a femeilor
şi copiilor, starea locuinţelor şi a alimentaţiei etc. Pentru a-i ur
mări pe monştri, Perseu se învăluia într-un nor. Pentru a putea
nega existenţa monştrilor noi închidem ochii şi ne astupăm
urechile.
Nu trebuie să ne facem iluzii în această privinţă. Aşa cum
războiul american de independenţă din secolul al XVIII-lea a con
stituit semnalul de alarmă pentru clasa de mijloc din Europa, tot
aşa războiul civil din America din secolul al XIX-iea a constituit
semnalul de alarmă pentru clasa muncitoare din Europa. In Anglia,
procesul revoluţionar este evident. Cînd va atinge un anumit
nivel, el se va răsfrînge asupra continentului unde se va desfă
şura în forme mai brutale sau mai umane, în funcţie de gradul
de dezvoltare a clasei muncitoare însăşi. Aşadar, abstracţie făcînd
de orice considerente mai înalte, actualele clase dominante sînt
interesate în înlăturarea tuturor piedicilor care frînează dezvol
tarea clasei muncitoare şi care pot fi controlate prin lege. Iată ce
•
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m-a determinat, printre altele, să acord în acest volum un loc a:tît
de important istoriei, conţinutului şi rezultatelor legislaţiei engleze
cu privire la r·eglementarea muncii în fabrici. O naţiune trebuie şi
poate să înveţe de la altă naţiune. Chiar dacă o societate a des
coperit legea naturală a dezvoltării sale - iar scopul final al operei
mele este de a dezvălui legea economică a dezvoltării societăţii
moderne -, ea nu poate nici să sară peste fazele naturale ale dez
voltării, nici să le desfiinţeze prin decrete. Dar ea poate să scurteze
şi să atenueze durerile facerii.
Cîteva cuvinte pentru a evita eventualele interpretări greşite.
Eu nu prezint nicidecum în culori trandafirii pe capitalist şi pe
proprietarul funciar. Aici însă este vorba de persoane numai m
măsura în care ele sînt personificarea unor categorii economice,
exponenţii unor anumite relaţii şi interese de clasă. Eu concep
dezvoltarea formaţiunii social-economice ca un proces istoric na
tural, de aceea, din punctul meu de vedere, mai puţin decît din
oricare altul, individul ar putea fi făcut răspunzător pentru con
diţii al căror produs social este, oricît s-ar ridica el deasupra lor
din punct de vedere subiectiv.
In domeniul economiei politice, cercetarea ştiinţifică liberă
are duşmani mai mulţi deoît în oricare alt domeniu. Caracterul
specific al materialului de care se ocupă economia politică ridică
împotriva ei pe cîmpul de luptă pasiunile cele mai violente, mai
meschine şi mai detestabile ale omului : furiile interesului privat.
Biserica anglicană, de pildă, iartă mai curînd un atac împotriva
a 38 din cele 39 de dogme ale ei decît un atac împotriva
a 1/sg din veniturile ei băneşti. Astăzi pînă şi ateismul este culpa
levis * în comparaţie cu criticarea relaţiilor de proprietate tradi
ţionale. Totuşi un progres este evident în această privinţă. Mă
refer, de pildă, la Cartea albastră 5, publicată în ultimele săptă
mîni sub titlul : „Correspondence with Her Majesty's Missions
Abroad, regarding Industrial Questions and Trades Unions". Repre
zentanţii din străinătate ai coroanei engleze declară aici în mod
categoric că în Germania, în Franţa, într-un cuvînt în toate statele
civilizate ale continentului european, o schimbare radicală a rela
·ţiilor existente între capital şi muncă este la fel de evidentă şi de
inevitabilă . ca in Anglia. In aicelaşi timp, de partea cealaltă a
·Oceanului Atlantic, d-l Wade, vicepreşedinte al Statelor Unite ale
Americii de Nord, a declarat în întruniri publice că, după abolirea
sclaviei, la ordinea zilei este schimbarea radicală a relaţiilor
„

-
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generate de capital şi de proprietatea funciară ! Acestea sînt
semne ale timpului, care nu pot fi ascunse nici sub mantii de
pur;pură şi nici sub sutane negre. Aceasta nu înseamnă că mîine
se vor întîmpla minuni. Aceasta înseamnă că pînă şi clasele domi
nante au senzaţia vagă că societatea actuală, departe de a fi
un cristal solid, este un organism susceptibil de schimbări, un
organism aflat într-un permanent proces de transformare.
Volumul .al doilea al acestei lucrări va trata despre procesul
de circulaţie a capitalului (cartea a II-a) şi despre formele pro
cesului capitalist în ansamblu (cartea a III-a), iar volumul al trei
lea şi ultimul (cartea a IV-a) despre istoria teoriilor economice.
Orice apreciere din partea criticii ştiinţifice este binevenită
pentru mine. ln ceea ce priveşte prejudecăţile aşa-zisei opinii pu
blice, căreia nu i-am făcut niciodată concesii, mă călăuzesc acum,
ca şi înainte, după deviza marelui florentin :
Segui il tuo corso, e lascia dir le genti I 6
Londra,

25

iulie

1867

Karl Marx
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Postfaţă la ediţia a doua
In primul rînd trebuie să explic cititorilor ediţiei întîi modifi
cările făcute în ediţia a doua. Ceea ce se observă imediat este
împărţir·ea mai sistematică a cărţii. Notele suplimentare figurează
pretutindeni ca note la ediţia a doua. In ceea ce priveşte textul
propriu-zis, modificările mai importante sînt următoarele :
In capitolul I, 1, deducerea valorii din analiza ecuaţiilor în
care se exprimă orice valoare de schimb este făcută cu mai multă
rigurozitate ştiinţifică ; de asemenea este subliniată în mod expres
legăturn dintre substanţa valorii şi determinar·ea mărimii valorii
prin timpul de muncă socialmente necesar, legătură care în prima
ediţie a fost doar schiţată. Capitolul I, 3 (Forma-valoare) a fost
refăcut în .întregime, ceea ce era necesar din cauza dublei expuneri
din ediţia întîi. Menţionez în treacăt că am făcut această dublă
expunere la îndemnul prietenului meu, Dr. L. Kugelmann din Ha
novra. Mă aflam în vizită la el, în primăvara anului 1867, cînd au
sosit primele exemplare de probă din Hamburg şi m-a convins
<:ă pentru majoritatea cititorilor este necesară o expunere supli
mentară, mai didactică, a formei valoare. Ultimul subcapitol al
primului capitol, „Caracterul de fetiş al mărfii etc.", este în cea.
mai mare parte modificat. Capitolul III, 1 (Măsură a valorii) a
fost revizuit amănunţit, deoarece în prima ediţie aoest subcapitol
nu a fost tratat cu atenţia cuvenită, cititorul fiind trimis la expu
nerea făcută în „Contribuţii la critica economiei politice", Ber
lin 1859. Capitolul VII, îndeosebi subcapitolul 2, a suferit modifi
cări substanţiale.
Ar fi inutil să insist asupr.a tuturor modificărilor făcute pe
alocuri în text, care sînt adesea numai de ordin stilistic ; asemenea
modificări există în cuprinsul întregii cărţi. Cu toate acestea,
I evizuind acum textul traducerii franceze care urmează să apară
la Paris, rQnstat că pe alocuri în originalul german ar fi fost
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nevoie uneori de o prelucrare substanţială, alteori de intervenţii
stilistice mai serioase şi chiar de înlăturarea cu grijă a unor scă
pări. Dar n-am avut timpul necesar să fac toate acestea, deoarece
abia în toamna anului 1871, cînd eram ocupat cu alte lucrări ur
gente,

am aflat că lucrarea este

epuizată

şi că

tipărirea ediţiei

a 2-a trebuie să înceapă chiar în ianuarie 1872.
Faptul că „Capitalul" a fost repede înţeles în cercurile largi
ale clasei muncitoare germane este cea mai bună răsplată pentru
munca

mea.

D-l Mayer,

economiei se
într-o

fabricant

din

Viena,

situează pe poziţii burgheze,

broşură 7

apărută

în

timpul

a

care

în

domeniul

arătat foarte just,

războiului

franco-prusian,

că

spiritul teoretic dezvoltat, considerat o calitate înnăscută a poporu
lui german, a dispărut cu desăvîrşire la aşa-zisele clase culte din
Germania, dar că, în schimb, el renaşte la clasa muncitoare din
Germania
In

8•

Germania,

economia politică a rămas pînă în

momentul

de faţă o ştiinţă străină. In lucrarea „Geschichtliche Darstellung
des

Handels,

der

Gewerbe usw",

şi îndeosebi

în

primele

două

volume 1ale acestei lucrări, edita.te în 1830, Gustav von Gi.il.ich a
expus în cea mai

mare

parte

condiţiile

istorice

care

au

frînat

la noi dezvoltarea modului de producţie capitalist, prin urmare şi
dezvoltarea societăţii

burgheze

moderne.

Lipsea terenul

necesar

pentru economia politică. Ea a fost importată ca produs finit din
Anglia şi din Franţa. Profesorii germani de economie politică au
rămas nişte învăţăceii. Mai mult, în mîna lor, expresia •teoretică a
unei realităţi străine s-a transformat într-o colecţie de dogme, pe
care ei le-au interpretat în spiritul lumii mic-burgheze în mijlocul
căreia trăiau, prin urmare eronat. Pentru a-şi disimula neputinţa
ştiinţifică şi sentimentul neplăcut de a fi nevoiţi să joace rolul de
profesori într-un domeniu care în realitate le era cu totul străin,
ei etalau cu mult fast o erudiţie istorică şi ·literară sau prezentau
un material

străin împrumutat din aşa-zisele ştiinţe .administra

tive (Kameralwissenschaften) - acest talmeş-balmeş de cunoştinţe
prin al căror purgatoriu trebuia să treacă orice candidat în biro
craţia germană plin de speranţă*.
lncepînd din 1848, în Germania producţia capitalistă s-a dez
voltat raipid, ajungând astăzi fa o (perioadă de febră a iaia.cerilor
speculative.

Dar

pentru

oamenii

noştri

de

specialitate

soarta

a

rămas la fel de vitregă ca înainte. Atîta timp cît au putut să se
ocupe în mod imparţial de economia politică, în realitatea germană
nu au existat relaţii economice moderne. Atunci cînd aceste relaţii
*

In ediţiile

a

3-a

şi

a

4-a :

lipsit

de

speranţe

-

Nota red.

Prefeţe şi postfeţe

20

au început să apară, condiţiile erau de aşa natură incit nu mai
permiteau studierea imparţială a acestor relaţii în limitele orizontu
lui burghez. In măsura în care economia politică este burgheză,
adică în

măsura în

care ea consideră

că

orînduirea capitalistă

este forma absolută şi ultimă a producţiei sociale, şi nu o treaptă
trecătoare

a

procesului

istoric

de

dezvoltare,

ea

poate

rămîne

ştiinţă numai atîta timp cit lupta de clasă se află în stare latentă
sau nu se manifestă decît în cazuri izolate.
Să

luăm

Anglia.

Economia

ei

politică

clasică

coincide

cu

perioada cînd lupta de clasă nu era dezvoltată. Ultimul ei mare
reprezentant, Ricardo, este acela care, în cercetările sale, porneşte,
în

sfîrşit,

de clasă,

în

mod

deliberat

de

la

opoziţia

dintre

interesele

de la opoziţia dintre salariu şi profit, dintre profit şi

renta funciară,

considerînd în

mod

naiv

această

opoziţie

ca

o

lege naturală a societăţii. Cu aceasta însă ştiinţa economică bur
gheză a atins o limită pe care nu o va putea depăşi. încă în timpul
vieţii lui Ricardo, şi în opoziţie cu el, economia politică burgheză
a fost supusă criticii de către Sismondi 1).
Perioada următoare,

se caracterizează în Anglia

1820-1830,

printr-o activitate intensă în domeniul economiei politice. Aceasta
a fost perioada vulgarizării şi a răspîndirii

teoriei ricardiene şi

totodată a luptei ei împotriva şcolii vechi. Au avut loc turnire
strălucite. Tot ce s-a făcut pe atunci e puţin cunoscut pe continent,
întrucît

polemica este împrăştiată în

revistă,

în broşuri ocazionale şi pamflete.

mare

parte în articole
Caracterul

de

obiectiv al

acestei polemici - cu toate că în unele cazuri teoria lui Ricardo
era

încă

pe

atunci

folosită

ca

armă

împotriva

economiei

bur

gheze - se explică prin împrejurările momentului. Pe de o parte,
însăşi marea

industrie

abia

ieşea

din

perioada copilăriei,

după

cum reiese din faptul că ciclul periodic al vieţii ei moderne începe
abia cu criza din

1825. Pe de altă parte, lupta de clasă dintre

capital şi muncă este împinsă pe planul al doilea, pe tărîm politic
din cauza conflictului dintre guvernele şi feudalii strînşi în jurul
Sfintei Alianţe şi masele populare conduse de burghezie, pe tărîm
economic

din cauza

neînţelegerilor

dintre

capitalul

industrial

şi

proprietatea funciară aristocratică, care în Franţa se ascundea în
dărătul antagonismului dintre proprietatea parcelară şi marea pro
prietate funciară şi care în Anglia a izbucnit în momentul intro
ducerii legilor cerealelor. Literatura economică engleză din această
epocă aminteşte de perioada de Sturm und Drang pe care a cu
noscut-o

economia

politică

în

Franţa

după

moartea

doctorului

1) Vezi lucrarea mea : „Zur Kritik etc.", p. 39. (Vezi K. Marx şi F. Engels.
Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 50.
Nota trad.)
-
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Quesnay, dar numai aşa cum ultimele zile frumoase ale toamnei
amintesc de primăvară. In 1830 a izbucnit criza care avea să ho
tărască totul.
ln Franţa şi în Anglia burghezia cucerise
Din acest

moment

lupta de clasă ia,

atît

din

puterea
punct

politică.

de vedere

practic cit şi din punct de vedere teoretic, forme din ce în ce mai
accentuate şi mai ameninţătoare. Economiei politice ştiinţifice bur
gheze îi bătuse ceasul. Acum nu mai era vorba de faptul dacă
cutare sau cutare teoremă este adevărată, ci dacă este folositoare
sau dăunătoare capitalului, dacă este comodă sau incomodă pen
tru capital, dacă este sau nu pe placul poliţiei. Locul cercetării
dezinteresate a fost luat de bătăliile unor scribi năimiţi, locul cer
cetării ştiinţifice obiective a fost luat de conştiinţa încărcată şi de
reaua-credinţă

a apologeticii.

Totuşi

chiar

şi

pretenţioasele

tate puse în circulaţie de Anti-Corn-Law League
fabricanţii Cobden şi Bright, prezentau,

prin

0,

tra

în frunte

cu

polemica lor împo

triva aristocraţiei funciare, dacă nu un interes ştiinţific, cel puţin
unul istoric. Dar încă de pe vremea lui sir Robert Peel şi acest
ultim

ghimpe

a

fost

smuls

economiei

politice

vulgare

de

către

legislaţia liberului schimb.
Revoluţia

din

1848

de pe

continent

a

avut

repercusiuni

şi

asupra Angliei. Oameni care mai aspirau la un rol în ştiinţă şi
care

doreau

să fie

mai mult decît simpli

sofişti şi sicofanţi ai

claselor dominante căutau să pună de acord economia politică a
capitalului

cu

revendicările

proletariatului,

care

acum

puteau fi ignorate. De aici acest sincretism searbăd,

nu

mai

reprezentat

cum nu se poate mai bine de John Stuart Mill. Este un faliment al
economiei politice „burgheze ", pe care marele savant şi critic rus

N.

Cernîşevski l-a scos în evidenţă magistral în opera sa „Studii

de economie politică după Mill".
Prin

urmare,

în

Germania

modul

de

producţie

capitalist

a

ajuns la maturitate după ce în Franţa şi în Anglia caracterul lui
antagonist se manifestase în mod zgomotos prin lupte de impor
tanţă istorică ;

în plus, proletariatul german avea deja o conştiinţă

de clasă mult mai cristalizată din punct de vedere teoretic decît
burghezia germană. Aşadar,
posibil

să

avem

o

ştiinţă

în momentul cînd se părea că este
burgheză

a economiei

politice,

acest

lucru a devenit din nou imposibil.
ln aceste împrejurări, reprezentanţii ei s-au împărţit în două
tabere.
ţire,

Unii,

s-au

oameni raţionali şi practici,

strâns

sub

steagul

lui Bastiat,

în goană după înavu
reprezentantul

cel

mai

plat şi deci cel mai reuşit al apologeticii vulgar-economice ; cei
lalţi, pătrunşi de demnitatea profesorală a ştiinţei lor, l-au urmat
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pe J. St. Mill în încercarea lui de a împăca ceea ce e de ne
împăcat. In perioada declinului economiei politice burgheze, ca
şi în perioada clasică, germanii au rămas nişte simpli învăţăcei,
car·e nu făceau decît să admire şi să imite străinătatea, nişte simpli
comis-voiajori ai unei mari firme străine.
Evoluţia istorică specifică a societăţii germane a exclus deci
orice

dezvoltare

originală

a

economiei

politice

„burgheze",

nu

însă critica acesteia. In măsura în care o astfel de critică repre
zintă în general o clasă, ea nu poate să reprezinte decît clasa care
are misiunea istorică de a transforma radical modul de producţie
capitalist şi de a desfiinţa în cele din urmă clasele : cu alte cuvinte
proletariatul.
Reprezentanţii,

instruiţi şi neinstruiţi,

ai burgheziei germane

au încercat mai întîi să treacă sub tăcere apariţia „Capitalului",
ceea ce reuşiseră să facă cu lucrările mele anterioare. De îndată
ce această tactică nu a mai corespuns
scris,

sub pretextul de a

condiţiilor vremii,

face o critică cărţii

mele,

indicaţii „Pentru calmarea conştiinţei burgheze",
presa

muncitorească

-

Dietzgen din „Volksstaat"

bunăoară,

10

adversari superiori,

articolele

rămas datori cu răspunsul pînă în ziua de azi

O
în

ei au

serie

de

dar au găsit în

vezi,
-

o
lui

Joseph

cărora le-au

1).

excelentă traducer� în limba rusă a „Capitalului" a apărut

primăvara

anului

1872

la Petersburg.

Ediţia,

avînd

un

tiraj

de 3 OOO de exemplare, este acum .aproape epuizată. 1lncă în 1871,
d-l N. Sieber

( 3n6ep ),

profesor

de economie

politică la Uni

versitatea din Kiev, a demonstrat în lucrarea sa: „Teopm1 D;eH

HOCTM n

Il:aIIMTaJrn,

,Il;.

Pmrnp�o"

(„Teoria valorii şi a capitalului

a lui D. Ricardo etc.") că teoria valorii, a banilor şi a capitalului
elaborată de mine este, în liniile ei fundamentale, o dezvoltare ne
cesară a doctrinei lui Smith-Ricardo. Ceea ce-l surprinde pe euro-

1) Flecarii bîlbiiţi ai economiei politice vulgare germane defăimează stilul
şi modul de expunere folosit în lucrarea mea. Nimeni nu poate să judece mai
sever decit mine lipsurile literare ale „Capitalului". Totuşi, pentru edificarea şi
mulţumirea acestor domni şi a publicului lor voi cita aici părerile criticilor en
glezi şi ruşi. Anunţind apariţia primei ediţii germane , „Saturday Review", cu
totul ostilă concepţiilor mele, spunea că expunerea „conferă şi chestiunilor eco
nomice cele mai aride un anumit farme c (charm)". In numărul din 8 (20) aprilie
1872. „C.-II. Be)J;Ol\lOCTl:l" scrie, printre altele: „Cu excepţia citorva p ărţi care
tratează probleme de strictă specialitate, expunerea excelează printr-un stil accesi
bil, prin claritate şi, în pofida înaltului rnivel ştiinţific al subiectului, printr-o
vioiciune neo bişnuită. ln această privinţă, autorul. „ nu se aseamănă nici pe de
parte cu majoritatea savanţilor germani, care.„ îşi s criu cărţile într-o limbă atit
de obscură şi de aridă, incit muritorilor de rind le plesneşte capul din cauza
lor". Cititorilor actualei literaturi profesorale naţional-liberale germane le ples
neşte însă cu totul altceva decit capul.
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Karl Marx : Capitalul, Cartea I.
Trad. de Batony [=Anton Bacalbaşa)
(Emancipa1ea, Buc„ l (1883), p. 61)
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peanul occidental cînd citeşte această carte valoroasă este faptul
că autorul ei se menţine în mod consecvent pe poziţii pur teoretice.
Metoda folosită in „Capitalul" a

fost

prea

puţin

înţeleasă,

dovadă părerile contradictorii exprimate asupra ei.
Astfel, „Revue Positiviste"

11

din Paris îmi reproşează, pe de o

parte, că tratez economia politică în mod metafizic, iar pe de altă
parte - ghiciţi ce

I

- că mă limitez la o simplă disecare critică

a ceea ce e dat, în loc să dau reţete (comtiste

?) pentru bucătăria

ordinară a viitorului. ln ceea ce priveşte reproşul de tratare meta
fizică, profesorul Ziber face următoarea remarcă :
„In ceea ce priveşte teoria propriu-zisă, metoda lui Marx este metoda de
ductivă a întregii şcoli engleze, metodă ale cărei avantaje şi dezavantaje sînt
comune celor mai mari economişti teoreticieni" 12,
D-l M. Block - „Les

Theoreticiens du

Socialisme en Alle

magne. Extrait du «Journal des Economistes», juillet et aout 1872"
- descoperă că metoda mea este analitică şi spune printre altele :
„Par cet ouvrage M. Marx se classe parmi Ies
plus eminent"*.
Recenzenţii

germani

ţipă,

fireşte,

că

esprits

e

ana lytiques Ies

sofistică

hegeliană

„BeCTHMR EBpOIIhl" din Petersburg, într-un articol consacrat ex
clusiv

metodei

folosite

în

„Capitalul"

(numărul

din

mai

1872,

p. 427-436) 18, apreciază că metoda mea de cercetare este riguros
realistă, dar că metoda de expunere este, din nefericire, dialectic
germană. El spune :
„La p rima
nerii, Marx este
în sensul rău al
decesorii săi în
un caz idealist".

vedere, dacă ar fi să judecăm după forma exterioară a expu
cel mai mare filozof idealist, şi anume în sensul german, adică
cuvîntului. ln fapt însă el este infinit mai realist decît toţi pre
domeniul criticii economice„. El nu poate fi considerat în nici

Cel mai bun răspuns pe care-l pot da autorului sînt cîteva
extrase din propria sa critică, care, în plus, ar putea să-i intereseze
pe unii dintre cititorii mei cărora originalul rus le este inaccesibil.
După ce dă un citat din prefaţa mea la „Contribuţii la critica
economiei politice", Berlin

1859, p.

IV-VII 14,

în care am expus

baza materialistă a metodei mele, autorul continuă :
„Pentru Marx important este un singur lucru : să descopere legea feno·
menelor pe care le cercetează. Dar pe el îl interesează nu numai legea care
* „Această lucrare
cu spirit analitic". - Nota

ii

situează pe

trad.

d-l Marx printre

cei

mai eminenţi ginditori
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guvernează aceste fenomene atîta timp cit ele au o formă anumită şi se află
într-o corelaţie pe care el o observă într-o perioadă dată. Pe el îl intereseaza în
primul rînd legea schimbării lor, a dezvoltării lor, adică trecerea dintr-o formă
în alta, dintr-un sistem de corelaţii în altul. Din momentul în care a descoperit
această lege, el analizează amănunţit efectele prin care aceasta se manifestă în
viaţa socială... Aşadar Marx se preocupă de un singur lucru : să demonstreze,
printr-o riguroasă analiză ştiinţifică, necesitatea unor anumite sisteme de relaţii
sociale şi să constate în mod cit mai exact cu putinţă faptele care-i servesc drept
puncte de plecare şi puncte de sprijin. Este absolut suficient dacă, o dată cu
;1ecesitatea ordinii actuale, el demonstrează şi necesitatea unei alte ordini, pre
cum şi inevitabilitatea trecerii de la prima la cea de-a doua, indiferent dacă
oamenii cred sau nu cred acest lucru, dacă sînt sau nu sînt conştienţi de acest
lucru. Pentru Marx mişcarea socială este un proces istoric-natural, guvernat de
legi care nu numai că sînt independente de voinţa, de conştiinţa şi de intenţiile
oamenilor, ci chiar determină voinţa, conştiinţa şi intenţiile oamenilor. ..
Dacă elementul conştient joacă în istoria culturii un rol atît de sub
ordonat, se înţelege de la sine că critica, al cărei obiect ii constituie însăşi cul
tura , poate mai puţin decit orice altceva să aibă la bază o formă a conştiinţei
sau un rezultat al ei. Aceasta înseamnă că nu ideea, ci numai fenomenul exte
rior poate să-i servească drept punct de plecare. Critica va compara şi va con
frunta un fapt nu cu ideea, ci cu alt fapt. Pentru ea important este numai ca
ambele fapte să fie analizate cu maximum de precizie posibilă şi ca ele să con
stituie într-adevăr unul faţă de celălalt trepte diferite de dezvoltare ; în primul
rînd este important să se analizeze cu aceeaşi precizie ordinea, succesiunea şi
conexiunea acestor trepte de dezvoltare. Dar, se va spune , legile generale ale
vieţii economice sînt aceleaşi, indiferent dacă sînt aplicate la prezent sau la
trecut. Tocmai acest lucru este contestat de Marx. El cClnsideră că asemenea legi
abstracte nu există ... Dimpotrivă, după părerea lui, fiecare perioadă istorică are
legile ei proprii. .. Dar de îndată ce viaţa a depăşit o perioadă de dezvoltare dată,
de îndată ce ea a trecut dintr-un stadiu dat într-altul, ea începe să fie guvernată
de alte legi. Intr-un cuvînt, viaţa economică prezintă, în acest caz, un fenomen
absolut analog celor pe care le întîlnim în categorii de fenomene ale biologiei. . .
Vechii economişti îşi făceau o idee greşită despre natura legilor economice atunci
cilnd le asemuiau cu legile fizicii şi ale chimiei.„ O analiză mai profundă a fe
nomenelor a dovedit că organismele sociale se deosebesc unele de altele tot atît
de profund cum se deosebesc organismele vegetale de cele animale... Mai mult,
dată fiind structura diferită a acestor organisme sociale, caracterul eterogen al
organelor lor, deosebirea în ceea ce priveşte condiţiile în care aceste organisme
trebuie să funcţioneze etc., unul şi acelaşi fenomen se supune unor legi absolut
diferite. Marx contestă, de pildă, că legea populaţiei este aceeaşi în toate timpu
rile ş i în toate locurile. Dimpotrivă, el afirmă că fiecare treaptă de dezvoltare
îşi are o lege a populaţiei proprie . . . In funcţie de deosebirile între nivelurile de
dezvoltare ale forţei productive se schimbă relaţiile şi legile care o guvernează.
Propunîndu-şi, aşadar, să analizeze şi să explice din acest punct de vedere orîn
duirea economică capitalistă, Marx •nu face decit să formuleze în mod strict ştiin
ţific ţelul pe care trebuie să-l urmărească orice analiză riguroasă a vieţii econo·
mice. . . Valoarea ştiinţifică a unei astfel de cercetări constă în explicarea legilor
speciale care guvernează naşterea, existenţa, dezvoltarea şi moartea unui organism
social dat şi înlocuirea lui cu un altul superior. Iar lucrarea lui Marx are în·
tr-adevăr o asemenea valoare".

27

Postfaţă la ediţia a doua

Prezentînd atît de exact ceea ce el numeşte metoda mea şi
atît de binevoitor felul cum eu o aplic, ce altceva prezintă autorul
dacă nu metoda dialectică

?

Fireşte, metoda de expunere trebuie să se deosebească, formal,
de metoda de cercetare. Cercetarea trebuie să-şi însuşească ma
terialul în amănunt, să analizeze diferitele lui forme de dezvoltare
şi să descopere legătura lor internă. Abia după ce această muncă
a fost încheiată, mişcarea reală poate fi descrisă în mod· cores
punzător. Dacă acest lucru reuşeşte şi viaţa materialului îşi găseşte
o

reflectare

ideală, ar putea să

pară

că

avem

de-a

face

cu

o

construcţie apriorică.
Metoda mea dialectică este - în ceea ce priveşte baza ei nu numai diferită de cea a lui

Hegel, ci

este exact opusul ei.

Pentru Hegel, procesul gîndirii, pe care, sub denumirea de idee,
el îl transformă chiar într-un subiect de sine stătător, este demiur
gul realului, care nu constituie decît forma de manifestare exte
rioară a acestuia. La mine, dimpotrivă, idealul nu este nimic alt
ceva decît materialul transpus şi tradus în capul omului.
Latura mistificatoare a dialecticii hegeliene am criticat-o acum
aproape 30 de ani, într-o vreme cînd aceasta era încă la modă.
Dar tocmai în timp ce lucram la primul volum al
epigonii

15

„Capitalului",

ţîfnoşi, aroganţi şi mediocri, care dau astăzi tonul în

lumea cultă a Germaniei, şi-au luat obiceiul de a-l trata pe Hegel
aşa cum

pe

vremea

lui

Lessing

bunul

Moses

Mendelssohn

l-a

tratat pe Spinoza, şi anume ca pe un „cîine mort". De aceea m-am
declarat deschis discipol al acestui mare gînditor şi, în capitolul
despre teoria valorii, am cochetat chiar, pe alocuri, cu modul de
exprimare specific lui Hegel. Mistificarea dialecticii de către Hegel
n-a împiedicat totuşi ca el să fie acela care să facă pentru prima
oară

o

expunere

atotcuprinzătoare

şi

conştientă

a

formelor

ei

generale de mişcare. La Hegel dialeotica este aşezată pe cap. Ea
trebuie

aşezată

pe

picioare,

pentru

a

descoperi

sub

învelişul

mis,tic sîmburele raţional.
In

forma

ei

mistificată,

dialectica

a

devenit

o

modă

în

Germania, deoarece se părea că ea proslăveşte starea de lucruri
existentă.

ln

forma

ei

raţională,

dialectica

inspiră

burgheziei

şi

ideologilor ei doctrinari indignare şi oroare, pentru că în înţele·
gerea pozitivă a realităţii existente ea include totodată înţelegerea
negării acestei realităţi, a pieirii ei necesare, pentru că ea pri
veşte fiecare formă realizată în mişcare, adică şi sub aspectul ei
trecător, p�ntru că nimic nu-i poate impune, pentru că prin esenţă
ea este critică şi revoluţionară.
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Mişcarea plină de contradicţii a societăţii capitaliste este sim
ţită de burghezul practic în modul cel mai palpabil prin oscilaţiile
ciclului periodic pe care-l parcurge industria modernă, oscilaţii al
căror punct culminant este criza generală. Deşi se mai află încă
în

stadiu incirpient, criza se

apropie din nou, şi prin vastitatea

cîmpului ei de acţiune, ca şi prin intensitatea efectelor sale, ea va
băga dialectica chiar şi în capetele norocoşilor profitori ai sfîntului
imperiu germano-prusian de dată recentă.
Londra, 24 ianuarie 1873.
Karl Marx

Scrisoarea adre sată de Mar
x lui La Châtre
. rul
edito
volumului I al „Capitalu
lui" în limba f anceză

;
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Prefaţă şi postfaţă la ediţia franceză·
Londra, 18 martie 1 872
Către cetăţeanu l Maurice La Ch âtre
Stimate cetăţean !
Sîn t

de

acord

cu

ideea

d-voastră

de

a

publica

traducerea

„Capitalului" în fascicule perio dice . In această formă lucrarea va
fi mai accesibilă clasei muncitoare, şi pentru mine acest conside
rent este mai important decît oricare altul.
Acest a este un aspect, dar există şi un altul :

metoda de cer

cetare pe care am folosit-o eu şi care nu a fost încă aplicată la
problemele

economice

face

ca

lectura

primelor

capitole

să

fie

destul de anevoioasă . Există primejdia ca publicul francez, întot
deauna nerăb dător să ajungă la concluzia finală şi dornic să cu
noască

legă tura

dintre

principiile

generale

şi

problemele

care

itl preocupă direict, să piardă interesul pentru această carte dacă,
începînd

s-o

ci tească ,

nu

va

putea

să

continue

lectura

µînă

la capăt .
Tot ce pot să fac este s ă atrag atenţia

de la bun început

cititorilor dornici de a devăr asupra acestui neajuns . Drumul spre
ştiinţă nu este pietruit, şi numai cei care nu se sperie de os ie
neala urcuşului pe cărările ei abrupte pot nădă j dui că vor ajunge
pe culmile ei luminoase. Primiţi istimate ·cetăţean, a sigurarea devo
tamentului meu.
Karl Marx

Către cititori
D-l J . Roy şi-a propus să

dea o traducere cit se poate

de

exactă, chiar textuală ; el şi-a în deplinit sarcina cu scrupulozitate .
Dar

tocmai

această scrupulozi tate

exagerată

m-a

obligat să

fac

Prefeţe şi postfete

modificări redacţionale pentru a face lucrarea mai accesibilă citito
rului. Aceste modificări făcute de la o zi la alta, întrucît cartea a
apărut în fascicule, nu au fost făcute cu aceeaşi grijă, din care
cauză stilul nu este unitar .
După ce am început această muncă de revizuire, m-am văzut
în situaţia de a face acelaşi lucru şi în textul de bază al originalu
lui

(ediţia a doua germană), pentru a simplifica unele pasaje, a

completa al tele, a da materiale istorice sau s tatistice suplimentare,
a adăuga anumite observaţii critice etc. Oricare ar fi deci lipsurile
de ordin literar ale acestei ediţii franceze, ea posedă o valoare
ştiinţifică independentă de original şi ar trebui consultată

chiar

şi de către cititorii care cunosc limba german ă.
Mai jos sînt reproduse pasajele din postfaţa la ediţia a doua
g ermană care se referă la dezvoltarea economiei politice în Ger
mania şi la metoda folosită în această lucrare *.
Karl Marx

Londra, 28 aprilie 1875

* Vezi volumul de faţă, p.

19-28.

-

Nota

red.
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Prefaţă la ediţia a treia
Lui Marx nu i-a fost dat să pregătească ·el însuşi pentru tipar
această a treia ediţie . Genialul gînditor , în faţa măreţiei căruia se
înclină astăzi

şi adversarii

săi,

a

încetat

din viaţă la

14

mar

Marx pe omul

care

tie 1883.
Mie, care am pierdut

în persoana lui

timp de patruzeci de ani mi-a fost prietenul cel mai bun şi cel
mai devotat , un prieten căruia ii datorez mai mult d ecît se poate
exprima în cuvinte, mie îmi revine acum sarcina de a mă îngriji
de pregătirea pentru tipar atît a acestei a treia ediţii a volumu 
lui intîi, c ît şi a volumului al doilea, rămas de la Marx în ma
nu&�ris.

Sînt dator să arăt aici cititorului cum mi-am îndeplinit

prima parte a acestei sarcini .
Iniţial Marx şi-a propus s ă redacteze din nou cea mai mare
pdrte din volumul întîi, să formuleze cu mai multă precizie anu
mite teze teoretice, să adauge altele noi, să completeze materialul
istoric şi statistic cu datele cele mai rec ente . Dar boala şi faptul
că a trebuit să termine de redactat volumul al doilea l-au silit să
renunţe la .această intenţie. El s-a limitat deci la modificări strict
necesare .şi la introducerea completărilor făcute în ·ediţia franceză
(„Le Capital . Par Karl Marx " , Paris, Lach âtre

1873) care apăruse

1ntre timp.
Printre hîrtiile rămase de la Marx s -a găsit şi un exempl.ar
german al „Capitalului u , conţinînd pe alocuri corectări şi r eferiri
la ediţia franceză ;

s -a găsit de asemenea un ·exemplar francez

în care el însemnase foarte precis pasajele ce u rmau să fie folo
..site în noua ediţie . Aceste modificări şi adăugiri se limitează , cu
puţine excepţii, la ultima parte a cărţii, la secţiunea „procesul
de acumulare a capitalului " . Faţă de textul iniţial, textul acestei
secţiuni .a suferit cele mai puţine schimbări, în tiinp ce secţiunile
celelalte au fost redactate din nou . In această s ecţiune stilul era
deci mai viu, mai unitar , dar totodată mai puţin îngrijit , presărat
3

-

Marx-Engels

-

Opere, vol. 23
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cu angl icisme, pe alocuri neclar ; expune rea av ea unele lacune ,
întrucît anumite momente importante erau doar schiţa te .
In ceea ce priveşte stilul, Marx însuşi a revizuit temeinic mai
mu lte subc apitole, ară tîndu-mi prin aceas ta, ca şi prin numeroase
indicaţii verbale, în ce măsură pot f i înlăturaţi termenii tehnici
englezeşti şi alte anglicisme .

Marx

ar mai fi redactat, desigur,

adăugirile şi completările şi ar fi înlocuit franceza curgătoare cu
germana lui concisă . Eu însă a trebuit să mă limitez la inserarea
lor, ţinînd se ama, pe c i t posibil, de tex tul iniţial.
Aşadar, în

această a t reia

ediţie

nu

am

schimbat

nici

un

cuvînt fără a fi pe deplin convins că autorul însuşi ar fi făcut-o.
Eu

nici

nu

m-aş

fi

gîndit

să

introduc

în

„Capitalu l "

curent fo losit de economiştii germani, această

limbă

jargonul

păsărească

în care, de pildă, acela care în schimbul unei sume de bani pri
meşte munca altora se numeşte Arbeitgeber [cel care dă de lucru],
iar cel căruia în schimbul unui sa lariu i se ia munca - Arbeit
nehmer [cel care primeşte de lucru]. Şi în limba franceză cuvîntul
travail se foloseşte în viaţa de toate zilele în sensul de „ocupaţie".
Dar francezii ar soco ti, pe bună drep ta te, nebun pe economis tul
care l-ar numi pe capitalist donneur de travail, iar pe muncitor
receveur de travail .
De asemenea,

nu

mi-am

permis

să

reduc

unităţile

băneşti ,

unităţile de măsură şi de greutate engleze, folosite pretutindeni
de Marx, în tex t, la noile lor echiva len te germane. La data cînd
a apărut prima ediţie, în Germania existau atîtea feluri de măsuri
şi greutăţi c ite zile sînt într-un an.
mărci

1n plus existau două feluri de

(marca Reichului circula atunci doar în capul lui Soetbeer,

care o inventase pe la sfîrşitul deceniului al 4-lea), două feluri de
guldeni şi cel puţin trei fe luri de t aleri, din tre care unul avea ca
unitate „noua două treim e"

1 6•

nea sistemul metric, pe piaţa

In domeniul ş tiinţelor naturii d om
mondială se foloseau

măsurile

şi

greutăţile engleze . In aceste condiţii, folosirea unităţilor de măsură
engleze era cu totul firească într-o lucrare al cărei autor fusese
nevoit să ia datele faptice aproape exclusiv din domeniul relaţiilor
existente în industria engleză. Aces t considerent este valabil şi
astăzi, cu atît mai mu lt cu c it pe piaţa mondială aceste relaţii
aproape nu s-au schimbat, iar în ramurile hotărîtoare a le indus
triei - siderurgică şi a bumbacului - se foloseşte şi în prezen t, în
mod aproape exclusiv , sistemul englez de măsuri şi greutăţi.
In încheiere, cîteva cuvinte despre modul de a cita
Ma rx, care nu prea .a fost înţeles. Atunci cînd

al

lui

e v orba pur şi

simplu de indicarea sau de relatarea unor fapte, citatele, de pildă
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cele din Cărţile Albastre engleze , sînt , bineînţeles, simple referiri
la

documente.

Altfel

stau

î nsă

lucrurile

atunci

cînd

el citează

concepţiile teoretice ale altor economişti. In asemenea cazuri, cita
tul trebuie să s tabilească numai unde, cînd şi de către cine a fost
exprimată pentru prima oară în mod clar o idee care reprezintă
o

anumită treâptă î n dezvoltarea doctrinelor economice . Se urmă

reşte un singur lucru : s ă se arate că concepţia economică respec
tivă prezintă importanţă pentru istoria ştiinţei, că ea este ·expresia
teoretică, mai mult sau mai puţin adecvată, a situaţiei economice
din epoca dată . Nu are

nici o

importanţă dacă din punctul de

vedere al autorului, această idee are

o

valoare absolută sau una

relat ivă ,sau prezintă pentru el un dnteres istori.c. Aşadar, .aceste
citate constituie doar un comentariu folosit în permanenţă la textul
î.mp.r urrnuta>t td in istoria ştiinţ elor economice, menit să staibilleas.că
datele şi autorii principalelor realizări î n domeniul teoriei econo
m iice . Aces t lucru este foa rte necesar pentru o ştiinţă ai 1eărei isto
riografi nu s-au distins pînă acum d ecî t printr-o ignoranţă tenden
ţioasă de carierişti. Aşa se explică de ce, î n conformitate cu cele
spuse în postfaţa la ediţia a doua, Ma rx îi citează numai în mod
cu to tul excepţional pe economiştii germani .
Nădăjduiesc că volumul al doilea va putea să vadă lum ina
tiparului î n cursul anului
Londra, 7 noiembrie

1884.

1 883
Friedrich Engels
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Prefaţă la ediţia engleză
Este de prisos să d emonstrăm n ec esitat ea publicării unei edi
ţii engl eze a „Capitalului". Dimpotrivă, s-ar cuveni să se explice
de c·e această ediţie engleză a fost amînată pînă acum în pofida
faptului că de c iţiva .ani încoace t eoriil e expus e în ac eastă carte
au fost în mod continuu discutat e, atacate şi apărate, explicat e şi
d enaturat e în pr esa p eriodică şi în literatura cu'rentă atît din Anglia
cit şi din America .
Cînd, la scurt timp după moartea autorului, în 1883, n ec esitat ea
un ei ediţii engl eze a ac estei opere a d evenit evidentă, d-l Samu el
Moor e, un vechi prieten ia[ 1ui Marx şi al autorului acestor rrîndur1i,
familiarizat cu conţinutul cărţii poate mai bin e d ecît oricar e altul,
s-a of erit să efectueze traducerea , pe care executorii testam entari
literari ai lui Marx ţin eau să o prezinte publicului . S-a stabilit ca
eu să confrunt manuscrisul cu originalul şi să propun modificăril e
pe

care

le

consider

necesare.

Ocupaţiil e profesional e însă

l-au

împi edicat p e d-l Moore să t ermin e traducerea atît d e repede p e
c it doream noi toţi ,
doctorului Aveling

aşa încit am acc eptat bucuroşi propun er ea

d e a prelua o

parte din

această

muncă .

In

acelaşi timp, doamna Aveling, fiica c ea mai mică a lui Marx s-a
of erit

să

v erifice

citat ele

şi

1să

r econsiti:t uie

·t extul

num eroas elor pasaje extras e din lucrările unor

o,riginal

autori

al

englezi şi

din Cărţil e Albastr e, pasaje tradu se d e Marx în limba g ermană .
Cu unele excepţii, inevitabile, lucrul ac esta s-a făcut .
Doctorul Av eling a tradus următoarele părţi
(Ziua d e muncă)
VI-a

şi

XI

(Salariul , capitolele

paragr aful

4

:

1. Capitolel e X

(Rata şi masa plusvalorii) ;
XIX-XXII) ;

3.

din

2.

s ecţiunea

capitolul

XX.IV,

(Împrejurări car e etc.) pînă la sfîrşitul cărţii , cuprin

zînd ultima parte a cap�tolului XXIV, capitolul XXV şi întreaga
s ecţiune a VLII-a (capitolele XXVI pînă la XXXIII) ;

4.

c el e două

Restul 1c ărţii a fost tradus de d-11 Moore . In
timp c e fiecare traducător poartă răspunderea numai p entru partea
proefeţe al e autorului

17•

Prefaţă la ediţia engleză

37

pe care a tradus-o, mie îmi revine răspunderea pentru întreaga
lucrare.
Ediţia a treia germană, care a stat la baza traducerii noastre,
a fost pregătită de mine în 1 883. La întocmirea ei am folosit unele
note lăsate de autor, în care sînt indicate pasajele din ediţia a doua
care urmau să fie înlocuite cu pasaje corespunzătoare din textul
francez publicat în 1871 1) . In felul acesta, modificările făcute în
textul 'ediţiei a doua concordă în general cu modificările pe care
Marx le-a recomandat, într-o serie de indicaţii scrise de mîna lui,
pentru o traducere engleză plănuită acum zece ani în America, dar
la care s-a renunţat ulterior deoarece, şi acesta a fost motivul
principal, nu s-a găsit un traducător corespunzător. Acest manuscris
ne-a fost pus la dispoziţie de vechiul nostru pfi.eten d-l F. A. Sorge
din Hoboken, statul New Jersey. El indică şi alte cîteva inserări
din ediţia franceză ; cum însă acest manuscris este mult anterior
ultimelor indicaţii date de Marx pentru ediţia a treia, am con
siderat că nu am dreptul să-l folosesc decît în mod excepţional,
îndeosebi în cazurile cînd ne ajută să învingem unele dificultăţi.
De asemenea, în majoritatea pasajelor dificile, textul francez ne-a
ajuta.Jt să staibilim ce anume era giata să sacrifice autoru1l [nsuşi,
a.colo unde Ila traducere era nevoie să se sacrifi:ce, unele pasaje din
textul original care prezentau importanţă.
Există totuşi o dificultate de care nu l-am putut cruţa pe
cititor. Este vorba de folosirea unor expresii într-un sens diferit
nu nunn ai de •cel curent, ci şi de sensul obişnuit în ·eoonOIIIli a politică.
Acest Jucru n-a putu!t fi evitat. OrLce colllcepţie nouă într-o ştiinţă
implică o revoluţie în termenii tehnici ai i;; tiinţei respective. Dovada
cea mai bună în această privinţă o oferă chimia, unde întreaga
terminologie se modifică în mod radical aproximativ la fiecare
douăzeci de ani şi unde cu greu putem găsi o combinaţie organică
care să nu fi avut o serie întreagă de denumiri diferite. Economia
politică s-a mulţumit, în general, să preia expresiile din viaţa
comercială şi industrială şi să opereze cu ele, pierzînd complet
din vedere faptul că în felul acesta ea se limita la sfera îngustă
a ideilor exprimate de aceşti termeni. Astfel, nici chiar reprezen
tanţii economiei politice clasice, deşi ştiau foarte bine că atît
profitul cît şi renta nu sînt decît subdiviziuni, porţiuni ale acelei
părţi neplătite a produsului pe care muncitorul trebuie să o livreze
patronului său (rprimul apropria1tor al ei, dar nu :posesorul ei U'ltim,
1) „Le Capital. Par Karl Marx " . Traducere de d-l M. J. Roy, revizuită în
întregime de autor. Paris, Lachâtre. Această traducere conţine, în special în ul
tima parte a cărţii, modificări şi adăugiri însemnate faţă de textul celei de-a
doua ediţii germane.
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exclusiv) , nu au depăşit, totuşi, noţiunile obişnuite de profit şi
rentă, nu au analizat niciodată în ansamblu, ca un tot unitar,
această parte neplătită a produsului (pe care Marx o numeşte
plusprodus) şi nu au ajuns deci niciodată să înţeleagă în mod
clar nici originea ei, nici natura ei şi nici legile care reglementează
repartiţia ulterioară a valorii ei. De asemenea, orice activitate pro
ductivă, cu .excepţia agriculturii şi a meseriilor, este înglobată, fără
să se facă vreo distincţie, în termenul manufactură, ştergîndu-se
astfel deosebirea dintre două perioade mari şi radical diferite ale
istoriei economice : perioada manufacturii propriu-zise, b azată pe
diviziunea muncii manuale, şi perioada industriei moderne, b azată
pe folosirea maşinilor. Este însă de la sine înţeles că o teorie care
consideră producţia capitalistă modernă o etapă trecătoare în
istoria economică a omenirii trebuie să folosească o terminologie
deosebită de cea curentă a autorilor care consideră această formă
de producţie ca fiind veşnică şi definitivă.
N-ar fi, poate, de prisos, să spunem cîteva cuvinte despre
metoda de a cita a autorului. In majoritatea cazurilor citatele ser
vesc, aşa cum se obişnuieşte, ca material documentar în sprijinul
afirmaţiilor făcute în text. In multe cazuri însă se citează pasaj e
din lucrările unor economişti c u scopul d e a se arăta cînd, unde
şi cine a exprimat pentru prima oară în mod clar o anumită teză.
Astfel se procedează atunci cînd teza citată prezintă importanţă ca
expresie mai mult sau mai puţin adecvată a condiţiilor productiei
sociale şi ale schimbului, dominante într-o epocă sau alta. In
asemenea cazuri citatul se dă cu totul independent de faptul că
Marx împărtăşeşte sau nu concepţia respectivă sau de faptul că ea
este general valabilă. Aceste citate completează prin urmare textul
ca un comentariu curent luat din istoria ştiinţei.
Traducerea noastră cuprinde numai primul volum al lucrării
lui Marx. Dar acest volum constituie în mare măsură un tot şi a
fost considerat timp de douăzeci de ani ca o lucrare de sine
stătătoare. Volumul al doilea, pe care l-am publicat în 1 885 în
limba germană, este, fără îndoială, incomplet fără volumul al trei
lea, care nu poate fi publicat înainte de sfîrşitul anului 1 887.
Cînd va apărea originalul german al volumului al treilea, va fi
oportun să ne ,gîndim la pregătirea unei ediţii engleze a celor
două volume.
„Capitalul u este numit adesea pe continent „biblia clasei
muncitoare u . iNimeni dintre cei care cunosc mişcarea muncitorească
nu va nega că pe zi ce trece concluziile trase în această lucrare
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devin într-o măsură tot mai mare principiile de bază ale marii
mişcări a clasei muncitoare, nu numai în Germania şi în Elveţia,
dar şi în Franţa, în Olanda, în Belgia, în America şi chiar în Italia
şi în Spania, că pretutindeni clasa muncitoare recunoaşte tot mai
mult în aceste concluzii expresia cea mai adecvată a situaţiei şi
aspiraţiilor ei. Şi în Anglia teoriile lui Marx exercită chiar în
momentul de faţă o puternică influenţă asupra mi.iş cării socialiste,
care se răspîndeşte în 11îndurile persoanelor „culte" nu în mai mică
măsură decît în rîndurile clasei muncito ar·e. D ar aceasta nu este
totul. Se apropie cu repeziciune timpul oind o analiză temeinică
a situaţiei economice a Angliei se va impune ca o necesitate naţio
nală imperioasă. Dezvoltarea sistemului industrial al Angliei, care
nu este posibil fără o extindere permanentă şi rapidă a producţiei
şi, prin urmare, a pieţelor de desfacere, a ajuns la un punct mort.
Liberul schimb şi-a epuizat resursele ; însuşi Manchesterul se in
doieşte de această evanghelie economică a sa de odinioară 1).
Industria din alte ţări, care se dezvoltă în ritm rapid, sfidează
pretutinideni producţia engleză, şi nu n1.li1Ilai ipe !Pieţe ap ărate de
taxele vamale protecţioniste, dar şi pe pieţele neutre şi chiar de
această parte a Canalului Mînecii. In timp ce forţele productive
cresc în p rogresie geometrică, pieţele se extind în cel mai bun
caz în progresie aritmetică. Ciclul decenal de stagnare, prosperitate,
supraproducţie şi criză, care s-a repetat încontinuu din 1825 pînă
în 1867, pare să se fi încheiat într-adevăr, dar numai pentru a ne
arunca în mlaştina desperării unei depresiuni permanente şi cro
nice. Mult aşteptata perioadă de prosperitate nu vrea să vină ; ori
de cdte ori ni se pare că se întrevăd simptomele care-i vestesc
apropierea, ele dispar. Intre timp însă, fiecare iarnă care soseşte
pune din nou întreb area : „Ce-i de făcut cu şomerii ?" Dar în
timp ce numărul şomerilor creşte cu .fiecare an, nimeni nu poate
răspunde la această întreb are ; şi noi apro ape că putem să calcu
lăm momentul cînd şomerii 1şi vor pierde răbdarea şi îşi vor lua
soarta în propriile lor mîini. Intr-un asemenea moment trebuie
desigur ascultată vocea unui om a cărui teorie este rezultatul unui
studiu de o viaţă întreagă al istoriei economice şi al situaţiei
1) La adunarea trimestrială a Camerei de cooneri din Manchester, care a
avut loc astăzi după-amiază, s-au purtat discuţii aprinse în problema lib erului
schimb. S-a propus următoarea rezoluţie : „După 40 de ani de aşteptări zadarnice
ca şi alte naţiuni să urmeze exemplul Angliei şi să adopte liberul schimb,
Camera coosideră că a sosit timpul să-şi revizuiască punctul de vedere", Rezolu
ţia a fost respinsă cu o majoritate de un singur vot, proporţia rfiind de 21 de
voturi pentru şi 22 de voturi contra. („Evening Standard", 1 noiembrie 1 886.)
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economice a Angliei .şi care pe această b ază a ajuns la concluzia
că, cel puţin în Europa, Anglia este singura ţară în c are revoluţia
socială inevitabilă ar putea fi înfăptuită în întregime prin mijloace
p aşnice şi legale. Desigur că el nu a uitat niciodată să adauge că
nu se aşteaptă ca clasele dominante din Anglia să se supună
acestei revoluţii paşnice şi legale fără . 11proslavery rebellionu 18,
5 noiembrie 1886
Friedrich Engels
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Pentru ediţia a patra am considerat necesar să fac o redac
tar,e pe dt posibil definitivă a textului şi a notelor. Voi arăta, pe
scurt, în ce fel mi-am îndeplinit această sarcină.
ConfruntJî'llld din nou ediţia franceză şi notele scrise de mâna
lui Marx, am indus în textul german citeva adaosuri din ediţia
friail!Ceză. iBle se afilă 1în paginile : 80 (ediţia a 3-a, p. 88) [volumul
de faţă, p. 1 29-130] , 458-460 (ed. a 3-a, p. 509-5 1 0) [volumul de
faţă p. 500-503] 547-551 (ed. a 3-a, p . 600) [volumul de faţă,
p. 594-597] , 591-593 (ed. a 3-a, p. 644) [volumul de faţă, p. 636638] şi 596 (ed. a 3„a, p. 648) [volumul de faţă, p. 660] în nota 79. De
asemenea am introdus în text, după exemplul ediţiei franceze şi al
c'elei engleze, nota amplă cu privire la muncitorii minieri (ediţia
a 3-a, p. 509-5 15, ediţia a 4�a, p. 461-467) [volumul de faţă,
p. 502-508] . CeleLalte mici moldificări sînt de natură pur tehnică.
ln afară de aceasta am adăugat citeva note suplimentare ex
plicative, şi anume acolo unde, după părerea mea, condiţiile istorice
schimbate impuneau acest lucru. Toate notele suplimentare sînt
date în p aranteze drepte şi semnate cu iniţialele mele sau cu lite
rele „D.H. *
Ediţia engleză, apărută între timp, a făcut necesară o revizuire
integrală a numeroaselor citate. In acest scop, fiica cea mai mică
a lui Marx, Eleanor, a preluat munca anevoioasă de a confrunta
cu originalele toate pasajele citate, astfel c ă în ediţia engleză
citatele din surse englezeşti, c are sînt cele mai numeroase, nu au
fost retraduse din limba germană, ci redate în forma lor originală
engleză. Se impunea deci ca 1ia !Pregătirea ediţiei a patra să consult
aceste texte originale. Cu acest prilej au ieşit la iveală unele mici
inexactităţi : erori de trimitere, datorită fie transcrierii greşite din
manuscris, fie greşelilor de tipar cumulate din cele trei ediţii ;
u

* In volumul de faţă toate aceste note sint puse intre acolade şi sint semnate
cu iniţialele F.E. - Nota red.
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ghili.mele şi puncte de suspensie greşit plasate, 11llcru inevitabi� la
un număr atît de mare de citate din caietele cu extrase. Ici-colo,
cite un cuvînt din citate tradus în mod mai puţin fericit. Unele
pasaje citate din vechile caiete întocmite de Marx pe cînd se
afla la Paris, între anii 1 843-1 845, cînd el nu ştia încă englezeşte
şi-i citea pe economiştii englezi în traducere franceză în care
dubla traducere produsese uşoare schimbări de nuanţă, ca, de
pildă, la Steuart, Ure ş.a. ; aici trebuia deci folosit textul englez.
Şi alte mici inexactităţi şi inadvertenţe asemănătoare. Cine va
compara Jnsă ediţia a patra •cu cele anter.ioa·re se va convinge că
în tot acest proces anevoios de revizuire cartea nu a suferit nici
un fel de schimbare demnă de menţionat. Un singur citat nu a
putut fi găsit, acela din Richard Jones (ediţia a 4-a, p. 562, nota 47)
[v.olUiIIlul de .iaţă, p. „.] ; Marx a greşit, probabil, la :trans crierea
titlului cărţii 19 • Toate celelalte citate îşi păstrează întreaga lor
putere probatorie sau chiar o întăresc în forma lor actuală exactă.
Aici însă sînt obligat să revin la o poveste veche.
Cunos c un singur caz în care a fost pusă la îndoială exacti
tatea unui cita t reprodus de Marx. Şi întrucît incidentul a provocat
discuţii care au continuat şi după moartea lui Marx, nu pot să-l
trec cu vederea aici 20 •
In „Concordia" din Berlin, organul uniunii fabricanţilor ger
mani, a apărut la 1 martie 1 872 un articol anonim, intitulat : „Cum
citează Karl Marx " . In acest articol se afirma, cu un exces de
indignare morală şi expresii neparlamentare, că citatul din dis
cursul la buget rostit de Gladstone la 16 aprilie 1 863 (reprodus în
Manifestul constitutiv din 1 864 al Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor şi în „Capitalul " , vol. I, p. 617, ed. a patra ; p. 61 1 , ed. a
treia (voilumul de faţă, p. 660-661 ] ) este falsificat şi că nici un cu
vînt din fraza : „Această creştere ameţitoare a avuţiei şi a puterii„. se
limitează pe de-a-ntregul la clasele avute" nu figurează în darea
de ·seamă stenografică (cvasioficială) din Hans ard. „Această frază
nu .se găseşte rînsă 111 icăieri nici în discursul lui Gladstone.
Gladstone a spus exact contrarul " . (Şi mai departe cu litere aldine) :
„Atît din punct de vedere formal, cit şi în fond, Marx
frază !".

a

născocit această

Marx, căruia i s-a trimis în mai numărul respectiv din „Con
cordia", i-a răspuns anonimului în „Volksstaat" din 1 iunie. Intru
cît nu-şi mai amintea din care tiar citase, el s-a mărginit să
dovedească, în primul rînd, că citatul apăruse în aceeaşi formă
în două publicaţii engleze şi să citeze apoi din „Times " , potrivit
căruia Gladstone spune :
„That is the state of the case as regards the wealth of this country.
I must say for one, I should look almost with apprehension and with pain upon
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this intoxicating augmentation of wealth and power, if it were my belief that it
was confined to classes who are în easy circumstances . This takes no cognizance
al al! of the condition of the labouring population. The augmentation I have de
scribed arul which is founded, I think, upon accurate returns, îs an augmentation
entirely confined to classes of property " *.

Gladstone spune, aşadar, că ar regreta dacă lucrurile ar sta
astfel, dar ică ele stau astfel : această creştere ameţitoare a aV'Uţiei
şi a puterii se limitează pe de-a-ntregul la clasele avute. Iar în
ceea ce-l priveşte pe cvasioficialul Hansard, Marx spune mai de
parte : „D-l Gladstone a fost destul de înţelept să escamoteze în
formularea ulterior ajustată din Hansard acest pasaj, fără îndoială
compromiţător în gura unui cancelar englez al trezoreriei. Este,
de altfel, o practică obişnuită în viaţa parlamentară a Angliei şi
nicidecum o invenţie a lui Laskerchen 21 contra lui Bebel " .
Anonimul devine din ce î n ce mai furios. Lăsînd l a o parte,
în răspunsul său din „Concordia " din 4 iulie, izvoarele de mîna a
doua, el arată timid că există „obiceiul " de a cita discursurile
parlamentare după darea de seamă stenografiată, dar că, pe de
altă parte, darea de seamă din „Times" (care conţine fraza „năs
cocită") şi cea din Hansard (în care ea -lipseşte) , „coincid din punct
de vedere material întru totul" , şi, de asemenea, că darea de
seamă din „Times " exprimă „ exact contrarul faimosului pasaj din
Manilfestul constitutiv" , el are însă grij ă să treacă sub tăcere fap
tul că, pe lîngă acest pretins „contrar " , darea de seamă conţine în
mod expres tocmai acel „faimos pasaj " ! Cu toate acestea, anoni
mul îşi dă seama că s - a împotmolit şi că numai o nouă manevră
îl poate salva. lmpestriţîndu-şi deci articolul, care, cum tocmai am
dovedit, este pe de-a-ntregul o „denaturare neruşinată " a adevă
rului, cu invective înălţătoare, ca : „mala fides " **, „lipsă de pro
bitate", „ afirmaţii mincinoase ", „ citatul mincinos", „denaturarea ne
ruşinată a adevărului", „un citat pe de-a-ntregul falsificat " , „acest
fals " , „pur şi simplu infam" etc., el găseşte de cuviinţă să depla
seze problema litigioasă pe alt plan işi promite că „într-un articol
viitor vom explica ce semnificaţie dăm noi" (anonimul care nu e
„mincinos ") „conţinutului cuvintelor lui Gladstone" . Ca şi cum în
această problemă părerea sa ar conta cît de cît I Acest al doilea
articol a apărut în „Concordia " din 1 1 iulie.
* „Aşa stau lucrurile cu avuţia acestei ţări. In ceea ce mă p riveşte, aş pnv1
aproape cu îngrijorare şi durere această creştere ameţitoare a avuţiei şi a puterii dacă
aş fi convins că ea se limitează la clasele avute. Aici nu am luat de Ioc !n consideraţie
situaţia populaţiei muncitoare. Creşterea avuţiei pe care am descris-o şi care, cred, se
întemeiază pe relatări exacte se limitează pe de-a-ntregul la clasele avute" , Nora trad.
** - „rea-credinţă•. - Nota Irad.
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Marx a mai răspuns o dată 'În „Volksstaat" din 7 august, re
producînd de astă dată şi citatele respective din „Moming Star" şi
„Morning Advertiser" din 1 7 aprilie 1 863. Potrivit acestor dări de
seamă, Gladstone a spus că ar privi cu îngrij orare etc. această
creştere ameţitoare a avuţiei şi a puterii dacă ar considera că ea
se limitează la clasele care au condiţii de viaţă plăcute (classes
in easy circumstances) . iDar această creştere se limitează la clase
care posedă proprietate (entir,ely confined to classes possessed of
property) . Prin urmare, ş i aceste dări de seamă conţin textual fraza
pretins „născocită " . Marx mai constată apoi încă o dată, confrun
tînd textul din „Times • cu cel din Hansard, că fraza care a fost
într-adevăr rostită, după cum s-a constatat în tr,ei dări de seamă
identice apărute în presă a doua zi independent una de alta, lip
seşte în darea de seamă din Hansard, revăzută, potrivit „obiceiului •
cunoscut de orator, că, după cum spune Marx, Gladstone „a esca
motat-o ulterior " , şi încheie declarînd că timpul nu-i permite să
mai polemizeze cu anonimul. Se pare că şi acesta se săturase ;
Marx, cel puţin, nu a mai primit alte numere din „Concordia".
Cu aceasta se păr,ea că s-a pus punct incidentului. E drept că
de atunci au mai ajuns la urechea noastră, o dată sau de două ori,
nişte zvonuri misterioase din partea unor oameni care aveau legă
turi cu Universitatea din Cambridge despre o nemaipomenită crimă
literară pe care ar fi comis-o Marx lîn „Capitalul • , dar, în pofida
tuturor investigaţiilor noastre, nu am putut afla nimic precis. Jată
însă că la 29 noiembrie 1 883, la opt luni după moartea lui iMarx,
apare în „Times " o scrisoare expediată de la Trinity College,
Cambridge, şi semnată Sedley Taylor, în care, profitînd de o oca
zie oarecare, acest omuleţ, care se ocupă cu cooperativismul cel
maii inolfensiv, ne-a 1ămurit ,în sifîDşiit nu numai asulNa zvonurillor de
la Cambridge, dar şi asupra anonimului de la „Concordia".
„Pare extrem d e ciudat faptul - spune omuleţul d e I a Trinity Colleg e -
că profesorului Brentano (pe atunci la Breslau, azi la Strasbourg) i-a fost dat„.
să dea în vileag mala fides care, pare-se, a dictat citatul din discursul lui Glad
stQne aipărut lîn Maini!fes.tul" (coll!S1:itutiv) . „D-l Karl Marx, care.„ căuta să apere
citatul zbătîndu-se ca Îlll chinurile morţii (deadly shifts) în urma atacurilor magis
trale ale lui Brentano, a avut cutezanţa să afirme că , înainte de a o publica in
Hansard, d-l Gladstone şi-a ajustat darea de seamă asupra discursului său, apă
rută în «Times» din 17 aprilie 1863, pentru a es camota un pasaj, ce-i drept com
promiţător pentru un cancelar englez al trezoreriei. Cînd Brentano a demonstrat,
printr-o confruntare amănunţită a textelor, că darea de seamă din «Times» şi cea
din Hansard coincid, excluzînd cu totul sensul atribuit cuvintelor lui Gladstone
de o citare ruptă cu dibăcie de context, Marx s-a retras sub pretextul lip
sei de timp I "

Acesta fost-a, aşadar, ascunsul „sîmbure al cîinelui I " 22 Iată
ce oglindire glorioasă a găsit în fantezia celor din Cambridg e,
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obsedată de cooperativele de producţie, campania anonimă dusă
de d-l Brentano în „Concordia" I Uite-aşa stătea şi uite-aşa mînuia
suliţa 23 acest sf. Gheorghe al uniunii fabricanţilor germani „ata
cînd magistral " , în timp ce balaurul Marx zăcea la picioarele sale,
agonizînd „în chinurile morţii " r
Dar toată această descriere ariostică a luptei nu avea alt scop
decît acela de a acoperi manevrele sf. Gheorghe al nostru. Aici
nu mai este vorba de „născociri " şi de falsuri, ci de „citate rupte
cu dibăcie de context " (craftily isolated quotation) . Toată problema
a fost mutată pe alt plan, iar sf. Gheorghe împreună cu scutierul
său din Cambridge ştiau foarte bine din ce cauză.
Eleanor Marx a răspuns lui Taylor în „To-Day" din februa
rie 1 884, - întruaît „Times " a refuzat să publice articolul ei -,
readucînd discuţia la singurul punct despre care fusese vorba :
„Născocise " Marx acea frază, sau nu ? La aceasta d-l S edley
Taylor a răspuns :
„Problema dacă o anumită frază exista sau nu în discursul d-lui Gladstone"
a fost, după părerea sa, „de o importanţă cu totul secundară" în disputa dintre
Marx şi Brentano „în comparaţie cu problema dacă citatul respectiv a fost dat
cu intenţia de a reda sau de a denatura sP.nsul cuvintelor lui Gladstone",
Apoi el admite că darea de seamă din „Times" „conţine în
tr-adevăr o contradictio in terminis" ; dar, dar întregul context,
explicat în mod just, adică în spirit liberal-gladstonian, arată ce
a vrut să spună d-l Gladstone. („To-Day", martie 1 884.) Nostimada
este că omuleţul nostru din Cambridge pretinde acum ca discursul
să nu fie citat după Hansard, cum e „obiceiul " după părerea ano
nimului Brentano, ci după darea de seamă din „Times " , considerată
de acelaşi Brentano ca „inevitabil cîrpăcită" . Nici nu se putea
altfel pentru că fraza spinoasă doar lipseşte în Hans ard.
Această argumentare a fost spulberată cu uşurinţă de Eleanor
Marx în acelaşi număr din „To-Day" . Sau d-l Taylor a citit pole
mica din 1 872, în acest c az el „minte " acum, nu numai „născo
cind " , dar şi „eludînd" . Sau nu a citit-o, în acest caz el era
obligat să tacă din gură. Cert este îns ă că el n-a mai îndrăznit
vreodată să repete acuzaţia amicului său Br·entano că Marx ar fi
„născocit " citatul. Dimpotrivă, acum se susţinea că Marx nu a
născocit, ci a eludat o frază importantă. Dar aceeaşi frază este
citată la pagina 5 a Manifestului constitutiv, cîteva rînduri înain
tea frazei pretins „născocite" . Iar în ceea ce priveşte „c ontradic
ţia " din discursul lui Gladstone, nu este oare tocmai Marx acela
care vorbeşte în „Capitalul " , p. 6 1 8 (ed. a 3-a, p. 612) , nota 105
[volumul de faţă, p. 662] , despre „permanentele contradicţii fla
grante din discursurile la buget ale lui Gladstone din anii 1863
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şi 1 864" ? Numai că el nu încearcă să le rezolve, cum face Sedley
Taylor, în spiritul mulţumirii liberale. Şi E. Marx îşi încheie răs
punsul cu următoarea concluzie : „Dimpotrivă, Marx n-a eludat
ceva ce merita să fie citat şi nici n-a născocit nimic. Dar el a
reconstituit şi a smAls vălul uitării de pe o frază dintr-un discurs
al lui Gladstone, frază care a fost fără doar şi poate rostită şi care,
într-un fel sau altul, a circulat după ce a . dispărut din darea de
seamă apărută în Hansard " .
Apoi d-l Sedley Taylor s-a potolit, iar rezultatul întregii in
trigi profesorale, ţesută timp de două decenii şi cuprinzînd două
ţări mari, a fost că nimeni nu a mai indrăznit să atace coreditu
dinea literară a lui Marx şi că de atunci d-l Sedley Taylor are,
probabil, tot atît de puţină încredere în comunicatele de luptă
literară ale d-lui Br·entano cît are şi d-l Brentano în infailibilitatea
papală a lui Hans ard.
L ondra, 25

iunie 1 890
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Secţiu.nea fatîi

MARFA ŞI BANII
Capitolul

unu

Marfa
1 . Cei doi factori ai mărfii : Valoare de întrebuinţare
şi valoare (substanţa valorii, mărimea valorii)
Avuţia societăţilor în care domneşte modul de producţie capi
talist apare ca o „uriaşă îngrămădire de mărfuri u 1) , iar fiecare
marfă în parte - ca formă elementară a acestei avuţii. Studiul
nostru începe, de aceea, cu analiza mărfii.
Marfa este, în primul rînd, un obiect exterior, un lucru care
prin proprietăţile sale satisface anumite trebuinţe ale omului. Na
tura acestor trebuinţe, faptul că provin, de exemplu, din stomac
sau din fantezie, nu are importanţă 2) . Nu se pune aici în discuţie
nici în ce fel un lucru satisf.ace o trebuinţă a omului, în chip
direct, ca mijloc de subzistenţă, deci ca obiect de consum, sau
în chip indirect, ca mijloc de producţie.
Orice lucru util, ca fierul, hîrtia etc., trebuie considerat sub
un dublu aspect : sub aspectul calităţii şi sub cel al c antităţii.
Orice lucru de acest fel reprezintă o multiplicitate de proprietăţi
şi poate deci să fie util prin diferite laturi ale lui. Descoperirea
acestor laturi diferite şi, prin urmare, a variatelor moduri de
întrebuinţare a lucrurilor este opera dezvoltării istorice 3) . Acesta
1) Karl Marx, „Zur Kritik der Politischen Oekonomie" , Berlin 1859, p. 3.
(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1952,
p . 15. - Nota trad.)
2) „Dorinţa implică trebuinţa ; ea este apetitu! spiritului, tot atît de
l!latural ca şi foamea pentru corp. „ cea mai mare parte (a lucrurilor) au valoar&
pentru că satisfac trebuinţele spiritului". (Nicholas Barbon, „A Discourse on
coining the new money !ighter. In answer to Mr. Locke's Considerations etc. • ,
London 1696, p . 2 , 3.)
3) „Lucrurile au o intrinsick vertue" (acesta este Ia Barbon termenul spe
cific pentru valoarea de întrebuinţare), „care este pretutindeni aceeaşi, după cum
magnetul are însuşirea de a atrage fierul" (I, c„ p. 6). Proprietatea magnetului
de a atrage fierul a devenit utilă abia în ziua în care s-a descoperit, cu
ajutorul ei, p olaritatea magnetică.
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este cazul şi cu descoperirea măsurilor sociale pentru cantitatea
lucrurilor utile. Diversitatea acestor măsuri ale mărfurilor izvo
răşte în parte din natura diferită a obiectelor ce urmează a fi
măsurate, în parte din convenţie.
Utilitatea unui lucru este aceea c are face din el o valoare
de întrebuinţare 4) . Dar această utilitate nu pluteşte în aer. Con
diţionată de proprietăţile corpului-marfă, ea nu există fără acesta.
De aceea, însuşi corpul-marfă, ca fierul, grîul, diamantul etc., este
o valoare de întrebuinţare, sau un bun. Acest caracter al său nu
depinde de faptul că, pentru a-şi însuşi calităţile lui utile, omul
trebuie să che1tuiasică mai multă s.au mai ipruţină mu:n.că. Cîill<i se
analizează valorile de întrebuinţare, se presupune întotdeauna o
determinare a lor cantitativă, ca : o duzină de ceasuri, un cot de
pînză, o tonă de fier etc. Valorile de întrebuinţare ale mărfurilor
constituie obiectul unei discipline speciale : merceologia 5) . Va
loarea de întrebuinţare nu se realizează decît în procesul între
buinţării sau al consumului. Valorile de întrebuinţare formează
conţinutul material al avuţiei, oricare ar fi forma socială a acesteia.
In orînduirea socială pe care o analizăm, ele sînt în acelaşi timp
purtătorii materiali ai valorii de schimb.
Valoarea de schimb apare înainte de toate ca raportul canti
tativ, ca proporţia în care valori de întrebuinţare de un fel se
schimbă pe valori de întrebuinţare de alt fel 6) , raport care variază
necontenit în funcţie de timp şi de loc. V.aloarea de schimb pare
să fie din această cauză ceva întîmplător şi pur relativ, iar o
va'1oare de schimb intrinsecă, imanentă mărfii (va1l eur intrinseque) ,
apare deci ca o contradictio in adjecto 7) . Să cercetăm problema
mai îndeaproape.
4) „Valoarea naturală a oricărui lucru constă Îln proprietatea s a de a satis
face trebuinţele sau de a uşura viaţa omului". (John Locke, „Some Considerations
on the Consequences of the Lowering of Interest", 1691, în „Works", edit. Lon
don 1 717, v. II, p. 28.) La autorii englezi din secolul al XVII-lea mai întîlnim
adesea termenul „worth" pentru valoarea de întrebuinţare şi termenul „value"
pentru valoarea de schimb, ceea ce este întru totul în spiritul unei limbi căreia
îi place să exprime lucrurile nemijlocit date (prin cuvinte de origine germanică
şi aele •eflectate - prin cuvinte de origine romanică.
5) In societatea burgheză domneşte fictio juris [ficţiunea juridică] potrivit
căreia orice om, în calitate de cumpărător de mărfuri, posedă cunoştinţe enciclo
pedice în domeniul merceologiei.
6) „Valoarea constă în raportul de schimb care există între un lucru şi un
alt lucru, între o cantitate dintr-un produs şi o cantitate din alt produs". (Le
TTosne, „De l'Interet Social " , [în] „Physiocrates", ed. Daire, Paris •1846, p, 889.)
7) „Nimic nu ipoate avea o valoare ds schimb intrinsecă" (N. Barb on, 1. c.,
p. 6) , sau, cum spune Butler :
„Valoarea unui lucru este egală cu venitul pe care el îl va aduce" 24,
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O marfă oarecare, un cuarter de grîu de pildă, se schimbă
pe cantitatea x de cremă de ghete, sau pe cantitatea y de mătase,
sau pe c antitatea z de aur etc., într-un cuvînt, pe ialte mărfuri în
proporţiile cele mai diferite. Grîul are, prin urmare, valori de
schimb multiple, în loc să aibă una singură. Dar cum cantitatea x
de cremă de ghete, ca şi cantitatea y de mătase sau cantitatea z
de aur etc. reprezintă valoarea de schimb a unui cuarter de grîu,
cantităţile x de cremă de ghete, y de mătase, z de aur etc. trebuie
să fie valori de schimb care pot fi înlocuite una prin alta sau
care sînt egale una cu alta. De aici urmează, în primul rînd, că
diferitele valori de schimb ale uneia şi aceleiaşi mărfi exprimă
acelaşi lucru şi, în al doilea rînd, că valoarea de schimb nu poate
fi decît modul de exprimare, „forma de manifestare" a unui con·
ţinut deosebit de ea.
Să luăm 1acum două mărfuri, de pildă grîu şi fier. Oricare ar
fi raportul lor de schimb, el poate fi reprezentat întotdeauna
printr-o ecuaţie, în care o cantitate de grîu dată e considerată ca
fiind 1egia!lă cu o 1cantiitate oarecare de fier ; de pildă : 1 cuarter de
grîu = a zentneri * de fier. Ce ne spune această ecuaţie '? Ea ne
spune că 1în două obiecte d1ferite - înitr-un cuarter de grîu şi [n a
zenJt:neri Ide filer - există un element coonun de aceeaşi mărime.
AmiÎl11ld ouă 1sînt, aşadar, egale icu un al treilea, ca:re \În sine nu este
niici pri.mul, n�oi aJl. doille a. Fiecare din aceste două obiecte, în
măsma .în care oonsitituie o valoare de �chimb, trebuie deci să
poată fi redus Ja aicesit a1 treilea e�ement.
Un exemplu simplu luat din geometrie ne va ilustra acest
fapt. Pentru a determina şi a compara suprafeţele tuturor figu·
rilor rectilinii, descompunem aceste figuri în triunghiuri. Triun
ghiul însuşi este redus la o expresie cu totul deosebită de aspectul
său vizibil - jumăt•atea produsului dintre bază şi înălţime. Tol
astfel valorile de schimb ale mărfurilor trebuie să fie reduse la
un element comun, din c are ele reprezintă o c antitate mai mare
sau mai mică.
Acest element comun nu poate fi o proprietate geometrică,
fizică, chimică sau o altă proprietate naturală a mărfurilor. Pro
prietăţile lor corporale sînt luate în consideraţie numai în măsura
în care ele fac ca mărfurile să fie utile, adică să fie valori de
întrebuinţare. Pe de altă p arte însă, ceea ce evident caracteri
zează raportul de schimb al mărfurilor este tocmai faptul că se
face abstracţie de valorile lor de întrebuinţare. In cadrul acestui
raport de iS chimlb, o valoare de [ntrebuinţare preţuieşte exaJCt atît
*
4*

1 zentner german

=
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oit .ofiicare alta, ,cu condiţia 1ca ea 'Să existe în proporţia cuvenită.
Sau, cum spune bătrînul Barbon :
„Un fel de marfă este tot atît de bun ca oricare altul, cu condiţia ca va
lorile lor de schimb să fie egale. Nu există nici o diferenţă sau distincţie intre
lucruri cu valoare de schimb egală" BJ .

Ca valori de întrebuinţare, mărfurile . sînt în primul rînd de
c alitate diferită ; ca v;alori de schimb, ele nu pot avea decît
deosebiri cantitative şi nu conţin deci nici un atom de valoare
de întrebuinţare.
Dacă facem abstracţie de valoarea de întrebuinţare a mărfu
rilor, •acestora nu le mai rămîne decît o singură însuşire : aceea
de a fi produse ale muncii. Dar acum şi produsul muncii capătă
cu totul alt aspect. Dacă facem abstracţie de valoarea sa de între
buinţare, facem totodată abstr•acţie de elementele şi formele cor
porale -care foc din iel o va!l.o1are 'de mtrebuinţare. El nu mai este
o masă, o casă, un fir de tort sau alt obiect util. Toate proprietăţile
sale care pot fi percepute prin simţuri iau dispărut. De asemenea,
el nu mai este nici produsul muncii tîmplarului, zidarului, filato
rului sau al oricărei alte munci productive determinate. O dată
cu caracterul util al produselor muncii dispare şi c aracterul util
al muncilor reprezentate prin ·aceste produse, dispar, prin urmare,
şi diferitele forme concrete ale acestor munci ; ele nu se mai
deosebesc între ele, ci sînt reduse, toate, la una şi aceeaşi muncd
omenească, la muncă omenească abstractă.
Să analizăm acum reziduul produselor muncii. Din ele nu a
mai rămas decît una şi aceeaşi obiectualitate fantomatică, simplă
masă amorfă de muncă omenească nediferenţiată, a dică de
cheltuire de forţă de muncă omenească, indiferent de forma
cheltuirii. Aceste lucruri exprimă doar faptul că în producţia lor
a fost cheltuită forţă de muncă omenească, a fost acumulată
muncă omenească. Ele sînt cristalizări ale acestei substanţe sociale
care le e comună tuturor, ele sînt valori - valori-marfă.
In rnpor.tul de sichimb a1 mă11furill o r, valoarea lor de schimb
ne-a apărut ca ceva cu totul independent de valorile lor de între
buinţare. Dacă facem rea1mente aJb stracţie de valoarea de îrutrebuin
ţare a produselor muncii, obţinem valoarea lor aşa cum a fost
determinată mai sus. Elementul comun care apare în raportul de
schimb sau în valoarea de schimb a mărfii este, aşadar, valoarea
8) „One sort of wares is as good as another, if the value be equal. There
is no difference or distinction in things of equal value... One hundred pounds
worth of lead or iron , ds of as great a value as one hundred pounds worth of
silver and gold". (N. Burbon, l.c., p . 53 şi 7.l
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ei. In continuare, analiza noastră ne va duce din nou la valoarea
de schimb ca mod de exprimare necesar sau formă de manifest•are
necesară a valorii ; valoarea trebuie analizată însă mai întîi inde
pendent de această formă.
O valoare de întrebuinţ;are sau un bun are deci valoare
numai pentru că în el este obiectualizată sau materializată munca
omenească abstractă. Cum se măsoară însă mărimea valorii lui 1
Prin cantitatea de „substanţă creatoare de valoare " , aşadar de
muncă pe care o conţine. Cantitatea de muncă însăşi se măsoară
prin durata ei, iar timpul de muncă, la rîndul lui, îşi are unitatea
de măsură în părţi de timp determinate, în ore, zile etc.
Dacă valoarea unei mărfi este determinată de cantitatea de
muncă cheltuită pentru producerea ei, s-ar putea crede că cu cît
un om este mai leneş şi mai neîndemînatic, cu atît valoarea mărfii
sale este mai mare, pentru că lui îi trebuie cu atît mai mult timp
pentru confecţionarea mărfii respective. Dar munca ce formează
substanţa valorilor este muncă omenească identică, este cheltuirea
uneia şi aceleiaşi forţe de muncă omeneşti. Intreaga forţă de
muncă a societăţii, care se manifestă în valorile lumii mărfurilor,
este considerată aici ca una şi •aceeaşi forţă de muncă omenească,
deşi ea se compune din nenumărate forţe de muncă individuale.
Fiecare dintre aicesrte forţe de muncă individuale este aceearşi forţă
de muncă omenească ca şi celelalte în măsura în care ea are
oaracterul unei forţe de muncă sociale mijlocii şi acţionează ca
forţă de muncă socială mijlocie, deci în măsura în care, pentru
prodwcerea unei mărfi, ea nu foloseşte decît timpul de llilUncă
necesar în medie, adică timpul de muncă socialmente necesar.
Timpul de �uncă socialmente necesar este timpul de muncă cerut
pentru a produce o valoare de întrebuinţare oarecare, în condi
ţiile de producţie existente, normale din punct de vedere social,
şi cu gr-adul social mediu de îndemînare şi intensitate a muncii.
Astfel, în Anglia, după introducerea războiului de ţesut acţionat
de forţa aburului, pentru a transforma în ţesătură o cantitate de
fire dată a fost suficientă poate jumătate din munca ce fusese
necesară anterior. Desigur, ţesătorul manual din Anglia avea
nevoie, pentru această transformare, de acelaşi timp de muncă c a
ş i î n trecut, dar acum produsul orei sale individuale d e muncă
nu mai reprezenta decît j umătate din ora socială de muncă şi de
aceea valoarea lui a scăzut la jumătate.
Prin urmare, numai cantitatea de muncă socialmente necesară
sau timpul de muncă socialmente necesar pentru producerea unei
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valori de întrebuinţare determină mărimea valorii ei 9) . Fiecare
marfă în p arte contează în genere oa un exemplar mijlociu al
genului ei 10) . Mărfurile în care sînt cuprinse cantităţi de muncă
egale sau care pot fi produse în acelaşi timp de muncă au deci
valori de aceeaşi mărime. Intre valoarea unei mărfi şi . valoarea
oricărei alte mărfi este acelaşi raport ca şi între timpul de muncă
necesar pentru producerea celei dintîi şi timpul de muncă necesar
pentru producerea celei de-a doua. „Ca valori, toate mărfurile
sînt doar măsuri determinate de timp de muncă solidificatu 11) .
Mărimea valorii unei mărfi ar rămîne deci constantă dacă
timpul de muncă necesar pentru producerea ei ar fi constant. Dar
acesta din urmă se schimbă o dată cu fiecare schimbare care
intervine în forţa productivă a muncii. Forţa productivă a muncii
este determinată de împrejurări diferite, între altele de nivelul
mijlociu de îndemînare a muncitorilor, de gradul de dezvoltare
a ştiinţei şi de gradul ei de aplicabilitate tehnologică, de com
binarea s·acială a procesului de producţie, de VO'l'lllIu
Il l işi de
efi!oacitatea mijloacelor de prod111Cţ ie, precum. şi Ide ,condiţiile natu
rcde. De pi1dă, aioeeaşi canUtate de muncă îişi găseşte exipresia
în 8 busheli de grîu dacă anul este favorabil, şi numai în 4 busheli
dacă anul este nefavorabil. Aceeaşi cantitate de muncă produce
mai mult metal în minele bogate decît în cele sărace ş.a.m.d. Dia
mantele se găsesc rar în scoarţa pămîntului, şi descoperirea lor
necesită, în medie, mult timp de muncă. Prin urmare, ele repre
zintă multă muncă într-un volum mic. Jacob se îndoieşte că aurul
a fost plătit vreodată la întreaga sa valoare 25• Cu atît mai mult
se poate spune acest lucru despre diamante. După Eschwege,
produsul total în timp de 80 de ani al minelor de diamante din
Brazilia nu atinsese încă în 1 823 preţul producţiei medii pe timp
de un an şi jumătate a plantaţiilor de trestie de zahăr sau de
9) Notă la ediţia a 2-a. „The value of them (the necessaries of iife) when
they are exchanged the one for another, is regulated by the quantity of labour
necessarily required, and commonly taken in producing them". „Valoarea obiec
telor de consum (Gebrauchsgegenstănden) , atunci cînd sînt schimbate unele con
tra altora, este determinată de cantitatea de muncă 111 e cesară folosită de obicei
pentru producerea lor". („Some Thoughts on the Interest of Money in general,
and p articularly in the Public Funds etc.", London, p. 36, 37.) Această remar
cabilă lucrare anonimă din s ecolul trecut nu poartă lllici o dată. Din conţinutul
ei rezultă însă că a apărut în timpul lui George al Ii-lea, aproximativ în 1739
sau 1740.
19) „Toate produsele de acelaşi fel nu formează de fapt decît o masă, al
cărei preţ se determină în general şi fără să se ţină seama de împrejurări spe
ciale". (Le Trosne, l.c., p. 893.)
11) K. Marx, l.c„ p. 6. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucu
reşti, Editura politică, 1962, p. 18.
Nota trad.)
-
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cafea din BraziHa, deşi el reprezenta mult mai multă muncă, deci
mai multă valoare. O dată cu deschiderea unor mine mai bogate,
aceeaşi cantitate de muncă şi-ar găsi expresia într-o c antitate
mai mare de diamante, iar valoarea acestora ar scădea. Dacă s-ar
reuşi să se transforme cărbunele în diamant cheltuindu-se un
volum mic de muncă, valoarea acestu1a ar putea să scadă sub
valoarea cărămizilor. In general : cu cit este mai mare forţa pro
ductivă a muncii, cu atît este mai scurt timpul de muncă necesar
pentru producerea unui articol, cu atît este mai mică masa de
muncă cristalizată în el, cu atît este mai mică valoarea lui. Invers,
cu cit este mai mică forţa productivă a muncii, cu atît este mai
mare timpul de muncă necesar pentru producerea unui articol,
cu atît este mai mare valoarea articolului respectiv. Mărimea
valorii unei mărfi variază deci direct proporţional cu cantitatea
şi invers proporţional cu forţa productivă a muncii care se reali
zează în această marfă * .
Un lucru poate să fie valoare de întrebuinţare fără să fie
valoare. Acesta este cazul atunci cînd utilitatea sa pentru om nu
este mijlocită de muncă. Aşa sînt, de pildă, aerul, pămînturile
virgine, păşunile naturale, pădurile sălbatice etc. Un lucru poate
să fie util şi poate să fie produs al muncii omeneşti fără să fie
marfă. Omul care prin produsul muncii sale îşi satisface o tre
buinţă creează, ce-i drept, o valoare de întrebuinţare, dar nu o
marfă. Pentru a produce o marfă, el trebuie să producă nu numai
o valoare de întrebuinţare, ci o valoare de întrebuinţare pentru
alţii, valoare de întrebuinţare socială. � Şi nu numai pentru alţii
în general. O p arte din grîul produs de ţăranul medieval era dat
feudalului ca dijmă şi o parte popii oa zeciuială. Dar nici grîul dat
ca dijmă, ni.ci griul dat ca zeciuială nu deveneau mărfuri prin
faptul că erau produse pentru alţii. Pentru a deveni marfă, pro
dusul trebuie să fie transmis celui căruia îi serveşte ca valoare
de întrebuinţare, prin intermediul schimbului. � 11a) . în sfîrşit, nici
un lucru nu poate să fie valoare dac ă nu este totodată obiect de
întrebuinţare. Dacă lucrul este lipsit de utilitate, atunci şi munca
cuprinsă în el este lipsită de utilitate, nu contează ca muncă şi
deci nu creează valoare.
11 a) Notă la 'ediţia a 4-a. - Interca,Jez p a.saju.\ din paranteze, pentru că
prin omiterea lui s-a ajuns adeseori l a părerea greşită că orice produs pe care
îl consumă altcineva decît producătorul său ar fi, după Marx, o marfă. - F.E.

* In ediţia 1 urmează
Cunoaştem măsura mărimii ei .
adică tocmai ceea ce Iace ca
acest lucru, trebuie t:ituşi să
găsit deja

: Cunoaştem acum substanta valorii, Ea este munca.
Ea este timpul de muncă. Rămîne să analizăm forma ei,
valoarea să devină valoare de schimb. lnainte de a Iace
expunem ceva mai pe larg determinările pe care le-am
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2. Dublul caracter al muncii cuprinse în mărfuri
Iniţial marfa ne-a apărut sub un dublu aspect : valoare de
întrebuinţare şi v;aloare de schimb. Mai tîrziu 6IID. văzut că şi
munca, în măsura în care îşi găseşte expresia în valoare, nu mai
posedă aceleaşi caracteristici pe care le are în calitate de crea
toare de valori de întrebuinţare. Această natură dublă a muncii
cuprinse în marfă a fost arătată pentru prima dată în mod critic
de mine 12) . Intrucît acesta este punctul esenţial de c are depinde
înţelegerea economiei politice, îl vom cerceta aici mai înde
aproape.
Să luăm două mărfuri, de pildă o haină şi zece coţi de pînză.
Să presupunem că prima are o valoare de două ori mai mare decît
a doua, astfel că dacă zece coţi de pînză = w, haina
2 w.
Haina este o valoare de întrebuinţare care satisf.ace o tre·
buinţă p articulară. Pentru a crea această valoare de întrebuinţare
este nevoie de un anumit gen de activitate productivă. Această
activitate este determinată de scopul ei, de modul în care se lu
crează, de obiectwl, mijloacele şi rezultatul ei. Munca, a cărei utili�ate
este exprimată în valoarea de întrebuinţare a produsului ei sau
în faptul c ă produsul ei este o valoare de întrebuinţare o numim
pur şi simplu muncă utilă. Din acest punct de vedere ea este
considerată întotdeauna în raport cu efectul ei util.
După cum haina şi pînza sînt v;alori de întrebuinţare diferite
din punct de vedere calitativ, tot aşa muncile c are le creează
- munca croitorului şi munca ţesătorului - sînt munci diferite
din punct de vedere calitativ. Dacă aceste obiecte n-ar fi valori
de întrebuinţare diferite din punct de vedere calitativ şi, prin
urmare, dacă ele nu ar fi produse ale unor munci utile diferite
din punct de vedere calitativ, ele nici nu s-ar putea intîlni unul
cu altul în calitate de mărfuri. O haină nu se schimbă pe o altă
haină, o valoare de întrebuinţare nu se schimbă pe iaceeaşi valoare
de întrebuinţare.
In ansamblul variatelor valori de întrebuinţare sau corpuri
marfă apare un ansamblu de munci utile tot atît de vadate sub
raportul genului, speciei, familiei, subspeciei, varietăţii, apare
adică diviziunea socială a muncii. Ea este condiţia de existenţă
a producţiei de mărfuri, cu toate că producţia de mărfuri nu este,
invers, condiţia de existenţă a diviziunii sociale a muncii. In
vechea obşte indiană există o diviziune socială a muncii, fără c a
produsele s ă devină mărfuri. Sau, s ă luăm u n exemplu mai apro=

12) L. c., p. 12, 13 şi urm. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13,
Bucureşti, Editura politică, 1962, p . 23, 24 şi urm. - Nota trad.)

Capitolul 1. Marfa

57

piat : în orice fabrică există o diviziune sistematică a muncii, dar
această diviziune nu este mijlocită prin aceea că muncitorii
schimbă între ei produsele lor individuale. Numai produsele unor
munci particulare autonome şi independente unele de altele se
întîlnesc în calitate de mărfuri.
Am văzut, aşadar, că în valoarea de întrebuinţare a oricărei
mărfi este cuprinsă o anumită activitate productivă îndreptată
spre un scop anumit, adică o muncă utilă. Valorile de întrebuin
ţare nu se pot întîlni în calitate de mărfuri dacă în ele nu sînt
cuprinse munci utile, diferite din punct de vedere calitativ. Intr-o
societate ale cărei produse iau în general forma de marfă, adică
într-o societate de producători de mărfuri, această deosebire cali
tativă între muncile utile, care se execută independent unele de
altele, ca îndeletniciri particulare ale unor producători autonomi,
se dezvoltă şi devine un sistem complex : diviziunea socială
a muncii.
Pentru haină, de altfel, este indiferent dacă este purtată de
croitor sau de clientul croitorului. In ambele c azuri ea are rolul de
valoare de întrebuinţare. Tot atît de puţin modifică în sine
raportul dintre haină şi munca care o produce faptul că croitoria
devine o profesiune aparte, o verigă de sine stătătoare a diviziunii
sociale ia muncii. Acolo unde nevoia de îmbrăcăminte l-a silit,
omul a practicat croitoria milenii de-a rîndul înainte de a fi de
venit croitor. Dar existenţa hainei, a pînzei sau a oricărui element
al avuţiei materiale care nu se găseşte în natură se datoreşte
întotdeauna unei activităţi productive speciale, îndreptată spre
un scop anumit, care adaptează anumite substanţe din natură la
trebuinţe omeneşti determinate. In calitate de creatoare de valori
de întrebuinţare, de muncă utilă, munca este deci o condiţie de
existenţă a omului independentă de orice formă socială, o nece
sitate naturală eternă, care mijloceşte schimbul de substanţe din
tre om şi natură, adică însăşi viaţa omului.
Valorile de întrebuinţare haină, pînză etc., cu un cuvînt
corpurile-marfă, sînt combinaţii de două elemente, substanţă din
natură şi muncă. Dacă se scade suma totală a diferitelor munci
utill.e ,care -sÎlnlt iCUil)rinse în haină, pînză etc., rămîne întobdeauna
un substrat material care există de la natură, fără nici o inter
venţie din partea omului. In procesul de producţie, omul nu poate
să acţioneze decît aşa cum acţionează natura însăşi, adică s ă
schimbe numai formele substanţelor 13) . Mai mult. I n însăşi această
13) „Toate fenomenele din univers, fie c ă sînt produse de mina omului
sau de legile generale ale fizicii, nu sînt creaţii reale, ci numai modificare a
substanţei, Combinarea şi separarea sînt singurele elemente pe care spiritul
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muncă de transformare el se sprijină în permanenţă pe forţele
naturii. Munca nu este deci singurul izvor al valorilor de între
buinţare pe oare le produce, al avuţiei materiale. Munca este
tatăl acestei avuţii, cum spune William Petty, iar pămîntul este
mama ei 26•
Să trecem acum de la marfă ca obiect de întrebuinţare la
valoarea mărfii.
Potrivit presupunerii noastre, haina are o valoare de două
ori mai mare decît pînza. Aceasta este însă numai o deosebire
cantitativă, ca:re deocamdată nu ne inil:eresează. Amin!tim, de .aiceea,
că dacă valoarea unei haine este de două ori mai mare decît
aceea a 10 coţi de pînză, 20 de coţi de pînză au aceeaşi mărime
valoare ca o haină. Ca valori, haina şi pînza sînt obiecte din
aceeaşi substanţă, expresii obiective ale unei munci identice. Dar
croitoria şi ţesătoria sînt munci c alitativ diferite. Există totuşi
condiţii sociale în care unul şi acelaşi om face alternativ muncă
de croitor şi de ţesător, deci condiţii în care aceste două genuri
diferite de muncă nu sînt decît modificări ale muncii aceluiaşi
individ, şi nu funcţii p articulare consolidate ale unor indivizi dife
riţi, exact aşa cum haina pe care croitorul nostru o face astăzi şi
pantalonii pe care îi face mîine reprezintă doar variaţii ale ace
leiaşi munci individuale. Apoi, experienţa de zi cu zi ne mai arată
că în societatea noastră capitalistă, în funcţie de direcţia variabilă
a cererii de muncă, o p arte dată a muncii omeneşti se oferă alter
nativ cînd sub formă de muncă de croitor, cînd sub formă de
muncă de ţesător. Aceste schimbări ale formei muncii nu se pro
duc fără fricţiuni, dar ele trebuie să se producă. Dacă se face
abstr,acţie de c aracterul determinat al activităţii productive şi,
prin urmare, de caracterul util al muncii, acesteia îi mai rămîne
particularitatea de a fi o cheltuire de forţă de muncă omenească.
Croitoria şi ţesătoria, deşi activităţi productive diferite din punct
de vedere calitativ, sînt amîndouă o cheltuire productivă de creier,
muşchi, nervi, mină etc. omeneşti, şi în acest sens amîndouă sînt
muncă omenească. Ele nu sînt decît două forme diferite de
cheltuire de forţă de muncă omenească. Forţa de muncă omeomenesc le descoperă atunci cînd analizează ideea de reproducţie ; Ia fel se
întîmplă şi cu reproducţia valorii" (a valorii de întrebui<nţare, cu toate c!i
Verri, în polemica sa cu fiziocraţii, nu prea ştie nici el despre ce fel de va
loare vorbeşte) „şi a avuţiei atunci cînd pămîntul, aerul şi apa se transformă
pe ogoare în griu, sau cînd, datorită mîinii omului, secreţia unei insecte se
transformă în mătase, sau cînd citeva bucăţele de metal sînt asamblate ful aşa
fel incit formează un ceasornic " . (Pietro Verri, „Meditazioni sulla Economia
Politica", tipărit pentru prima oară în 1 11 1 , în ediţia economiştilor italieni a
lui Custodi, Parte Moderna, t. XV, p. 2 1 , 22.)
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nească trebuie să .fie , idestgur, ea !Însăşi mai anult sau mai puţin
dezvolta tă , pentru a fi cheltuită într-o formă sau alta . Dar va
l oa rea mărfii reprezintă muncă omeneas că ca a ta re , cheltuire de
muncă omeneas că în general. După cum în societatea burgheză u n
general sau un bancher j oa că un rol însemnat, î n timp ce omul
ca a ta re (s chle chthin) nu j oa că de cît un rol cu totul secundar HJ ,
la fel stau lucrurile aici cu munca omeneas că . Ba e s te cheltuire
de forţă de muncă simplă , pe care o posedă în medie organismul
oricărui

om

obişnuit, care nu

se

de osebeşte

printr-o

dezvoltare

spe cia lă. Munca medie simplă însăşi îşi s chimbă, ce-i drept, carac
terul

în diferitele ţări şi

în

diferite epoci

de civilizaţie ;

într-o

societate anumită însă ea este dată . Munca mai complexă contează
numai

ca muncă

simplă

p o tenţată,

sau,

mai exact,

multiplicată,

astfel că o cantitate mai mică de muncă complexă e s te egală cu
o

cantitate mai mare

de muncă

simplă . Experienţa

ne arată

că

a ceastă reducere a muncii complexe la muncă simplă a re loc în
m o d permanent.

O

marfă poa te să fie produsul muncii celei mai

complexe, dar valoarea ei o fa ce egală într-o ·a numită proporţie
cu produsul muncii simple şi de a ceea reprezintă numai o anumită
cantitate de muncă simplă

15).

Diferi tele proporţii în care diferite

feluri de muncă sînt re duse la munca simplă ca unitatea lor de
măsură

se

stabiles c printr-un proces

tori lor, astfel că a ceştia le

conside ră

social fără

ştirea

producă

ca fiind date prin tradiţi e.

Pentru a simplifi ca lu crurile v om considera, în cele ce urmează ,
orice fel de f orţă de muncă dire ct ca f orţă de muncă simplă, ceea
ce ne va s cuti de a fa ce de fiecare dată re du cerea muncii com
plexe la muncă simplă .
Prin

urmare,

aşa

cum

în valorile

haină

şi

pînză

se

face

abstra cţie de de osebire a dintre val orile lor de întrebuinţare , tot
aşa în muncile care îşi găsesc expresia în a ceste valori se f ace
abstra cţie de
ţesătorie . Aşa

deosebirea

dintre formele lor utile , de croitorie şi

cum val orile

de întrebuinţare haină şi pînză

sînt

combinaţii ale unor a ctivităţi produ ctive îndreptate spre un s cop
determinat, cu postavul şi cu firul , în timp ce valorile haină şi
pînză nu sînt decît simple .cristalizări
tot a şa muncile cuprinse

în

a ce s te

de muncă rde

valori

prezintă

acelaşi fel,
importanţă

nu prin raportul lor productiv faţă de postav şi de fire, ci numai
ca o cheltuire de forţă de muncă omeneas că . Croitoria şi ţesătoria

14) Comp. Hegel, „Philosophie des Rechts", Berlin

1840, p. 250, § 190.
15) Cititorul trebuie s ă aibă în vedere că aici nu este vorba de valoarea
sau de salariul pe care muncitorul îl primeşte, de pildă, pentru o zi de muncă,
ci de valoarea mărfii în care se materializează ziua sa d{! muncă. Categoria sa
lariului nici nu există p entru noi în acest stadiu al expunerii.
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tocmai prin calităţile lor diferite sînt elementele care creează
valorile de întrebuinţare haină şi pînză ; dar ele constituie sub
stanţa valorii hainei şi a valorii pînzei numai în măsura în care
se face abstracţie de calitatea lor specială şi în măsur<a în c are
ambele au aceeaşi calitate, aceea de a fi muncă omenească.
Haina şi pînz,a sînt însă nu numai valori în general, ci valori
de o mărime determinată, iar după presupunerea noastră haina
valorează de două ori mai mult decît 10 coţi de pînză. De unde
provine această deosebire dintre mărimile valorilor lor ? Din faptul
că pînza conţine numai jumătate din munca pe care o conţine
haina, astfel că pentru producerea acesteia din urmă forţa de
muncă trebuie cheltuită într-un timp de două ori mai îndelungat
decît pentru producerea celei dintîi.
Dacă deci în rnport cu valoarea de întrebuinţare munca cu
prinsă [n mamă prezintă impof<tanţă numai din punci!: de vedere cali
tativ, în raport •CU mărimea v1alorii ea prezintă importanţă numai
din punct de vedere cantitativ, după ce a fost redusă la muncă ome
nească fără nici o altă calitate. In primul caz este vorba de a şti
cum se munceşte şi ce anume se produce, în al doilea caz cîtă
muncă se cheltuieşte şi care este durata acestei munci. Dat fiind
că mărimea valorii unei mărfi nu reprezintă decît c antitatea de
muncă cuprinsă în această marfă, rezultă că mărfurile, luate într-o
anumită proporţie, trebuie să fie întotdeauna valori egale.
Dacă forţa productivă, să zicem a tuturor muncilor utile
necesare pentru producerea unei haine, rămîne neschimbată, mă
rimea valorii hainelor creşte proporţional cu cantitatea lor. Dacă
o haină reprezintă x zile de muncă, 2 haine reprezintă 2 x zile
de muncă ş.a.m.d. Să presupunem însă că munca necesară pentru
producerea unei haine este de două ori mai mare sau scade la
jumătate. In primul caz o haină are valoarea pe care o aveau
înainte două haine, în al doilea caz două haine nu au decît va
loarea pe c are o avea înainte o singură haină, cu toate că în
amb(f)le cazuri o haină face aceleaşi servicii ca şi înainte, iar
munca utilă cuprinsă în această haină este de aceeşai calitate ca
înainte. Cantitatea de muncă cheltuită cu producerea ei s-a schim
bat însă.
O cantitate mai mare de valoare de întrebuinţare formează
în sine o avuţie materială mai mare ; două haine reprezintă mai
mult decît una. Cu două haine pot fi îmbrăcaţi doi oameni, cu o
singură haină - un singur om ş.a.m.d. Totuşi, unei sporiri a masei
avuţiei materile îi poate corespunde o scădere simultană a mărimii
valorii ei. Această mişcare contradictorie provine din dublul c a
racter al muncii. Forţa productivă este, desigur, întotdeauna forţa
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productivă a unei munci utile concrete, şi nu determină de fapt
decît gradul de eficienţă a unei activităţi productive îndreptate
spre un scop anumit şi desfăşurate într-un interv.al de timp dat.
Munca utilă devine deci o sursă de produse mai abundentă sau
mai puţin abundentă, în raport direct cu creşterea sau cu scăderea
forţei ei productive. Dimpotrivă, o schimbare a forţei productive
nu afectează de loc munca reprezentată în valoare. Intrucit forţa
productivă aparţine formei utile concrete a muncii, ea nu poate,
fireşte, să afecteze munca din moment ce se face abstracţie de
forma ei utilă concretă. Prin urmare, aceeaşi muncă creează
întotdeauna în acelaşi interval de timp aceeaşi valoare, indiferent
de schimbarea forţei productive. Dar ea furnizează în acelaşi
interval de timp cantităţi diferite de valori de întrebuinţare, şi
anume : cantităţi mai mari dacă forţa productivă creşte, cantităţi
mai mici dacă 1această forţă scade. Aceeaşi schimbare a forţei
productive care sporeşte randamentul muncii, şi prin aceasta masa
valorilor de întrebuinţare furnizate de ea, reduce totodată mărimea
valorii acestei mase totale sporite atunci cînd scurtează timpul de
muncă necesar pentru producerea ei, şi viceversa.
Orice muncă este, pe de o parte, cheltuire de forţă de muncă
omenească în sens fiziologic, şi în această calitate a ei de muncă
omenească identică sau abstractă ea creează valoarea mărfurilor.
Orice muncă este, pe de altă parte, cheltuire de forţă de muncă
omenească într-o formă specială, îndreptată spre un scop anumit,
şi în această calitate a ei de muncă utilă concretă, ea produce valori
de întrebuinţare 16) .
16) Notă la ediţia a 2-a. Pentru a demonstra „că munca este singura
măsură definitivă şi reală cu ajutorul căreia valoarea tuturor mărfurilor poate
fi apreciată şi comparată în toate timpurile", A. Smith spune : „lntotdeauna
şi pretutindeni cantităţi de muncă egale au o valoare egală pentru muncitor.
ln condiţii normale de sănătate, putere şi activitate, cu un grad obişnuit de
pricepere şi îndemînare, el va s acrifica întotdeauna aceeaşi parte din odihna,
libertatea şi fericirea sa•. („Wealth of Nations'' , cartea I, cap. 5 [p. 1 04-105) .)
Pe de o parte, A. Smith confundă aici (nu peste tot) determinarea valorii prin
cantitatea de muncă cheltuită p entru producerea mărfii cu determinarea valorilor
mărfurilor 1Prin valoarea muncii înseşi şi c aută, din această cauză, să dovedească
că cantităţi egale de muncă au întotdeauna aceeaşi valoare. Pe de altă parte, el
intuieşte că munca, în măsura în care se exprimă .în valoarea mărfurilor, nu în
seamnă <lecit cheltuire de forţă de muncă, dar şi acea.stă cheltuire este concepută
de el doar ca o sacrificare a odihnei, libertăţii şi fericirii, şi nu ca o activitate vi
tală no!1IIl a lă. Ce-i drept, el îl are în vedere pe muncitorul salariat modern. ln
această p rivinţă, predecesorul anonim al lui A. Smith, citat în nota 9, are mai
multă dreptate : „Un om a avut nevoie de o săptă!lnină pentru a produce cutare
obiect de întrebuinţare„. , iar acela care ii oferă în schimb alt obiect nu poate
să aprecieze mai bine care este obiectul de valoare egală decît calculînd dacă
a cheltuit pentru producerea lui tot atita muncă (labour) şi timp. De fapt,
aceasta înseamnă că munca (labour) pe care un om a cheltuit-o într-un timp
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3. Forma-valoare sau valoarea de schimb
Mărfurile vin pe lume sub formă de valori de întrebuinţare
sau corpuri-marfă, ca fier, pînză, grîu etc. Aceasta este forma lor
naturală, obişnuită. Dar ele sînt mărfuri numai pentru că au un
caracter dublu, pentru că sînt în acelaşi· timp obiecte de între
buinţare şi purtătoare de valoare. Ele apar deci ca mărfuri sau
au forma de marfă numai în măsura în care au formă dublă :
formă naturală şi formă-valoare.
Valoarea (Wertgegenstandlichkeit) mărfurilor se deosebeşte
de văduva Quickly prin aceea că nu ştii cum să o iei 27• 1n con
tra.st direct cu obiectualitatea senzorială grosolană a corpului
marfă, în valoarea (Wertgegenstandlichkeit) lui nu intră nici un
atom de substanţă din natură. Putem deci să sucim şi să învîrtim
cît poftim orice marfă ; ca obiect-valoare (Wertding) ea rămîne
insesizabilă. Dacă, ne amintim însă c ă mărfurile posedă valoare
(Wertgegenstandlichkeit) numai în măsura în oare sînt expresii
ale aceleiaşi unităţi sociale, ale muncii omeneşti, că valoarea
(Wertgegenstandlichkeit) lor are prin urmare un caracter pur
social, se înţelege de la sine că ea nu poate să apară decît în
raportul social dintre o marfă şi altă marfă. Intr-adevăr, am pornit
de la valoarea de schimb sau de la raportul de schimb al mărfu
rilor pentru a da de urmele valorii cuprinse în mărfuri. Acum
trebuie să ne întoarcem la această formă de manifestare a
valorii.
Oricine ştie, chiar dacă nu ştie nimic altceva, că mărfurile
posedă o formă-valoare comună, care contrastează în modul cel
mai izbitor cu formele naturale felurite ale valorilor lor de între
buinţare : forma bani. Aici urmează să facem ceea ce economia
politică burgheză nici n-a înceroat măcar să facă, şi anume să
arătăm geneza acestei forme bani, adică să urmărim dezvoltarea
expresiei de valoare cuprinse în raportul de valoare al mărfurilor
de la forma ei cea mai simplă şi insignifiantă pînă l'a străluci
toarea formă bani. O dată cu aceasta va dispărea şi enigma
banilor.
determinat pentru a produce un anumit obiect se schimbă pe munca cheltuită
de alt om într-o durută de timp egală pentru a produce un alt obiect". („Some
Thoughts on the Interest of Money in general etc.", p. 39.) - � La ediţia a 4-a :
Limba engleză are avantajul de a dispune de doi termeni diferiţi pentru aceste
două aspecte diferite ale muncii. Munca care creează valori d e întrebuinţare şi
care este determinată din punct de vedere calitativ se numeşte work, în opo
ziţie cu labour ; munca care cre.iază valoare şi este susceptibilă a fi măsurată
numai din punct de vedere cantitativ se numeşte labour, în opoziţie cu work.
Vezi nota la traducerea engleză, p , 14. - F.E. �
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este,

evident, raportul

de

v·a!lo are dintre o ma11fă şi o singură altă marifă de un .fel diferit,
oricare ar fi ea. Raportul valoric dintre două mărfuri ne dă deci

cea mai simplă expresie •a valorii unei mărfi.

A) Forma simplă, singulară sau accidentală a valorii
x ma.I1fă A = y marfă

B,

sau : x maTfă A valorează dt y marfă iB.

(20 de c oţi de pînză = 1 haină, sau : 20 de c oţi de pînză valorează
cît

1

haină.)

1 . Cei doi poli ai expresiei valorii :
forma relativă şi forma de echivalent
Misterul

oricărei

forme

a

valorii

rezidă

în

această

formă

simplă. Anali2'la ei prezintă deci adevărata dificultate.
Două mărfuri

diferite, A ş i

B,

în exemplul nostru pînza şi

haina, j oacă aici, evident, două r oluri diferite. Pînza îşi exprimă
valoarea în haină, iar haina serveşte ca material pentru această
expresie

a

valorii. Prima marfă j oacă un rol activ, a doua un rol

p asiv. Valoarea primei mărfi

este reprezentată

c a valoare rela

tivă, cu alte cuvinte e a se află în forma relativă a valorii. A doua
marfă funcţionează c a echivalent, cu alte cuvinte se află în formd
de echivalent.
Forma relativă a valorii şi forma de echivalent sînt momente
corelative, care se condiţionează reciproc, inseparabile ; în acelaşi
timp însă ele sînt extreme opuse, care se exclud reciproc, adică
p oli

ai 1aceleiaşi

expresii

a

valorii ;

ele

se

repartizează

întot

deauna asupr a unor mărfuri diferite, p e care expresia valorii le
raportează una l a

cealaltă. Nu pot

pînzei în pînză. 20 de coţi de pînză
este o

dimpotrivă,

că

de pînză nu sînt nimic altceva decît 20 de c oţi de

adică

o

c antitate

determinată

ţare - pînză. Prin urmare,
mată

de pildă, valoarea

= 20 de coţi de pînză nu

expresie a V•alorii. Această ecuaţie arată,

20 de c oţi
pînză,

exprima,

numai

relativ,

adică

din

într-o

altă

valorii pînzei presupune, aşadar,

că o

opune sub

Pe

formă

de

obiectul

valoarea pînzei

echivalent.

de

poate

marfă.
altă

de

întrebuin

să fie

Forma

expri

relativă

marfă oarecare i

altă p arte,

a
se

această altă

marfă, care figurează c a echivalent, nu p oate să se afle în acelaşi
timp în forma relativă a valorii. Nu e a este •aceea care îşi exprimă
valoarea. Ea nu face decît să furnizeze materialul p entru expresia
valorii altei mărfi.
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de pînză = 1 haină, sau :
1 haină cuprinde în ea şi reci
1 haină = 20 de coţi de pînză, sau : 1 haină valoreazâ

Ce-i

drept,

expresia

:

I. Marfa ş i banii

20 de coţi

20 de coţi de pînză valorează cît
proca

:

cît 20 de coţi de pînză. Dar atunci trebuie

să inversez ecuaţia

pentru a exprima în mod relativ valoarea hainei, şi, de îndată ce
foc acest lucru, pînza devine echivalent în locul hainei. Aceeaşi
marfă nu !POate, aşaJdiau, ,să lfi gur.eze simultan in amb ele forme în
aceeaşi expresie a valorii. Dimpotrivă, aceste două forme se exclud
reciproc c a doi poli opuşi.
Chestiunea dacă o marfă se află în forma relativă •a valorii
sau în forma opusă, de echivalent, depinde exclusiv de locul pe
care

ea \Îl

ocupă de fiecare daltă ffn

expresia valorii,

ad�că de

faptul dacă e a este marfa a cărei valoare se exprimă sau marfa
în care se exprimă valoarea.

2. Forma relativă a valorii

a)

Conţinutu1

formei

re1at ive

a

v a1 o r ii

Pentru a stabili în ce fel expresia simplă a valorii unei mărfi
este cuprinsă în raportul valoric dintre două mărfuri, trebuie s ă
examinăm m a i întîi acest raport în m o d cu totul independent d e
1°atura sa cantitativă. D e obicei s e procedează tocmai invers, vă
zîndu-se în raportul valoric numai proporţia în care c antităţi de
terminate din două feluri de mărfuri sînt considerate egale între
ele. Se trece cu vederea faptul că mărimile unor lucruri diferite
devin comparabile din punct de vedere cantitativ abia dup ă c e
a u f o s t reduse l a aceeaşi unitate. Numai c a expresii a l e aceleiaşi
unităţi sînt ele mărimi omonime ş i deci comensurabile 17) .
Că 20
s au

=

x

de

coţi

haine,

cu

valorează cît multe

de pînză
aiJ..t e
haine

=

1 haină, sau = 20 de haine,

cuvinte •că
sau

o

oantitate

cît puţine

haine,

dată de pJînză
orice proporţie

de acest gen presupune întotdeauna c ă pînza ş i hainele, c a mărimi
de valoare, sint expresii ale aceleiaşi unităţi, lucruri de aceeaşi
natură. Pînza = haină, aceasta este baza ecuaţiei.
Dar cele două mărfuri socotite identice din punct de vedere
oalitativ nu j oacă acelaşi rol. Aici este exprimată numai valoarea

17) Cei ciţiva economişti care, ca S. Bailey, s-au ocupat de analiza formei
valorii nu puteau să ajungă la nici un rezultat, în primul rînd, pentru că ei
confumdau forma valorii cu însăşi valoarea şi, în al doilea rînd, pentru că,
aflindu-se sub influenţa mentalităţii burghezului practic, ei aveau în vedere oe
la bun început numai determinarea cantitativă. „Puterea asupra cantităţii „ .con•
stituie valoarea". („Money and its Vicissitudes", Lond. 1837, p. 1 1 .) Autor
S. Bailey.
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pînzei. Cum ? Prin raportarea ei la haină c a „echivalent " al ei, c u
obiect „care p oate f i schimb at " pe ea. !n acest raport haina este
c a formă de existenţă a valorii, ca obiect-valoare

c onsiderată

(Wertding), căci numai c a atare este ea identică cu pînza. Pe de

altă parte,

aici

iese

în evidenţă sau capătă o expresie indepen

dentă existenţa pînzei
poate

ca valoare,

căci numai

fi raportată la haină c a la

un lucru

ca

care

valoare
are

o

pînzu

valoare

egală sau care p oate fi schimbat pe ea. De pildă, acidul butiric
este un corp diferit de formiatul de propil. Ambele însă sînt c om
puse din aceleaşi substanţe chimice - carbon (C) , hidrogen (H)
şi oxigen
C 4Hs02.

şi anume în aceeaşi combinaţie procentuală, adică

(O) ,

Dacă

am pune

însă

butiric cu formiatul de propil,

într-un

raport

de

egalitate

acidul

atunci în acest raport s-ar c onsi

dera, în primul rînd, că formiatul de propil este doar o formă de
existenţă a lui C 4Hs02, iar în al doilea rînd s-ar considera că şi
acidul butiric

c onstă din C4Hs02.

Punînd formiatul

de propil

în

raport de egalitate cu acidul butiric , am exprima deci substanţa
lor chimică spre deosebire de forma lor fizică.
Cînd spunem : c a valori, mărfurile sînt simple cristalizări de
muncă omenească, analiza noastră le reduce la abstracţia valoare,
fără a le da însă o formă a valorii distinctă de formele lor natu
rale. Altfel stau lucrurile
raport

valoric

cu

atunci cînd o marfă este pusă

altă marfă.

Aici

caracterul

ei

de

într-un

valoare

se

evidenţiază prin propriul ei raport faţă de cealaltă marfă.
Dacă, de p ildă, haina, ca obiect-valoare, este echivalată cu
pînza, munca cuprinsă în prima este echivalată cu munc a cuprinsă
în cea

de-a

doua. Munca croitorului,

care

c onfecţionează haina,

este într-adevăr o muncă c oncretă diferită de munca ţesătorului.
care face pînza. Dar echivalînd croitoria cu ţesătoria, reducem de
fapt croitoria la ceea ce este realmente identic în ambele feluri
de muncă, la caracterul lor c omun de muncă omenească. Pe această
c ale ocolită am spus astfel că şi ţesătoria, in măsura î n c are ţese
valoare, nu se
muncă

deosebeşte

omenească

de

abstractă.

croitorie
Numai

şi

că

expresia

este,
de

prin urmare,
echivalenţă

a

unor mărfuri de feluri diferite face să apară caracterul specific al

muncii creatoare de valoare, prin aceea că ea reduce de fap t dife
ritele
la

feluri

ceea

general

ce

17a) .

de

muncă

este

cuprinse

c omun

în

mărfurilor,

diferitele
la

feluri

muncă

de

mărfuri

omenească

în

17a) Notă la ediţia a 2-a . Unul dintre primii economişti care după William
Petty a întrevăzut natura -., aiorii, renumitul Franklin, spune : „lntrucît comerţul
nu este absolut nimic altceva decît schimbul unei munci contra altei munci,
val � area tuturor lucrurilor se evaluează cel mai bine prin muncă". („The Works
5

-

Marx-Cngels

-

Opere,

vol.

23
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Nu

însă

este

muncii din c are

suficient

constă

Mar.fa şi banii

să

exprimăm caracterul

valoarea

pînzei.

Forţa

de

specific

al

muncă ome

nească în stare fluidă, sau munca omenească, creează valoare, dar
nu

este

valoare.

Ea

devine

valoare

în

stare

solidificată,

sub

formă de obiect. Pentru a exprima valoarea pînzei ca o cristalizare
de muncă omenească, ea trebuie exprimată c a o
distinctă obiectual

de pînza

însăşi ş i

care este

„obiectualitate"
în

acelaşi

timp

comună atît pînzei cît şi altei mărfi. Această problemă a şi fost
rezolvată.
In raportul valoric al pînzei cu haina, haina apare ca fiind
identic ă din punct de vedere c alitativ cu pînza, c a obiect de
aceeaşi natură, întrucît ea este valoare. Ea joac ă deci aici rolul
unui obiect în care se manifestă valoare , sau care în forma sa
naturală

p alpabilă

reprezintă

v.aloare.

Este

adevărat

că

haina,

corpul mărfii haină, nu este decît o simplă valoare de întrebuin
ţare.

O

haină exprimă valoare tot atît de puţin cît şi o bucată de

pînză o arecare. Acest lucru dovedeşte doar că, în c adrul rapor
tului v.aloric dintre e a ş i pînză, haina înse amnă mai mult decît în
afara acestui raport, tot aşa cum mulţi o ameni înseamnă mai mult
într-o haină cu fireturi decît fără o asemenea haină.
In

producţia

hainei

a

fost

cheltuită efectiv sub

formă

de

muncă de croitorie forţă de muncă omenească. In haină este deci
acumulată muncă omenească. Din
este „purtător de

valoare " ,

cu

acest punct de vedere, haina

toate

că

această însuşire nu

se

p oate vedea prin ţesătura ei, oricît de fină ar fi. Iar în raportul
valoric cu pînza, haina nu este considerată decît din acest punct
a

de vedere, deci ca întruchipare

valorii,

ca c o rp-valoare (Wert

că haina se prezintă încheiată la toţi nasturii,

kărper) . Cu toate

pînza a recunoscut în ea frumosul suflet al valorii. Dar în faţa
pînzei haina poate să reprezinte valoare numai dacă valoarea ia,
pentru

pînză,

considera

forma

pe

de

individul

haină.

maiestatea ia înfăţişarea lui
şi

multe

alte

lucruri

se

Tot

astfel

maiestate

ca

B

individul

numai

A

dacă

îl

p o ate

pentru

A

şi de aceea trăsăturile feţei, părul

B,

schimbă

ori

de

cîte

ori

se

schimbă

cîrmuitorul.
of B.
şi-a

Franklin etc.",

dat

abstracţie
astfel

de

că,

edited by Sparks, Boston 1836, v.
evaluînd

deosebirea

întîi

despre

crurilor.

despre
,,muncă"

„o

valoarea

dintre

la muncă omenească

vorbeşte
urmă,

seama

muncile

identică.

muncă",

fără altă

tuturor
care

Fără

apoi

să

lucrurilor
au

fost

II,

p . 267.)

„prin

schimbate

ştie acest lucru, el
„alt ă muncă" şi,

despre

determinare,

ca substantă

a

Franklin nu

muncă",
şi
îl

le

el

face

reduce

spune.

El

în cele din
valorii tuturor lu
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Jn r aportul valoric în care haina constituie echivalentul pîn
zei,

forma haină joacă deci rolul

mărfii pînză este,

aşadar,

de

formă

a valorii.

Valoarea

exprimată în corpul mărfii haină, va

loarea unei mărfi - în valoarea de întrebuinţare a altei m ărfi. Ca
valoare de întrebuinţare pînza este un obiect care din punct de
vedere

senzorial

se

deosebeşte

de

haină ;

ca

valoare

ea

este

1 1 identică cu haina " şi arată prin urmare c a o haină. In felul acesta
pînza capătă o formă a valorii deosebită de forma ei naturald..
Existen�a ei ca valoa,re apare �11 identitatea ei cu haina, aşa cum
firea de oaie a creştinului apare în identitatea lui cu mielul lui
dumnezeu.
După cum se vede, tot ce ne-a spus mai înainte analiza va
lorii mărfurilor ne spune pîn�a însăşi îndată ce vine în contact
cu

altă marfă,

cu haina. Numai că ea îşi trădează gîndurile în

singura limbă pe

care

o stăpîneşte,

în limba mărfurilor. Pentru

a spune că munca în calitatea ei abstractă de muncă omenească
îi creează propria ei valoar e , a pînzei, ea spune că haina, în mă
sura în care este e chivalentă cu e a, adică în măsura în care este
valoare, constă din aceeaşi muncă c a şi ea, pînza. Pentru a spune
că

sublima

obiectualitate

a

valorii

ei

(Wertgegenstăndlichk.eit)

este diferită de trupul ei de pînză grosolană, ea spune că valoarea
arată c a o haină şi c ă de aceea ea însăşi, ca obiect-valoare (Wert
ding) , seamănă cu haina ca două picături de ap ă. Remarcăm în
treacăt că, în afar ă de ebraică, limba mărfurilor are încă multe
alte

dialecte

cuvîntul
primă

mai

german

mai

mult

puţin

valoir faptul

sau mai puţin corecte.

„Wertseinu
pregnant

că punerea

(valoare,
decît

verbul

în raport

Astfel,

existenţă ca

de

romanic
egalitate

de pildă,

valoare)
valere,

a mărfii

ex

valer,

B

cu

marfa A este propria expresie de valoare a mărfii A. Paris vaut
bien une messe

I 28

Prin intermediul raportului valoric, forma naturală a mărfii
devine, aşadar, forma valorii mărfii A, sau corpul mărfii
oglinda valorii mărfii A
marfa

B

18) .

B

B

devine

Prin faptul c ă marfa s e r aportează la

ca un corp-valoare, c a materializare a muncii omeneşti,

ea face din valoarea de întrebuinţare

B

materialul propriei sale

1 8) lntr-un anumit fel, cu omul se întimplă acP.laşi lucru ca şi cu marfa.
Deoarece nu vine pe lume cu o oglindă ln mînă şi nici ca filozof fichtean,
pentru care „Eu sînt eu", omul se oglindeşte mai întii în alt om. Numai rapor
tindu-se la omul Pavel ca la un semen al său, omul Petru se raportează la sine
însuşi ca om. In felul acesta însă şi Pavel ii apare în întregime, în toată cor
poralitatea sa p aveliană, ca formă de manifestare a genului om.
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Marfa

şi banii

expresii a valorii. Valoarea llllărfii A, astfel exprimată în valoarea
de întrebuinţare a mărfii

b)

D e terminarea

B,

are forma valorii relait.ive.

cantitativă
a valorii

a

f o r m ei

relative

Orice marfă a cărei valoare urmează a · fi exprimată este un
obiect de întrnbuinţare avînd o cantitate dată, de pildă 15 b aniţe
de griu, 1 00 de pfunzi de cafea etc. Această cantitate de mărfuri
dată conţine o anumită c antitate de mun c ă omenească. Forma va
lorii trebuie,

aşadar, să exprime nu numai valoare în general, ci

valoare determinată din punct de vedere c antitativ,

sau mărime

a v.alorii. In rapo rtul valoric dintre marfa A şi mart.a

B,

dintre

pînză şi haină, felul de marfă haină nu numai că se identifică cu
p înza din punct de vedere calitativ, 5a co rp-valoare în general, ci
cu anumită tcantitate de ipînză, de pildă 1carntităţii de 20 de coţi de
pînză îi

corespunde o anumită c antitate de corp-valoare s au de

echivalent, de pildă o haină.
Ecuaţia : 1 120 de coţi de p înză = 1 haină, sau : 20 de coţi de
pînză valorează 1 haină" presupune că într-o haină este cuprinsă
tot atîta substanţă-valo are c a şi în 20 de coţi de p înză, că ambele
c antităţi de mărfuri

costă deci tot atîta muncă s au un timp

de

muncă l a fel de mare. Timpul de muncă necesar pentru pro du
cerea a 20 de coţi de pînză sau a unei haine variază însă o dată
cu

orice

variaţie

în

forţa

productivă

a

muncii

ţesătorului

sau

croito rului. Să examinăm acum mai îndeaproape influenţa pe care
o

exercită aceste variaţii asupra expresiei relative a mărimii valorii.

I. Valoarea pînzei variază 19) , în timp ce valoarea hainei ră
mîne constantă. Dacă timpul de muncă necesar pentru producerea
pînzei se dublează, de pildă, din cauza fertilităţii descres cînde a
solului pe

care se

cultivă

in, valoarea ei se

dublează. In locul

ecuaţiei : 20 de {;oţi de pînză = 1 haină, vom avea ecuaţia : 20 de
c o ţi de pînză

=

2 haine, deoarece o haină nu mai conţine acum

decît jumătate din timpul de muncă pe care î l conţin 20 de coţi
de pînză. Dacă, dimpotrivă, timpul de muncă necesar pentru pro
duc er-e a pînzei s cade l a jumătate, de exemplu c a urmare a intro
ducerii unor războaie de ţesut perfecţionate, valoarea pînzei sc ade
la j umătate. Ca rezultat vom avea acum : 20 de coţi de pînză

1/2

19) Termenu! „valoare"
acum,

=

haină. Valoarea relativă a mărfii A, adică valoarea ei ex-

pentru

valoarea

mărimea valorii.

este

determinată

folosit

aici,

din punct

ca
de

şi

în

alte

cîteva

vedere cantitativ,

cazuri

pî'll ă

deci pentru
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primată în marfa B, creş t e ş i scade direct propo rţional cu valoarea
mărfii A atunci cînd valoarea mărfii

B

răm:îne neschimbată.

II. Val oarea pînzei rămîne constantă, în timp ce valoarea hai
nei variază. Dacă în aceste condiţii timpul d e muncă necesar p en
tru producerea hainei se dublează, bunăoară din cauză că la tunsul
:

oilor s-a obţinut o cantitate mică de Iînă, în locul ecuaţiei
coţi de p înză
=

haină, vom avea acum

1

=

:

20 de

20 de coţi de pînză

=

1/2 haină. Dacă, dimpotrivă, valoarea hainei scade Ia jumătate,
:

avem

20 de coţi de p înză

2 haine. Dacă deci valoarea mărfii . A

=

e s t e const:mtă, valoarea ei relativă exprimată în marfa

B

creşte

sau scade invers propo rţional cu variaţiile valorii mărfii B.
comparăm

Dacă

în

aceeaşi variaţie
p înză
=

=

1

din

haină se transformă

:

1.

I

r elative

opuse. Astfel

cu totul

cauze

minată de

cazuri

diferitele

mărimea valorii

II,

şi

po ate

ecuaţia

:

constatăm
s ă fie
20

de

că

deter

coţi

în ecuaţia 20 de coţi de pînză

de
=

2 haine, fie pentru că valo area p înzei se dublează, fie pentru
hainelor

că valoarea
coţi de pinză

=

scade

şi 2.

la j umătate ;

în

ecuaţia 20 de

1/2 haină, fie pentru că valoarea pînzei scade la

jumătate, fie pentru că valoarea hainei se dub l e ază.
III. Cantităţile de muncă nec esare pentru produc erea p înzei
şi a hainei variază simultan, in acelaşi sens ş i în aceeaş i proporţi e .
i n acest c a z vom avea,
=

1

ca ş i m a i înainte, 2 0 de

coţi de pînză

haină, indiferent cum ar fi variat valorile lor. Putem desco

peri variaţia valorilor lor de îndată ce l e vom compara cu o

a

treia mariă, a cărei valoare rămîne constantă. Dacă valorile tutu
ror

mărfurilor

proporţie,

ar

valorile

creşte
lor

ar

sau

relative

simultan

scădea

ar

rămîne

şi

constante.

în

aceeaş i

Schimb area

r e ală a -v alorilo r lor s-ar constata din faptul că acum în acelaşi
timp de muncă s-ar livra în general o cantitate mai mare sau mai
mică de mărfuri decît înainte.
IV.

Timpurile

de

muncă

resp e ctive

necesare

pentru

produ

cerea p înzei şi a hainei, deci şi valorile acestora, p o t să varieze
simultan în

acelaşi sens, dar în măsură diferită, sau să varieze

în sens upus etc. Influenţa tuturor combinaţiilor posibile de acest
gen asupra valorii relative a unei mărfi poate fi dete rminată prin
simpla aplicare a cazurilor I, II şi III.
Variaţiile r e al e ale mărimii valorii nu se reflectă deci nici c u
toată claritatea .şi nici în întregime î n expresia relativă a mărimii
valorii sau în mărimea valorii relative. Valo area relativă a unei
mă11fi poate să varieze, cu toate că valoarea ei rămîne constantă.
Valoarea

ei relativă poate să rămînă constantă,

cu toate

că va-
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loarea ei variază ; în sfîrşit, variaţiile simultane ale manmii va
lorii şi ale expresiei rela tive a acestei m ărimi a valorii nu coincid.
întotdeauna 26) .

3. Forma de echivalent
Am văzut că întrucît marfa A (pînza) îşi exprimă valoarea în
valoarea de întrebuinţare

a unei mărfi diferite B

(haina) , ea

îi

imprimă acesteia din urmă o formă specifică a valorii, aceea de
echivalent. Marfa pînză îşi manifestă propria ei existenţă ca va
loare p rin faptul

c ă haina este

e chivalată

cu

ea,

fără

să

ia

o

formă-valoare distinctă de forma sa corporală. Aşadar, pînza ex
primă de fapt p r opria ei existenţă ca valoare p rin aceea că haina
poate fi s chimbată pe ea nemijlocit. Forma de echivalent a unei
mărfi este, p rin urmare, forma în care ea poate fi schimbată ne
mijlocit pe o altă marfă.
Dacă un fel de marfă, de pildă hainele, serveşte unui alt fel
de marfă,

d e pildă p înza,

ca

e chivalent, hainele căpătînd astfel

prop rietatea caracteristică d e a s e aJfla într-o formă în care pot fi
schimbate nemijlocit pe pînză, p rin ac easta nu este încă nicide
cum dată proporţia în care hainele şi pînza pot fi schimbate între
€le. Mărimea valorii pînzei fiind dată, această p roporţie depinde
d e mărimea valorii hainelor. Indiferent dac ă haina este luată c a
20) Notă la ediţia a 2-a. Această neconcordanţă intre mărimea valorii ş i
expresia ei relativă a fost exploatată de economiştii vulgari cu obişnuita lor
ingeniozitate. De pildă : „Admiteţi că A scade pentru că B, pe care este schim
bat, creşte, cu toate că !!lu se cheltuieşte mai puţină muncă pentru producerea
lui A decît înainte, şi principiul vostru general al valorii se prăbuşeşte„. Dacă
admitem că, întrucît valoarea lui A creşte în raport cu B , valoarea lui B scade
în raport cu A, distrugem însuşi fundamentul pe care Ricardo îşi construieşte
marea sa teză potrivit căreia valoarea unei mărfi este întotdeauna determinată
de cantitatea de mumcă pe care o conţine. Căci dacă o schimbare în costul lui
A modifică nu numai valoarea lui A în raport cu B, pe care se schimbă, dar
schimbă şi valoarea lui B în raport cu aceea a lui A, cU toate că nu a inter
venit nici o schimbare în ceea ce priveşte cantitatea de muncă necesară pentru
producerea lui B, atunci se prăbuşeşte nu numai doctri.IJla care afirmă că canti
tatea de muncă cheltuită pentru producerea unui articol reglează valoarea aces
tuia, dar şi doctrina potrivit căreia cheltuielile de producţie a unui articol re
glează valoarea acestuia". (J. Broadhurst , „Politica! Economy", London 1842,
p. 1 1 , 1 4.)
D-l Broadhurst ar fi putut spune tot atît de bine : priviţi raipoartele l o/20,
rn
oo, 1 0/ 100 etc. Cifra 10 rămîne neschimbată şi totuşi mărimea ei proporţională,
adică mărimea ei în raport cu numitorii 20, 50, 100, scade 1I11ereu. Prin urmare,
se prăbuşeşte marele princLpiu potrivit căruia mărimea: unui număr întreg, c3.,
de pildă, 10, este „reglată" de numărul unităţilor pe care le conţine.
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·echivalent ş i pînza c a valoare relativă, s au, inve rs, pînza c a echi
valent şi haina ca valoare relativă, mărimea valorii hainei rămîne
în orice caz dete rminată de timpul de muncă necesar p entru p ro
ducerea ei, este

deci independentă de forma valorii

ei. Dar de

îndată ce felul de marfă haină o cupă in exp resia valorii locul de
e chivalent, mărimea valorii ei nu capătă nici o expresie . ca mă
rime-val o are. Mai mult : în ecuaţia de valoare, marfa haină figu
rează mai curînd ca o c antitate anumită de obiect.
De pildă

:

40 de coţi de pînză „valorează" - cît ? 2 haine.

Intrucît felul de marfă haină j o acă aici rolul de echivalent, valoa
rea

de

întrebuinţare

haină fiind

considerată,

faţă

de

pînză,

ca

corp-valoare, este suficientă o cantitctte determinată de h aine pen
tru

a

e:x:prima

o

c antitate

determinată

de

valo are-pînză.

haine p o t, aşadar, să exprime mărimea valorii

a 40 d e

Două

coti de

pînză, dar ele nu pot s ă exprime niciodată mărime a p ropriei lor
valori, mărimea valorii hainelor. Interpretarea superficială a fap
tului că în ecuaţia de va1oarn echivalentul are tînto bdeauna nU!!Il ai
forma unei simple .cc1n
1 trităţi dintr-un obiect, dintr-o vaioare de în
trebuinţare, 11„a făcut pe B ailey, ca şi ipe mulţi dintre predecesorii şi
succesorii săi, !Să vadă in expresia vallorii nlllIa
Ili i un r aport canti
taJtiv. Fo11ma de

oohivailent

a unei mărfi nu conţine

în reali.taite

nid o detemninare cantitativă a v.a!lmii.
Prima p articularitate care se constată atunci cînd se exami
nează

forma

de

echivalent

este

următoarea :

valoarea

de

între

buinţare devine forma de manifestare a co ntrariului ei, a valorii.
Forma

naturală

a mărfii

bene, pentru marfa B

devine

formă

a

valorii.

(haină, sau grîu, sau fier etc.)

Dar,

nota

acest quid

p ro quo se produce numai în cadrul raportului valoric în care intră
cu o altă marfă o arecare A (pînză etc. ) , şi numai în cadrul ac estui
raport. Intrucît nici o marfă nu se po ate raporta la sine însăşi c a
la un echivalent şi, prin urmare, n u po ate nici să facă din propria
s a înfăţişare naturală expresia propriei sale valori, e a trebuie să
se raporteze l a o altă marfă c a l a un echivalent, adică trebuie să
facă din înfăţişarea naturală a altei mărfi propria s a formă-valoare.
Vom ilustra mai bine acest lucru dacă vom lua ca exemplu
o măsură cu care p o t fi măsurate c o rpurile-marfă în calitatea lor
de corpuri-marfă, adică în calitatea lor de valori de întrebuinţare.
O căpăţînă de zahăr, fiind un corp, este grea, are deci o anumită
greutate, dar această greutate nu po ate fi văzută, pipăită. Să luăm
acum diferite bucăţi de fier a c ăror greutate

a fost determinată

anterior. Forma corporală a fierului p rivită în sine este tot atît de
puţin formă de manifestare

a greutăţii

ca şi forma corporală a

căpăţînii de zahăr. Totuşi, pentru a exprima c ăpăţîna de z ah ăr c a
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greutate,

o punem într-un raport de

greutate

c u fierul. ln acest

raport fie rul este considerat c a un c orp care nu reprezintă nimic
în afară de g reutate. Cantităţile de fier servesc, aşadar, ca măsură
a greu tăţii zahărului, şi în raport cu corpul z ahărului ele nu re
p r ezintă decît întruchiparea greutăţii, forma de manifestare a greu
tăţii. Acest rol îl j o acă fierul numai în cadrul acestui raport în
care intră cu e l zahărul sau un alt corp oarecare, a c ărui greutate
u rmează să fie stabilită. Dacă aceste două corpuri nu ar fi grel e ,
ele n u ar p u t e a intra î n a c e s t raport ş i , prin urmare, unul n u a r
p u t e a să servească ca expresie a greutăţii c eluilalt. Dacă le punem
p e amîndouă în balanţă, vedem, într-adevăr, că sub raportul greu
tăţii ele sînt identice şi că deci, într-o proporţie det erminată, ele
au aceeaşi greutate. Aşa cum corpul fierului c a măsură de greutate
repre zintă, în raport cu căpăţîna de zahăr, numai greutate, tot aşa
în

expresia

noastră

de

valoare

c orpul hainei

nu

reprezintă,

în

raport cu pînza, d e c ît valoare.
Aici

însă analogia încetează.

ln

expresia g r eutăţii

căpăţînii

de zahăr, fierul repre zintă o proprietate naturală comună ambelor
corpuri,

greutatea lor, - în timp

haina reprezintă

o p roprietate

c e în

expresia valorii pînzei,

supranaturală

a

amb elor

obi ecte :

valoarea lor, ceva pur social.
Prin faptul că forma relativă a valorii unei mărfi, de pildă a
p înzei, exprimă existenţa ca valoare a acesteia ca ceva cu totul
distinct de corpul ei şi de proprietăţile lui, de pildă c a ceva identic
cu o haină, însăşi această expresie arată că e a ascunde o relaţie
so cială.

Cu forma

de

echivalent lucrurile

constă tocmai în faptul

se prezintă invers. Ea

că corpul-marfă dat cum e haina,

ac est

obiect luat c a atar e , exprimă valoare, posedă prin urmare d e la
natură formă-valoare. Ce-i drept, ac est lucru este valabil numai în
cadrul

raportului

marfa haină

ca

valoric

în

eohivalent

21) .

care

marfa p înză este raportată la
Cum însă proprietăţile unui obiect

nu izvorăsc din raportul său cu alte obiecte, ci doar s e manifestă
în ac est raport, haina pare să aibă şi e a de la natură forma s a de
e chivalent, propri etatea sa de a putea fi schimbată nemijlocit, aşa
cum are de l a natură propri etat e a de a fi grea sau de a ţine cald.
D e aici

enigma formei de

e chivalent,

pe

care privirea obtuză a

e conomistului burghez o sesizează abia cînd ea i se pre zintă sub
o

înfăţişare

desăvîrşită,

ca b ani.

Atunci

el

încearcă

să

explice

caract erul mistic al aurului şi argintului, substituindu-le alte măr
furi mai puţin strălucitoare, şi repetă cu o plăcere tot mai mare
2 1 ) Asemenea determinări reciproce reprezintă in genere ceva curios. Un
om, de pildă, este rege numai pentru că alţi oameni se comportă faţă de el ca
supuşi. Dimpotrivă, ei cred că sin! supuşi pentru că el este rege.
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întregul catalog al plebei de mărfuri care, la timpul lor, au j ucat
rolul de echivalent. El nici nu bănuieşte că pînă şi cea mai simplă
expresie de valoare, ca : 20 de coţi de pînză =

haină, conţine

1

dezlegarea entgmei formei de echivalent.

Corpul mărfii care serveşte c a echivalent se prezintă întot
deauna c a întruchipare a muncii omeneşti abstracte şi este întot
deauna produsul unei munci concrete, utile, determinate. Această
muncă concretă devine, aşadar, expresia muncii omeneşti abstracte.
Dacă,

de

pildă,

haina

serveşte

c a simplă

concretizare

a muncii

omeneşti abstracte, munca croitorului, care se c oncretizează real
mente în haină, este considerată

o

simplă formă de conc retizare

a muncii omeneşti abstracte. ln expresia valorii pînzei, utilitatea
muncii croitorului nu constă în faptul că ea face haina şi deci pe
om, ci în faptul că produce un corp în care recuno aştem îndată
o valoare,
nimic

adică cristalizări de muncă care nu se deosebesc prin

de munca materializată în valoarea pînzei. Pentru a

con

fecţiona o asemenea oglindă a valorii, munca croitorului însăşi nu
trebuie să oglindeas că nimic altceva decît proprietatea ei abstractă
de a fi muncă omenească în general.
Sub

forma muncii

croitorului,

c a şi sub

forma muncii ţesă

torumi se cheltuieşte forţă de muncă omenească. Ambele ac tivităţi
posedă deci proprietatea c omună de a fi muncă omenească şi p o t
fi c onsiderate în anumite

ducerea valorii, numai din

cazuri, d e pildă cînd e vorba de pro
acest punct de

vedere. Aici nu este

mmic misterios. Dar în expresia de valoare a mărfii problema este
răsturnată cu capul în j o s. Pentru a exprima, de pildă, că ţesătoria
creează valoarea pînzei nu în forma ei concretă, de ţesătorie, ci
în calitatea ei generală de muncă omenească, i se opune croitoria,
adică munca concretă care produce echivalentul pînzei c a formă
de realizare palpabilă a muncii omeneşti abstracte.
A doua particularitate a formei de echivalent constă deci în
faptul c ă mun c a conc retă devine forma de manifestare a contra
riului ei, a muncii omeneşti abstracte.
lnsă prin faptul că această muncă c oncretă,

croitoria, apare

c a simplă expresie a muncii omeneşti nediferenţiate, e a este iden
tică cu o altă muncă, cu munca cuprinsă în pînză, şi deci, cu toate
că este muncă privată, c a orice altă muncă producătoare de măr
furi, ea reprezintă totuşi muncă în formă socială nemij locită. Toc
mai de aceea ea se realizează într-un produs care p o ate fi schimbat
nemijlocit pe altă marfă. A treia particularitate a formei de e chi
valent constă, aşadar, în faptul că munca privată devine o formă
a c ontrariului ei, muncă în formă socială nemij locită.
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Ultimele două particularităţi ale formei de e chivalent exami
n ate aici devin şi mai clare dacă ne întoarcem la marele cercetător
care a analizat pentru prima oară forma valorii, ca şi multe forme
de gîndire, forme sociale şi forme naturale. Este vorba de Aristotel.
In primul nînd, Aristotel arată clar că forma b ani a mărfii nu

este de.cit aspectul dezvoltat al formei simple a �alorii,
eJeI>rimării valorii unei mărfi

într-o

adică al

altă marfă oarecare,

căci el

spune :
„5 perne

(„Kt.lvccL

=

1 c as ă "

Tt�V't'e: &v-rt

obdcc�")

„nu se deosebeşte " de :
„5 perne

(„Kt.!vccL

=

cutare sumă de bani "

Tt�'t'e: &nL .

Mai mult. El vede

ocrou cc!

Tt�'t'e:

x/.(vccL") .

că raportul valoric în care este

cuprinsă

a c e astă expresie a valorii presupune la rîndul său c ă această casă
este identică din punct de vedere c alitativ cu perna şi c ă fără o
asemenea identitate de esenţă aceste obiecte senzorial diferite n-ar
putea fi raportate unul la celălalt c a mărimi comensurabile. „S chim
bul " , splllile el, „nu poate avea loc fără egalitate, iar egalitatea fără comensurabilitate " .

(„oih' Ecr6nic; µ� o\J<TI)c; cruµµe:-rp(ixc;") . Aici

însă

el ezită şi renunţă să mai analizeze forma valorii. „Dar în realitate
este

imposibil

ca

lucruri

atît

de

(„-r1j µ�v oliv &l..1J &dix &IMvix-rov" ) ,

diferite

să

fie

comensurabile "

adică e chivalente din punct de

vedere c alitativ. Această egalitate nu poate s ă fie de cît ceva străin
adevăratei naturi a lucrurilor, prin urmare „ c eva la c are se recurge
din necesităţi practi c e " 29).
Aristotel ne spune, aşadar, el însuşi din ce cauză nu poate
continua analiza, şi anume din cauza lipsei noţiunii de valoare.
Care

este

elementul identic,

adică

substanţa

comună pe

care o

reprezintă casa în raport cu perna în expresia de valoare a per
nei ? Aşa ceva „nu poate exista în realitate " , spune Aristotel. De
ce ? Casa reprezintă în riaport cu perna ceva identic în măsura în
c ar e reprezintă elementul realmente identic care există în amîn
două, în pernă şi în casă.

Şi acest element este - mun c a ome

n ească.
1nsă faptul că 1în forma valorii

mărfurilor toate felurile

de

muncă sînt exprimate

c a mun c ă omene ască identică şi, prin ur

mare,

a putut fi dedus

e chivalentă,

forma valorii,

nu

deoarece societatea

s clavilor, avea, prin urmare,

de

greacă se

Aristotel

din

însăşi

întemeia pe munca

c a b ază naturală inegalitatea dintre
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oameni şi dintre forţele lor de muncă. Enigma expresiei valorii,
identitatea şi

echivalenţa tuturor felurilor

de

muncă,

pentru

că

şi în măsura în care ele reprezintă muncă om�mească în general,
nu poate fi dezlegată decît atunci cînd noţiunea de egalitate îrn.tre

}\cest

o ameni a dobîndit trăinicia unei prejudecăţi populare.
este însă posibil

abia

într-o

societate

în care

lucru

forma marfă

este

forma generală a produsului muncii, în care, prin urmare, relaţiile
dintre oameni ca posesori de mărfuri sînt relaţii sociale dominante.
Geniul lui Aristotel

constă tocmai

în

faptul

că

în

expresia

de

valoare a mărfurilor el descoperă un raport de egalitate. Numai
limitele istorice ale societăţii în care a trăit el 1-<au împiedicat să
descopere în ce constă „în realitate" acest raport de egalitate.

4. Forma simplă a valorii în ansamblul ei
Forma simplă a valorii unei mărfi este conţinută în raportul
ei de valoare faţă de

o m arfă de alt fel, sau în raportul e i de

schimb cu această marfă. Valoarea m ărfii A este
punct de vedere calitativ prin faptul c ă o marfă

B

exprimată din
poate fi schim

bată în mod nemijlocit pe marfo A. Ea este exprimată din punct
de vedere c antitativ prin faptul că o anumită c antitate de marfă B
poate fi schimbată pe cantitatea dată de marfă A. Cu alte cuvinte,
valoare � unei mărfi capătă o expresie de sine stătăto are prin pre
zentarea ei ca „valoare de schimb " . Dacă la începutul acestui ca
pitol am spus, aşa cum se spune de obicei, c ă marfa este valoare
de întrebuinţare şi valoare de schimb, lucru1 acesta a fost, strict
vorbi.nd, inexact. Marfa este valoare de întrebuinţare

sau obiect

de consum ş i „ valoare " . Ea se prezintă sub acest dublu aspect da
îndată
diferită

ce
de

valoarea
forma

ei
ei

posedă

o

naturală,

formă

şi

de

anume

manifestare

forma

de

proprie,

valoare

de

schimb ; privită izolat, marfa nu posedă niciodată această formă,
ci

întotdeauna

o

posedă

numai

în

raportul

de

valoare

sau

în

raportul de schimb cu altă marfă, cu o marfă de alt lfel. Din mo
mentul în care ştim acest lucru, inexactitatea menţionată mai sus
nu va genera greşeli, ci va servi la o exprimare mai concisă.
Analiza noastră a demonstrat că forma valorii sau expresia
valorii mărfii decurge din natura valorii mărfii, şi nu invers, va
loarea
valoare

şi mărimea valorii
de

schimb,

cum

din modul
consideră

de

exprimare

merc antiliştii

şi

a mărfii

ca

epigonii

lor
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22) ,

precum şi antipozii lor, c omis

v01aJ orii moderni ai liberului schimb, ca Bastiat & Co. Mercanti
liştii pun a c c entul pe latura c alitativă

a

expresiei

valorii,

prin

urmare pe forma de echivalent a mărfii, care îşi găseşte întruchi
parea desăvîrşită în b ani, în timp c e apologeţii moderni ai libe
rului schimb,

care trebuie să-şi plaseze cu o rice preţ marfa, pun

ac centul pe latura c antitativă a formei relative a valorii.
ei,

prin

urmare,

atît valoarea,

cit şi

există decît .în expresia pe care o

Pentru

mărimea valorii mărfii

nu

capătă în raportul de schimb

al mărfurilor, deci numai în c atalogul de preţuri. Sc oţianul Mac
leod, care şi-a făcut o meserie din a prezenta într-o formă cit mai
savantă concepţiile

c onfuze ale Lombardstreetului

30,

reprezintă o

sinteză reUJşită i:ntre mercantilişW suiperstiţioşi şi apologeţii fumi
naţi ai liberului schimb.
Examinarea mai amănunţită a expresiei valorii mărfii A cu
prinsă î n rap ortul valoric al acestei mărfi faţă de marfa B a arătat
c ă în cadrul acestuia forma naturală a mărfii A apare numai ca
întruchipare
mărifii B
Opoziţia

-

a

valorii

de

întrebuinţare,

iar

forma

naturală

a

numai ca formă a valorii sau întruchipare a valorii.

lăuntrică

dintre

valoarea

de

întrebuinţare

şi

valoare,

a s cunsă în marfă, se exprimă deci într-o opoziţie exterioară, adică
în raportul dintre două mărfuri, în care o marfă, a cărei valoare
urmează a fi exprimată, apare nemijlocit numai ca valoare de în
trebuinţare, în timp c e cealaltă marfă, în care se exprimă valoarea,
apare

nemij locit numai

ca

valoare

de

schimb .

Forma

simplă

a

valorii unei mă11fi este deci forma simplă de manifestare a opoziţiei
dintre valoarea de întrebuinţare şi valoare, cuprinsă în marfă.
Produsul muncii este în toate orînduirile s o ciale un obiect de
întrebuinţare, dar numai o epocă de dezvoltare istoriceşte deter
minată, o epocă în caTe munca cheltuită p entru producerea unui
obiect d e întrebuinţare apare c a o însuşire „ obiectuală" a acestui
obiect,

adică ca valoare

a

lui,

transformă

produsul

muncii

în

marfă. De aici urmează c ă forma simplă a valorii mărfii este în
ac elaşi timp forma marfă simplă a p rodusului muncii, că deci dez
voltarea formei maIJfă c o incide cu dezvoltarea formei valoare.
De la început este evidentă insuficienţa formei simple a va
lorii, a acestei forme embrionare, c are trebuie să tr eacă mai întîi
printr-o serie de metamorfoze pentru a ajunge la forma de pret.
22) Notă la ediţia a 2-a. F.L.A. Ferrier (sous-inspecteur des douanesl " ,
„Du Gouvernement considere dans ses rapports avec le commerce", Paris 1805,
şi Charles Ganilh, „Des Systemes d'Economie Politique", 2eme ed., Paris 182 1 .
" - subinspector al

vămilor. - Nota trad.
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într-o
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marfă

o arecare

B n u face

decît să deosebească valoarea mărfii A de propria ei valoare de
întrebuinţare şi să o pună, aşadar, într-un raport de s chimb
un singur fel de marfă,

cu o maI1fă deosebită de ea,

cu

în lo c să

exprime identitatea e i calitativă şi propo rţionalitatea ei c antitativă
cu toate

celelalte mărfuri. Formei relative simple

a valorii unei

mărfi îi cor espunde forma de echivalen1 singular a unei alte mărfi.
Astfel,

în. expresia valorii relative a pînzei, haina are forma d e

e chivalent, adică forma î n care poate f i schimbată nemij locit, nu
mai în raport cu acest fel singular de marfă, cu pînza.

Forma singulară a valorii trece însă de la sine la o formă
m ai

completă.

Prin

intermediul

acesteia,

valoarea

unei

mărfi A

nu este exprimată, ce-i drept, decît într-o singură marfă de alt fel.
Este însă cu totul indiferent de c e anume fel este această a doua
marfă - haină,

fier,

griu

etc.

După

cum o

marfă intră

într-un

raport de valoare cu cutare sau cutare lfel de marfă, iau naştere
diferite

expresii

simple

ale

valorii

uneia

şi

aceleiaşi

mărfi

22a).

Numărul expresiilor posibile ale valorii ei este limitat numai de
numărul

felurilor de marfă

diferite

de

ea.

Expresia

singulară

a

valorii mărfii se transformă, aşadar, în seria, care poate fi pr elun
gită la nes.fîrşit, a diferitelor expresii simple ale valorii ei.

B)
z

marfă A

Forma totală sau dezvoltată a valorii
u marfă B sau
sau

=

=

v marfă C sau

x marfă E sau

=

=

w marfă D

etc.

( 20 de coti de pînză = 1 haină sau = 1 0 pfunzi de ceai sau = 40 de pfunzi
de cafea sau = 1 cuarter de grîu sau = 2 uncii de aur sau = 1/2 tonă de
fier sau = etc.)

1. Forma re;ativă dezvoltată

a

valorii

Valoarea unei mărfi, de pildă a pînzei, este exprimată acum
în nenumărate alte elemente din lumea mărfurilo r . Orice alt corp
marfă devine o oglindă a valorii pînzei

2 3) .

De-abia acum această

22a) Notă la ediţia a 2-a. De pildă, la Homer, valoarea unui lucru este
exprimată într-o serie de lucruri diferite.
23) De aceea se vorbeşte de valoarea-haină a pinzei atunci cind valoarea
ei est e exprimată în haine, de valoarea-griu atunci cind este exprimată î n
griu etc. Fiecare dintre aceste expresii înseamnă că valoarea pînzei este aceea
care apare în valorile de întrebuinţare haină, griu etc. „Intrucit valoarea ori
cărei mărfi exprimă r,_ portul ei de schimb, o putem numi„. valoare-griu sau
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valoare apare ea însăşi realmente ca cristalizare de muncă ome
nească nediferenţiată. Căci munca p e c are o creează este expri
mată acum clar ca muncă echivalentă cu orice altă muncă ome
nească, indiferent de forma naturală a acesteia din urmă şi deci
indiferent dacă ea se concretizează într-o haină sau în grîu, fier,
aur

etc.

Prin

forma ei valoare,

pînza se

află deci acum în tr-un

raport social nu numai cu un singur fel de marfă diferită de ea,
ci

cu

întreaga lume a mărfurilor. Ca ma11fă e a este cetăţean al

acestei lumi.

In

acela>Şi timp, seria nesfîrşită a expresiilor valorii

mărfii demonstrează că ei îi este indiferentă forma specială a va
lorii de întrebuinţare în care se manifestă.
In prima formă

:

= 1

20 de coţi de pînză

haină po ate să fie

întîmpl ător faptul . că aceste două mărfuri se S{:himbă una p e alta
într-un raport cantitativ determinat. In a doua formă, dimpotrivă,
se constată imediat un substrat care este esenţial diferit de feno
menul înbîmplător şi care îl determină pe acesta. Mărimea valorii
pînzei rămîne aceeaşi, indiferent dacă este exprimată în haină sau
în c afea, fier etc . , într-o infinitate de mărfuri diferite apartinînd
celor mai diferiţi posesori. Raportul întîmplător dintre doi posesori
de mărfuri individuali disp are. Devine astfel evident că nu schimbul
reglează mărimea valorii

mărfii,

ci,

dimpotrivă,

mărimea valorii

mărfii reglează raporturile ei de schimb.

2. Forma de echivalent specială
Orice marfă - haină, ce ai, grîu, fier etc. - este considerată,
în expresia valorii pînzei, c a echivalent şi deci ca corp-valoare.
Forma naturală

determinată

a

fiecăreia

din aceste mărfuri

este

acum o formă de echivalent specială alături de multe altele. Tot
astfel variatele feluri de munci utile concrete, determinate, cuprinse
în diferitele corpuri-marfă, apar acum c a tot atîtea forme speciale
d e concretizare sau de manifestare ale muncii omeneşti în general.
valoare-postav,

în

funcţie

de

marfa

mulţime de diferite feluri de valori,

cu
tot

la fel de reale şi la fel de nominale".
Measures,
cavdo

and Causes

and

his

la

timpul

extraordinara

a

exclus

ei

By

the

o

comparăm ;

cite mărfuri

a

făcut
a

posibilitate

pofida limitelor sale,

astfel ex;istă
şi

toate

o

sînt

(„A Critica} D issertation on the Nature.

chiefly în reference to the writings of Mr. Ri·
Author

of

Essays

on

multă

vîlvă

expresiilor
de

a

în

Anglia ,

relative

determina

ale

the

îşi

Formatkm

închipuie

aceleiaşi

noţiunea

de

etc.

of

că,

valori

valoare.

subliniind

a

Că

mărfii,

el

Bailey,

în

are meritul de a fi d ezvăluit unele puncte vulnerabile ale

teoriei lui Ricardo o dovedeşte vehemenţa cu care l-a

Î!ll

şi

există,

1 825, p. 39.) S. Bailey, autorul acestei scrieri apărute anonim,

diversitate

orice

Value ;

fol!owers.

Opinions" , London
care

oo

care
atîtea

„Westminster Review" de pildă.

atacat

şcoala

lui Ricardo
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3. Neajunsurile formei totale sau dezvoltate a valorii

ln primul rînd, expresia relativă a valorii mărifii este incom
pletă, deoarece seria termenilor ei nu s e încheie niciodată. L anţul
în c ar e fiecare ecuaţie de valoare formează o verigă poate fi pre
lungit c ontinuu prin apariţia fiec ărui nou fel de marfă, care furni
zează

materialul p entru o nouă expresie

rînd,

acest lanţ formează un mozaic

de

a valorii.
expresii

1n . al

doilea
de

ale valorii

natură diferită. ln sfîrşit, dacă valoarea relativă a fiecărei mărfi
este exprimată în această formă dezvoltată, forma relativă a va
lorii fiecărei mărfi este, aşa cum trebuie să fie, un şir nesfîrşit de
expresii ale valorii, diferit de forma relativă a valorii fiecărei alte
mărfi. Neajunsurile formei r elative dezvoltate a valorii se reflectă,
l a rîndul lor, în forma d e echivalent c are îi corespunde. lntrucît
forma naturală a fiecărui fel de marfă în parte e ste aici o formă
de echivalent specială, alături de nenumărate alte forme de echi
valent speciale,

nu

există

în

general

decît forme

de

e chivalent

limitate, din c ar e fiecare le exclude pe to ate c elelalte. Tot astfel
felul

de munc ă utilă

marfă-echivalent

concretă,

special

nu

determinată,

este

decît

o

cuprins

formă

de

în

fiecare

manifestare

specială, deci incompletă, a muncii omeneşti. Această muncă ome
nească c apătă, c e-i drept, forma ei de manifestare
totală,

completă,

sau

în ansamblul formelor de manifestare speciale. Dar în fe

lul ac esta e a nu posedă o formă de manifestare unitară.
Totuşi,

forma

relativă

dezvoltată

a valorii

nu

constă

decît

dintr-o sumă d e expresii relative simple ale valorii sau d e e cuatii
ale prim �i forme, ca, de pildă :
20 de coţi de pînză
20 d e coţi de pînză
Fiecare

din

ac este

ecuaţii

=

=

1 haină
10 pfunzi de c eai etc.

conţine

însă

şi

ecuatia

inversă,

identică cu e a :
1 haină

=

20 de coţi de pînză

10 pfunzi de c eai
Intr-adevăr,

dacă

un

=

om

20 de coţi d e pînză etc.
schimbă

pînza

sa

cu

multe

alte

mărfuri şi exprimă, prin urmare, valoarea ei într-o serie de alte
mărfuri, în mod nec esar şi c eilalţi numeroşi posesori de mărfuri
trebuie să-şi schimbe mărfu rile pe pînză şi deci să exprime valo
rile diferitelor lor mărfuri în aceeaşi a treia marfă, adică în pînză.
Dacă inversăm

=

deci seria : 20 de c oţi

1 0 pfunzi de c eai sau

=

de pînză

=

1

haină sau

=

etc ., adică dacă exprimăm reciproca

cuprinsă implicit în serie, obţinem :
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C) Forma generală a valorii
1 haină
10 pfunzi de ceai
40 de pfunzi de cafea
1 cuarter de griu
2 uncii de aur

1/2

tonă de fier

x marfă A

etc.

1 . Curacteml modificat al formei valoare
Acum mărfurile îşi exprimă valorile 1 în mod simplu, pentru
c ă şi le exprimă într-o singură marfă, şi 2 în mod unitar, pentru
c ă şi le exprimă în aceeaşi marfă. Forma valorii lor este simplă
şi comună tuturor, deci gene rală.
Formele

I

şi

II

nu

reuşeau

să exprime

decît valoarea unei

mărfi ca ceva distinct de propria ei valoare de întrebuinţare sau
de corpul ei.
Prima formă ne-a dat ecuaţii de valoare c a
c oţi de pînză, 10 pfunzi de ceai

1/2

=

:

1 haină

=

20 de

tonă de fier etc. Val o area

hainei este exprimată c a ceva egal cu pînza, valoarea ceaiului ca ceva egal cu fierul etc., dar acest element egal cu pînza şi cu
fierul, aceste expresii ale valorii hainei şi a ceaiului sînt tot atît

In

de diferite c a şi pînza şi fierul.

practică, această formă se în

tîlneşte, evident, numai la primele începuturi ale schimbului, cînd
produsele muncii se transformă în mărfuri prin schimburi întîm
plătoare şi izolate.
A doua formă exprimă mai

complet decît prima deosebirea

dintre valoarea unei mărfi şi propria ei valoare de întrebuinţare,
căci valoarea hainei, de pildă, se opune acum formei ei naturale
sub toate formele posibile,

c a ceva egal

cu pînza,

cu fierul,

cu

ceaiul etc., c a ceva egal cu orice, .numai cu haina nu. Pe de altă
parte,

orice

expresie

comună

a

valorii

mărfurilor

este

exclusă

aici în mod direct, căci în expresia vaiorii fiecărei mărfi în parte
toate celelaite mărfuri apar acum doar sub forma de echivalent.
Forma dezvoltată a valorii

apare

pentru prima

o ară

în practică

atunci cînd un produs al muncii, de pildă vitele, nu m oti este schim
bat incidental, ci în mod obişnuit, pe diferite alte mărfuri.
Noua
acelaşi fel

formă
de

exprimă

marfă,

valorile

distinct

de

lumii

mărfurilor

această lume

în

unul

a mărfurilor,

şi
de
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pildă în pînză, şi repr ezintă astfel valorile tuturor mărfurilor prin
egalitatea lor cu pînza. Ca c eva egal cu pînza, valoarea fie cărei
mărfi diferă acum nu numai de propria e i valoare de întrebuin
ţare,

ci

de

orke

valoare

de

întrebuinţare,

şi

tocmai

de

aceea

exprimă c e e a c e are comun marfa dată cu toate celelalte mărfuri.
Prin urmare, numai această formă stabileşte r e almente rapo rturile
dintre mărfuri ca valori, face c a ele să apară unele faţă d e altele
c a valori de schimb.
Primele

două forme

exprimă valoarea unei mărfi,

fie într-o

singură marfă de un fel diferit, fie într-o s erie de multe alte măr
furi diferite de ea. ln amb ele cazuri este, c a să zicem aşa, treaba
fi e c ărei mărfi în parte s ă-şi dea o formă a valorii, şi ea face acest
lucru fără

concursul

celo rlalte

mărfuri.

Acestea

din urmă j oacă

faţă de e a doar rolul pasiv de echivalent. Dimpotrivă, forma ge
nerală a valorii i a naştere numai c a operă comună a întregii lumi
a mărfurilor. O marfă capătă expresie de valoare generală numai
p entru că în acelaşi timp cu ea toate c elelalte mărfuri îşi exprimă
valoarea în acelaşi
apare

echivale nt,

ş i fiecare

fel nou d e marfă care

trebuie s ă pro cedeze la fel. Devine

astfel

evident c ă va

loarea (Wertgegens tandlichkeit) mărfurilor, nefiind decît „ existenţa
socială"

<>

ac estor obiecte,

nu po ate să fi e exprimată decît prin

ansamblul raporturilor lor so ciale, că forma valorii lor trebuie să
fi e , aşadar, o formă valabilă din punct de vedere soc ial.
In forma de lucruri egale cu pînza, toate mărfurile apar acum
nu

numai

general,

identice

dar

în

din

punct

acelaşi

timp

de
ca

vedere

calitativ,

mărimi-valo are

ca

valori

comparabile

în
din

punct de vedere c antitativ. P entru c ă mărfurile îşi oglindesc mă
rimile

valorilor

lor

în unul şi

acelaş i material,

mărimi ale valorilor s e oglindesc

10

pfunzi

cafea =

20

de

c e ai

=

20

de

coţi

în

mod

de

pînză,

de coţi de pînză. Prin urmare

10

în pînză.

r e cipro c .
şi

de

40

aceste

De

pildă

pfunzi

pfunzi de c e ai =

pfunzi de cafea. Sau : într-un pfund de cafea se află numai

:

de

40 de
1/t din

substanţ a-valoare, din munca cuprinsă într-un pfund de ceai.
Forma

relativă

generală

a

valorii

lumii

mărfurilor

imprimă

mărfii-e chivalent excluse din această lume, adică pînzei, caracterul
de

echivalent

valoare

general.

comună

Propria

întregii

lumi

ei

formă

naturală

a mărfurilor ;

este

forma

pînza po ate

de

deci să

fie schimbată în mod nemij locit p e toate c elelalte mărfuri. Forma
ei

c o rpo rală s e prezintă

c a încarnarea vizibilă,

ca

întruchiparea

so cială generală a oricărei munci omeneşti. Ţesătoria, munca par
ticulară care produce pînza, s e află în acelaşi timp în forma socială
generală, forma de egalitate cu toate celelalte munci. Nenumăra
tele ecuaţii din care constă forma generală a valorii pun succ esiv
6
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semnul e galităţii între munca întruchipată în pînză şi munca cu
prinsă în toate celelalte mămuri şi fac astfel din ţesătorie forma
generală

de

manifestare

muncii

a

omeneşti

în

In

genere.

felul

acesta, munca materializată în valoarea mărfurilor nu este expri
mată numai în mod negativ, c a mun c ă din care au fost abstrase
t o ate fonnele concrete şi însuşirile utile ale muncil or reale. Pro
pria ei natură pozitivă apare în mod clar. Ea reprezintă reducerea
tuturor muncilor reale la

caracterul

lor

comun

de

muncă

ome

nească, l a cheltuirea de forţă de muncă omenească.
Forma generală a valorii, care reprezintă produsele muncii ca
cristalizări de mun c ă omenească nediferenţiată, demon

simple

strează prin însăşi

structura ei

c ă este expr·e sia so cială a lumii

mărfuril or. Ea dezvăluie astfel faptul că în această lume a mărfu
rilor c aracterul omenesc general al muncii reprezintă caracterul ei
specific so cial.

2. Raportul dintre dezvoltarea formei relative a valorii
şi cea a formei de echivalent

a formei rel ative a valorii îi

Gradului de dezvoltare

co res

punde gradul de dezvoltare a formei de echivalent. Dar - şi acest
lucru trebuie reţinut - dezvoltarea formei de echivalent nu este
decît expresia şi

r.e zultatul

dezvoltării formei rel ative

a valorii.

Forma rel ativă simplă sau singul ară a valorii unei mărfi face
dintr-o altă marfă un e chivalent singular. Forma dezvoltată a valo
rii relative, această expresie a valorii unei mărfi în toate celelalte
mărfuri, imprimă acestora forma unor echivalente speciale, dife rite.
în sfîrşit, un anumit fel de marfă capătă forma de echivalent gene
ral pentru c ă toate celelalte mărfuri fac din el materialul formei
lor generale, unitare a valorii.
Dar în aceeaşi măsură în care se dezvoltă forma val o are

în

general, se dezvoltă şi opoziţia dintre cei doi p oli ai ei, forma rela
tivă a valorii şi forma de echivalent.
Chiar prima formă - 20 de c oţi de pînză = 1 haină - c on
ţine această opoziţie, dar nu o fixează. După cum aceeaşi e cuaţie
este citită de l a stînga l a dreapta sau de l a dreapta la stînga, fie
care din cele două mărfuri opuse, pînza şi haina, se află deopotrivă
cîlllld â n forma relativă a valorii, rcînd 1în iforuna de echival ent. Aici
opoziţ1a dară esrte !În.că foarte greu de fixat.
In forma II numai un singur fel de marfă p o ate de fiecare dată
să-şi dezvolte total valoarea relativă, el este singurul care p o sedă
forma relativă dezvoltată a valorii, numai pen tru c ă şi în măsura
î n care toate celelalte mărfuri i se opun sub formă de e chival ent.
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Aici cei doi termeni ai ecuaţiei de valo are - bunăoară : 20 de coţi

de

pînză

=

1 haină ·sau = 1 0 pfunzi de ceai sau =

1 cuanter de

griu etc. - nu m ai pot fi inversaţi fără s ă se schimbe \Întregul ei
caracter ş i fără c a ea să fie transformată din forma totală în forma
generală a valorii.

1n sfîrşit, ultima formă, forma III, dă lumii mărfurilor o formă
relativă a valorii social-generală, p entru că ş i în măsura în care
toate mărfurile care aparţin acestei lumi, cu o singură excepţie,
sînt excluse de l a forma de echivalent general. O marfă, pînza,
se află, aşadar. în forma în care p o ate fi schimbată nemij locit pe
toate celelalte mărfuri,

adică într-o formă nemijlocit socială, pen

tru că şi în măsura în care
această formă 2 4 ) .

toate celelalte mărfuri nu se află în

Invers, marfa care figurează c a echivalent general

este

ex

clusă din forma relativă unitară şi deci g-e nerală a valorii lumii
mărfurilor. Dacă pînza, adică o marfă oarecare, aflată în forma de
eohivalent general, ar participa în acelaşi timp şi la forma relativă
generală a valorii, ea ar trebui să-şi servească ei însăşi ca echiva
lent. In acest caz am avea : 20 de coţi de pînză

=

20 de coţi de

pînză, adică o tautologie în care nu este exprimată nici valoarea
şi nici mărimea valorii. Pentru a exprima valoarea relativă a echi
valentului general trebuie să inversăm forma III. Echivalentul ge
neral nu posedă o
mărfuri,

formă

relativă

a

valorii

comună

celorlalte

ci valoarea lui se exprimă relativ în seria nesfîrşită

a

24) 1ntr-adevăr, din for.ma generală, nemijlocită, în care o marfă poate
fi schimbată nu rezultă nicidecum că această formă este tot atî t de indestruc
tibil legată de contrariul ei, de forma în care schimbul direct nu este posibil,
pe cit de legat este polul pozitiv al unui maQ111e t de polul său negativ. Nu se
poate concepe, prin urmare, că toate mărfurile pot deveni simultan obiectul
unui schimb, tot aşa cum nu se poate concepe că toţi catolicii p ot deveni papi.
Micul burghez, care vede în producţia de mărfuri nec plus ultra * libertăţii ome
neşti şi al independenţei individuale, ar fi, bineînţeles, foarte încintat să scape de
dificultăţile legate de această formă şi în special de dificultăţile schimbului d<:?
mărfuri care nu e direct. Zugrăvirea acestei utopii de filistin - ială socialis·
mul lui Proudhon, care, aşa cum am arătat cu alt prilej 31, nu are nici măcar
meritu) de a fi original, deoarece, cu mult înaintea lui, Gray, Bray şi alţii au
spus acelaşi lucru cu mult mai bine. Aceasta 111u împiedică totuşi ca astăzi
asemenea înţelepciune să fie prezentată în anumite cercuri sub numele de
„science" ** · Nici o şcoală nu a a.buzat de cuvîntul „science" mai mult deci!
şcoala lui Proudhon, căci
„Unde conceptele se-ntîmplă să lipsească,
Se-nfiinţează, la dorinţă, un cuvînt" 32.
* - culmea. - Nota trad.
** - „ştiinţă". - Nota !rad.
6*
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tuturor

celorlalte

a valorii,

corpuri-marfă.

Astfel

forma

relativă

dezvoltată

sau forma II, apare acum ca forma r·elativă specifică a

valorii mărfii-echivalent.

3. Trecerea de la forma generală a valorii la forma bani

Forma de e chivalent general este o formă a valorii în genere.
Prin urmare,

ea poate să revină o ricărei mărfi. Dar o marfă se

află în forma de echivalent general

(forma III) numai pentru că

şi în măsura în care ea, c a e chivalent, este exclusă de toate cele
lalte mărfuri din rîndul lor. Abia din momentul în care un fel de
marfă

specific

forma valoare

se

desprinde

definitiv de

t o ate

mărfuri,

celelalte

relativă unitară a valorii în lumea mărfurilor

ca

pătă stabilitate obiectivă şi valabilitate so cială generală.
Felul de marfă specific, cu a cărui formă naturală se conto
p eşte din punct de vedere social forma de echivalent, devine
marfă-bani sau funcţionează ca bani. Funcţia lui socială specifi c ă
ş i , p r i n urmare, monopolul l u i social constă în a juca î n lumea
mărfuril or

rolul

de

echivalent

forma II figurează ca

general.

Dintre

echivalente speciale

mărfurile

care

în

ale pînzei şi

care

în

forma III îşi exprimă valoarea relativă în pînză, o marfă anumită,
aurul, şi-a cuce rit, în virtutea unui proces istoric, acest l o c privi
legiat.

Dacă

punem,

prin

urmare,

în

forma

III,

în

locul

mărfii

pînză marfa aur, obţinem :

D)

Forma bani

20 de coţi de pînză
1 haină

10 pfunzi de ceai
40 de pfunzi de cafea
1 cuart:er de grîu

2 uncii de aur

1/2 tonă de fier
X marfă A

O dată cu trecerea de la forma I la forma II şi de la forma
I I la forma III au loc schimbări esenţiale. Dimpo trivă, forma IV
nu se deosebeşte de forma III decît prin faptul c ă acum, în lo cul
pînzei, forma de echivalent general

o are

aurul. Aurul j o acă în

forma IV acelaşi rol pe care l-a jucat pînza în forma III - rolul
de e chivalent general. Progresul constă

doar

în

aceea

c ă forma

î n care o marfă p:>ate fi schimb ată în mod general şi nemijlocit,
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adică forma de e chivalent general, s-a contopit acum definitiv, în
virtutea uzului so cial,

cu forma naturală specifică a

mărfii

aur.

Aurul apare faţă d e c elelalte mărfuri c a bani numai p entru
c ă mai înainte a apărut c a marfă. Asemenea tuturor c elorlalte
mărlfuri, a funcţionat şi ·el ca echivalent, fie c a e chivalent singu
lar în acte d e schimb izolate, fie rea echivalent special, alături d e
a:lte mărfuri-echivalent. Tr·eptat e l a ajuns s ă funcţioneze, î n sfe r e
mai restrînse sau mai largi,

c a e chivalent general. D e îndată c e

aurul cucereşte monop olul acestei poziţii î n expresia d e valoare a
lumii mărfurilo r,

el

devine marfă�bani,

care devine marfă-bani

şi

forma IV încep e

abia
să

se

din momentul în
deos eb ească

de

forma III, cu alte cuvinte forma generală a valorii s e transformă
în forma bani.
.Exp resia valorii r elative simple a unei mărfi, d e pildă a pîn
zei, în marfa care 1funcţionează d e}a ca llll amă-bani, de pitldă auru�,

este forma p reţ. Prin urmare, „forma preţ" a pînzei este
20 d e coţi de pînză = 2 uncii d e aur

sau, dacă 2 lire sterline este denumir e a monetară a 2 uncii de aur,
20 de coţi de pînză = 2 lire sterline.
Dificultatea în conceptul formei bani se redu c e la înţeleg·erea
formei de e chivalent general, deci a formei generale a valorii c a
atare, a formei III. Forma I I I s e reduce, dacă privim retrospe ctiv,
forma dezvoltată a valorii, iar elementul constitutiv

la forma II,

al acesteia din urmă este forma I

:

20 de c oţi de pînză = 1 haină,

sau x marfă A = y marfă B. Forma marfă simplă este deci ger
m enele formei bani.

4,

Caracterul de fetiş al mărfii şi misterul său

La prima vedere o marfă p ar e un lucru simplu, banal. Ana
liza ei arată însă c ă marfa este un lucru foarte complicat, plin de
subtilităţi metafizice şi d e ciudăţenii teologi c e . Ca valoare de în
trebuinţare, ea nu are în ea nimic misterios, fie că o privim sub
aspectul că, prin proprietăţile sale, ea satisface anumite trebuinţ•e
ale omului, fie că dobîndeşte ac este proprietăţi abia ca produs al
m11!lcii omeneşti. Este evident c ă, prin activitatea sa, omul modi
fică, potrivit nevoilor lui, formele substanţ elor din natură. Forma
lemnului, de pildă, se modifică dacă din el se fa c e o masă. Cu
toate ac estea, masa rămîne lemn, un obiect obişnuit, care p o at e fi
p e r c eput prin simţuri. Dar de îndată ce se prezintă c a marfă., ea
s e transformă într-un lucru care p o at e şi tot odată nu poat e fi p er-
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ceput prin simţuri. Ea nu numai că stă cu picioarele pe pămînt,
dar se prezintă faţă de celelalte mărfuri cu c apul în j os, şi din
acest c arp de lemn ies nişte fantasmagorii mai bizare decit dacă
ar începe să danseze din proprie iniţiativă 25) .
Caracterul mistic al mărfii nu rezultă, aşadar, din valoarea ei
de întrebuinţare. El r·e zultă tot atît de puţin din conţinutul deter
minaţiilor valorii. Căci, în p rimul rînd, oric ît de variate ar fi mun
cile utile, sau activităţile productive, este un adevăr fiziologic c ă
e l e sînt funcţiuni ale organismului omenesc, şi c ă fiecare din aceste
funcţiuni, indiferent de conţinutul şi de forma ei, este, în esenţă,
cheltuire

de

creier,

nervi,

muşchi,

organe

de simţ omeneşti.

ln

al doilea rînd, elementul ca!'e stă la b aza determinării mărimii va
lorii,

adică durata

muncă se

în timp

a

deosebeşte vizibil

acestei
de

cheltuiri

calitatea

sau

muncii.

cantitatea
ln

toate

de

orîn

duirile sociale timpul de muncă necesar pentru p roducerea mij loa
celor de subzistenţă a trebuit să-l intereseze p e om, chiar dacă nu
în aceeaşi măsură pe di;feritele trepte de dezvoltare a societăţii
In sfî!1.Şit,

din

momentul

oarecare unul pentru

în

altul,

care

oamenii

munca

lor

muncesc

capătă

26) .

într-un mod

o formă socială.

D e unde provine deci acest caracter misterios al p rodusului
muncii de îndată ce ia forma de marfă ? Evident, din însăşi această
formă. Egalitatea. dintre diferitele feluri de munci omeneşti capătă
forma obiectuală a unei egale materialităţi

a valorii p roduselor

muncii ; măsura cheltuirii forţei de muncă omeneşti prin durata ei
în timp capătă forma mărimii valorii p roduselor muncii ; în sfîrşit,
relaţiile
sociale

dintre

producători,

ale muncilor lor,

în

care

se

manifestă

capătă forma unei

relaţii

determinaţiile
sociale

între

produsele muncii.
Misterul formei marfă constă, p rin urmare, pur şi simplu în
faptul că în această formă caracterul social al muncii oamenilor
se reflectă c a caracter obiectual al produselor muncii, ca însuşiri
sociale p e care ac este lucruri le au de la natură. In consecinţă şi
relaţia

socială

dintl"e

producători

şi

ansamblul muncii le

apare

acestora ca o relaţie socială între obiecte, existentă în afara lor.

Priin acest quid p ro quo, ;p rodusele muncii devin imă!1furi, devin

25) Ne amintim că China şi mesele au început să danseze atunci cind tot
restul lumii părea că stă nemişcat - pour encourager Ies autres (pentru a-i
incuraj a p e ceilalţi) 33.
26) Notă la ediţia a 2-a. La vechii germani, mărimea unui morgen de
pămint era calculată potrivit muncii efectuate în decursul lllll ei zile ; de aici
şi denlllIIlirile mOTgenului : Tagwerk (sau Tagwanne) (jurnale sau jurnalis, terra
jurnaliis, jornalis sau diurnalis) , Mannwerk, Mannskraft, Mannsmaad, Manns
hauet etc. Vezi Georg Ludwig von Maurer, „Einleitung zur Geschichte der
Mark-, Bof-, usw. Verfassung", Miinchen 1 854, p. 129 şi urm.
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lucruri c are pot şi totodată nu pot fi per cepute prin simţuri, adică
Jucruri cu caracter so cial. Tot astfel impresia luminoasă p e care
o produce un obiect asupra n ervului optic nu se prezintă c a
excitare

subiectivă a ne rvului optic

o

însuşi, ci ca o formă obiec

tivă a unui lucru care se află în afara ochiului. Dar în actul ve
derii lumina este proiectată în mod real de un lucru, de obiectul
exterior,

asupra unui alt lucru,

asupra

ochiului. Acesta este

un

raport fizic între obiecte fizice. Dimpotrivă, forma marfă şi rapor
tul valoric al f:Jroduselor muncii, în care ace asta îşi găseşte ex
presia, nu au absolut nimic comun cu natura lor fizică şi cu ra
p orturile dintre lucruri

care

decurg

din

ea.

Ceea

ce

cap ătă

în

o.ohii oaanenL1 or tomna fantastică a unei relaţii între lucruri nu e

nimic

altceva

decît

o

relaţie

s o cială

determinată

între

oameni.

P entru a găsi o analogie va trebui să ne refugiem în lumea nebu
l o asă
unor

a

religiei.

făpturi

Aici

produsele

independente,

munică atît unele

creierului

înzestrate

omenesc

cu viaţă

au

aspectul

proprie,

c are

co

cu altele, cit şi cu o amenii. Acelaşi lucru se

intîmplă în lumea măllfurilor cu produsele c reate de mina omului.
Ace asta este ceea ce numesc eu fetişism, propriu produselor mun
cii din momentul în care ele sînt produse c a mărfuri şi care, prin
urmare, este inseparabil de producţia de mărfuri.
Acest caracter de fetiş al lumii mădurilor izvorăşte, aşa cum
s-a arătat în analiza de mai sus, din caracterul social specific al
muncii care produce măr.furi.
Obiectele

de

întrebuinţare

devin

în

genere

mărfuri

numai

p entru că sînt produse ale unor munci particulare independente.
Complexul acestor munci particulare formează munca

socială to

tală. Intrucît producătorii intră în c ontact so cial abia atunci cînd
îşi s chimbă produsele muncii, caracterul specific social al munci
lor l o r particulare apare abia în cadrul ac estui schimb .
cuvinte, muncile
muncii

social e

sta:b ileşte

între

particulare

totale

se

manifestă

numai prin

produsele

muncii

de

fapt

r·elaţiile

pe

şi,

intermediul

prin

Cu

alte

c a verigi

care

ale

schimbul

le

acestora,

între producători. Acestora din urmă relaţiile sociale dintre mun
cile lor particulare le apar drept ceea ce sînt, adică nu drept re
l aţii sociale nemij l o cite între persoan e prin înseşi muncile l o r, ci
drept

relaţii

obiectuale

între

p ersoane

şi

relaţii

sociale

între

obiecte.
Abia

în

cadrul

schimbului

obiectualitate valorică
tinctă

de

identică

obiec tualitatea

dobîndesc
din punct

diferită

produsele
de

din punct

vedere

de

muncii
so cial,

vedere

o

dis

senzorial.

A c e astă scindare a produsului muncii în obiect util şi obiect-va-
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loare se manife stă în practică numai din momentul în care schim
bul a dobîndit destulă ampl oare şi destulă imp ortanţă pentru c a
obiectele u tile s ă fie produse î n vederea s chimbului, prin urmare
să s e aibă în vedere caracterul valoric al lucrurilor chiar la pro
ducerea l or. Din acest moment, muncile particulare
torilor

cap ătă

efectiv

c a munci utile

un

dublu

determinate,

caracter

ele

trebuie

s o cial .
să

ale producă

Pe

de

s atisfacă

o

o

parte,

tr·ebuinţă

so cială de terminată şi astfel să se afirme ca verigi ale muncii to
tale, ale sis temului de diviziune so cială a muncii apărut spontan.
Pe de altă parte, ele satisfac numai diversele trebuinţe ale proprii
lor lor producători in măsura în

care fiecare

muncă particulară

utilă specială po ate fi schlmbată pe orice aU fel special de nnuncă
particulară utilă, fiind de ci echivalentă cu aceasta din urmă. Ega
litatea toto c oelo * a unor munci diferite nu p o ate să existe decît
dacă facem

abstracţie

de

inegalitatea lor

reală,

reducîndu-le

la

carac terul c omun p e care ele îl posedă c a cheltuire de forţă de
muncă omenească,
ducătorilor

c a muncă omenească abstractă.

particulari

oglindeşte

muncilor l or particulare
p ractice,

numai

acest

dublu

în formele

Cr-eierul pro

caracter

care

apar

social

al

în relaţiile

în S>chimbul de p roduse : prin urmare el -oglindeşite ca

racterul util din punct de vedere s o cial al muncilo r lor particulare
în

forma

în

care produsul muncii

trebuie

să fie

util nu pentru

producăt orul însuşi, ci p entru alţii, iar caracterul s ocial al egali
tăţii dife ritelor feluri de munci în forma caracterului de valoare
c omun acestor lucruri diferite din punct de vedere material, pro
duselor muncii.
Prin urmare, oamenii nu raportează unele l a altele p rodusele
muncii lor c a valori pe ntru c ă aceste lucruri le apar c a simple în
velişuri obiectuale ale aceluiaşi fel de muncă omene ască. Dimp o
trivă. Prin faptul că în p rocesul schimbului oamenii consideră di
feritele lor p roduse c a fiind egale între el e c a valori, ei consideră
diferitele lor feluri de mun c ă c a fiind egale între ele

c a muncă

omenească. Ei nu ştiu acest lucru, dar îl fac

27) . Aşadar, valoarea

nu p oartă s cris p e frunte

Mai

transformă

orice produs

ceea

ce

al muncii

este

ea.

mult,

valoarea

într-o hieroglifă s o cială.

Mai

27) Notă la ediţia a 2-a. Prin urmare, dacă Galiani spune : valoarea este
o relaţie între persoane - „La Ricchezza e una ragione tra due persone" -,
el ar fi trebuit să adauge : o relaţie ascunsă sub un înveliş obiectual. {Galiani,
„Delia Moneta", p. 22 1 , t. III al colecţiei lui Custodi, „Scrittori Classici Italiani
di Economia Politica " , Parte Moderna, Milano, 1803.)
" - întru totul.
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tîrziu o amenii caută să descifreze sensul acestei hieroglife, să pă
trundă taina propriului lor produs so cial, căci determinarea obiec
telor de întrebuinţare c a valori este un produs social al o amenilor,
la fel c a şi limb a. D e scoperirea ştiinţirfic ă făcută mai tîrziu c ă pro
dusele muncii, în măsura în care sînt valori, nu sînt de cît expresii
obiec tuale

ale

muncii

omeneşti

cheltuite

pentru

producerea

lor

face epocă în istoria dezvoltării omenirii, dar nu face nicide cum
să

dispară

Ceea

ce

specială,

aparenţa

este

obiectuală

a

caracterului

valabil numai pentru

producţia

de

mărfuri,

această

anum e

că

social

formă

al

muncii.

d e producţie

caracte rul

social

spe

cific al muncilor particulare independente constă în egalitatea lor
c a muncă omenească şi c ă acesta ia forma caracterului valoric al
produselor muncii, apare c elor angrenaţi în relaţiile producţiei de
mărfuri - după, c a şi înaintea acestei descop eriri - c a fiind c eva
tot atît d e definitiv c a şi faptul c ă deşi ştiinţa a descompus aerul
în elementele sale, el continuă să existe c a c orp fizic.
Ceea

ce

intere sează în

primul

rînd

în

mod

practic

pe

cei

c e-şi schimbă produsele e s t e de a şti c ite produse a l e altora obţin
pentru prop riul lor produs, adică în ce propo rţii se schimbă pro
dusele între ele. D e îndată c e aceste propo rţii au dob îndit, în vir
tutea obişnuinţ ei, o oarecare fixitate, ele par să decurgă din natura
produselor muncii, astfel că, de pildă, o tonă de fier şi două uncii
de aur au a c e e aşi valoare, aşa cum un pfund de aur şi un pfund
de fier au a c e e aşi greutate, în pofida proprietăţilor lor fizice
chimice · diferite, De fapt,

caracterul valoric

şi

al produselor muncii

nu s e statorniceşte decît atunci cînd aceste produse se manifestă
c a m ărimi-valo are. Acestea din urmă variază neîncetat,
dent de voinţa, previziunile şi acţiunile

celor

care

indepen

schimbă pro

dusele. Pentru ei, propria lor mişcare so cială ia forma unei miş
cări a lucrurilor, sub al cărei control se află ei, în l o c c a ei să o
controleze. Este nevoie ca producţia de mărfuri să ajungă la dez
voltare deplină p entru ca, p e baza experienţei, să ia naştere con
c epţia ştiinţific ă potrivit
dependent

una

de

căreia muncile particulare

c e alaltă,

dar

dependente

exe cutate in

multilateral una

de

alta c a verigi ale diviziunii sociale a muncii apărute spontan, sînt
reduse în p e rmanenţă la măsura lor socială propo rţională pentru
c ă,

în

raporturile

produselor

de

schimb

ac estor munci,

accidentale

timpul

de

şi

muncă

mereu

osc ilante

ale

soc ialmente n e c esar

pentru producerna lor s e impune cu forţa c a o lege naturală re
gulatoare, aşa cum s e impune,

d e pildă, legea gravitaţiei

atunci
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casa peste tine 28) . Determinarea mărimii va

lorii prin timpul de muncă este deci un mister ascuns îndărătul
miş c ării vizibile a valorilor relative

ale mărfurilor. Descoperirea

acestui

mărimea

este

mister

înlătură

de berminată

do ar

aparenţa
în mod

că

întîmplător,

valorii

ea

nu

produselor

înlătură

însă

In general, reflectarea asup ra formelor vieţii omeneşti,

deci

forma obiectuală a determinării mărimii valorii.
şi analiza ştiinţific ă a acestor forme, urmează o c ale opusă dez
voltării reale. Ea începe post festum, adică po rneşte de la rezul
tatele finite ale procesului de deZ'voltare. Forme1e

care

imprimă

produselor muncii c alitatea de mărfuri, şi c are sînt deci premise
ale circulaţiei mărfurilor, posedă dej a fixitatea unor forme naturale
ale vieţii sociale înainte ca oamenii să fi încercat să-şi dea s eama
nu de caracterul istoric al acesto r forme, pe c are ei, dimpotrivă,
le consideră imuabile, ci de c onţinutul lor. Astfel, numai analiza
preţurilor

mărfurilo r

a

făcut

posibilă

determinarea

mărimii

va

lorii şi numai expresia comună în bani a mărfurilo r a făcut posi
bilă fixarea c aracterului lor de valo are. Or, tocmai această formă
d esăvîrşită a lumii mă:rifurilor - forma bani - este
ascunde

sub

un

înveliş

obiectual

caracterul

social

aceea
al

c are

muncilor

particulare şi deci relaţiile so ciale ale muncitorilor individuali, în
l o c să le dezvăluie. Dacă spun că haina, cizma etc. se raportează
la pînză c a la întruchip area generală a muncii omeneşti abstracte,
aceasta este o absurditate evidentă. Dar cînd producăto rii haine
lor, cizmelor etc. raportează a ceste mărfuri la pînză - sau la aur
şi argint, c ee a ce este acelaşi lucru - ca la un e chivalent gene
ral, rapo rtul dintre muncile lor particulare şi munca socială totală
apare tocmai în această formă absurdă.
Tocmai

astfel de

forme

sînt

cele

c are

formează

c ategoriHe

economiei po litic e burgheze. Ele sînt forme de gîndire socialmente
valabile , prin urmare obie ctive, pentru relaţiile d e producţie
acestui mo d de producţie

so cial,

istoriceşte

determinat,

ale

ale pro

ducţiei de mărfuri. De aceea tot misticismul lumii mărfurilor, tot
fantasticul şi toată vraja c ar e învăluie pro dusele muncii în CO!ll
diţiile dominaţiei producţiei de mărfuri dispar de îndată ce trecem
Ia alte forme de pro ducţie.
28)

„Ce

poţi

revoluţii periodice

nu

sînt

conştienţi

tiona!Okonomie",

1

crede

de

în

şi Karl Marx, Paris

despre

Că este

o

lege

care

ea". (Friedrich Engels,

„Deutsch-Franzosische
1844.)

Editura politică, 1960, ed.

nu

se

poate

o lege naturală, bazată pe
„Umriss e

Jahrbiicher",

impune

faptul că

zu

einer

editate

(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere,
a II-a, ip. 560--56 1 . - Nota trad.)

decît

prin

cei în cauză

Kritik der

Na

de Arnold Ruge
vol.

1, Bucureşti,
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Intrucît economiei politice îi plac robinsonadele 29), să-l ve
dem mai întîi pe Robinson pe insula sa. Deşi m odest din fire, el
trebuie totuşi să-şi satisfacă diferite trebuinţe, trebuie deci să
efectueze diferite feluri de munci utile, să facă unelte, să fabric e
mobilă, să domesticească lame, să pescuiască, s ă vîneze etc. Des
pre rugăci'Uni şi alte asemenea lucruri nu voflbim aici, deoarece
ele îi fac plăcere lui Robinson al nostru pentru care această înde
letnicire este o destindere. Cu toată varietatea funcţiilor sale pro
ductive, el ştie că acestea nu sînt decît diferite forme de activi
tate ale aceluiaşi Robinson, adică diforite feluri de mun c ă ome
nească. Nevoia însăşi îl sileşte s ă-şi împartă cu rigurozitate timpul
de muncă între diferitele sale funcţii. Chestii\.lll e a dacă una din
funcţii ocupă un loc mai mare şi alta un loc mai mic în ansamblul
activităţii sale depinde de dificultăţile mai mari sau mai mici p e
care trebuie s ă le învingă pentru a putea obţine efectul util ur
mărit. Experienţa îl învaţă acest lucru, şi Robinson al nostru, care
a salvat din naufragiu ceasul, c artea mare, cerneala şi tocul, în
cepe în curînd, ca un adevărat englez, să ţină contabilitatea pro
priei sale persoane. Inventarul său cuprinde o listă a obiectelor
de întrebuinţare pe care le posedă, a diferitelor operaţii necesare
pentru producerea lor, în sfîrşit a timpului de muncă pe care-l
cheltuieşte în medie pentru producerea unor cantităţi determinate
din aceste produse diferite. Toate rap orturile dintre Robinson şi
obiectele care formează avuţia sa, creată de el însuşi, sînt aici
allît de simple şi clare, înoît chiar şi d-l M. Wirth le-ar putea în
ţelege fără un efort intelectual deosebit. Şi totuşi ele cuprind toate
determinaţiile esenţiale ale valorii.
Să p ărăsim luminoasa insulă a lui Robinson şi să întrep11in
dem o cfilătorie în întunecosul ev mediu european. 1n locul omului
independent găsim aici numai o ameni total dependenţi - şerbi
şi seniori, vasali şi suzerani, laici şi clerici. Dependenţa personală
caracterizează aici atît relaţiile sociale ale producţiei materiale,
cit şi toate celelalte domenii ale vieţii bazate pe

aceasta. Dar

tocmai pentru că relaţiile de dependenţă personală formează b aza
29) Notă la ediţia a 2-a. Ricardo îşi are şi el robinsonada sa. „Pescarul
primitiv şi vînătorul primitiv sînt puşi de Ricardo să schimbe de la început,
ca nişte posesori de mărfuri, peştele şi vînatul proporţional cu timpul de muncă
materializat iîn aceste valori de schimb. Cu acest iprilej el cade în anacr-0nism,
presupunînd că la evaluarea uneltelor lor de muncă, pescarul primitiv şi vînă
torul primitiv consultă tabelele de anuităţi care erau în vigoare în 1811 la
bursa din Londra. uParalelogramele d-lui Owen» 34 par să fie singura formă de
societate pe care o cunoştea în afară de cea burgheză • . (Karl Marx , „Zlur
Kritik etc.", p. 38, 39.) (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti,
Editura politică, 1 962, p. 49-50. - Nota trad.)
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societăţii date, munca şi produsele nu trebuie să îmbrace o formă
fantas tică, diferită de ceea ce sînt ele în realitate. Munca şi pro
dusele intră în angrenajul social ca servicii şi ca p restaţii în na
tură. Forma nemijlocit so cială a muncii o constituie aici forma ei
naturală, caracterul ei special, şi nu caracterul ei general, aşa
cum este cazul în societatea bazată pe producţia de mărfuri. Munca
de clacă se măsoară, ca şi munca producătoare de mărfuri, cu
aj utorul timpului, dar fiecare şerb ştie că ceea ce cheltuieşte el
în folosul stăpînului său este o cantitate determinată din forţa
sa de muncă personală, Zeciuiala care trebuie plătită popii este
mult mai dară decit binecuvântarea acestuia. Oricum am aprecia
deci măştile pe care le poartă oamenii în evul mediu, relaţiile lor
sociale de muncă apar în orice caz ca propriile lor relaţii perso
nale, şi nu sînt deghizate în relaţii so ciale între lucruri, între pro
dusele muncii.
Pentru a analiza munca în comun, adică munca nemij locit
socializată, nu e nevoie să ne întoarcem la forma primitivă a ei,
pe care o întîlnim la începuturile istoriei tuturor popoarelor civili
zate 30). Un exemplu mai recent îl constituie gospodăria agricolă
patriarhală a unei familii de ţărani care produce cereale, vite, fire
de tort, pînză, îmbrăcăminte etc. pentru nevoile ei proprii. Aceste
obiecte diferite apar familiei ca produse diferite ale muncii ei,
dar nu sînt mărfuri care se schimbă reciproc. Diferitele munci
care creează aceste produse, adică agricultura, creşterea vitelor,
torsul, ţesutul, croitoria etc., sînit !În forma lor naturală :funcţii
sociale, pentru că sînt funcţii ale familiei, c are, asemenea pro
ducţiei de m ărfuri, posedă propria ei diviziune spontană a muncii.
Deo sebirile de sex şi de vîrstă, precum şi condiţiile naturale ale
muncii, care se schimbă în funcţie de anotimp, reglementează re
partizarea muncii în cadrul familiei şi timpul de muncă al fiecărui
membru al familiei. Dar cheltuirea forţelor de muncă individuale,
măsurată cu ajutorul duratei în timp, apare aici de la început ca
determinare so cială a muncilor înseşi, pentru că forţele de muncă
30J Notă Ia edilia a 2,a, „ln ultimul timp 5,a răspîndit 'Prejudeoata ridicolă
că forma 1propnie,t ăţii primitive iÎIIl obşte ar fi o formă specific slavă sau chiar
exolusiv rusească. Aceaista esbe forma primi'11ivă a cărei evoluţie o ,putem urmări
la romani, la germani şi dia celţi, iar o serie intreagă de diverse tipuri ale
ei, deşi în iparte pe ca•le de destrămare, se mai întîlnesc şi aistăzi .Ia indieni. Un
studiu maii aprofundat al formelior de iproprietaite în obşte la asLatici, în special
la indieni, ar arăta cum dliln lfonme diferite de ,proprietate primitivă in obşte
rezu,Jtă forme diferite de dastrăimare a ei. Aş.a, de pildă, tLpumle i1l:iţiale dliferite
de p roprietate priv,ată romană şi g,ermanică pot fi deduse din forme diferite de
proprietate în obşte Ja indieni. (Karl Marx, „Zur Knitik etc.", p . 10.) (Vezi
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, ip. 22. Nota trad. }
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individuale funcţionează aici de la început numai ca organe ale
forţei de muncă totale a familiei.
ln sfîrşit să ne imaginăm, pentru a mai varia exemplele, o
asociaţie de o ameni liberi care lucrează cu mijloace de producţie
comune şi îşi cheltuiesc numeroasele lor forţe de muncă indivi
duale în mod c onştient (selbstbewusst) ca o singură forţă de muncă
socială. Aici se repetă toate determinaţiile muncii lui Robinson,
dar pe scară socială, şi nu individuală. Toate produsele lui Robin
son erau produsul său exclusiv personal, prin urmare, în mod ne
mijlocit, obiecte de întrebuinţare pentru el. Produsul total al aso
ciaţiei este un produs social. O parte a acestui produs serveşte,
la l'Îndul său, ca mijloc de producţie. Ea rămîne socială. Dar cea
laltă parte este consumată de membrii asociaţiei sub formă de
mij l o ac e de subzistenţă. Ea trebuie deci repartizată între ei. Fe
lul acestei repartiţii va varia în funcţie de specificul organismu
lui social de producţie însuşi şi de gradul de dezvoltare istoric
c orespunzător al producătorilor. Numai pentru a face o paralelă
cu producţia de mărfuri presupunem că partea din mijloacele de
subzistenţă c are revine fiecărui producător este determinată de
timpul său de muncă. Timpul de muncă ar juca deci un rol dublu.
Pe de o parte, repartizarea lui socială planică reglementează pro
p orţia jus tă dintre diferitele funcţ.ii ale muncii şi diferitele tre
buinţe. Pe de altă parte, timpul de muncă serveşte ca măsură a
părţii individuale a producătorilor în munca totală, prin urmare
şi a părţii din produsul total c are unmează să fie consumată in
dividual. Relaţiile sociale ale o amenilor faţă de munca lor şi faţă
de produsele muncii lor rămîn aici c lare şi simple, atît în pro
ducţie . cit .şi .în repartiţie.
Pentru o societate de producători de măvfuri, a c ărei relaţie
de producţie socială cea mai generală c onstă în aceea că produ
c ătorii c onsideră produsele lor ca mărfuri, deci valori, şi c ă, în
această formă obiec tualizată, muncile lor particulare se raportează
una faţă de alta ca muncă omenească identică, creştinismul, cu
cultul omului abstract c are îl c aracterizează, este, îndeosebi în
varietatea sa burgheză, în protestantism, deism etc., forma de re
ligie cea mai c orespunzătoare. ln modurile de producţie din vechea
Asie, din antichitate etc., transfonmarea produsului în marfă, şi
deci existenţa o amenilor c a producători de mărfuri, j o ac ă un rol
subordonat, c are devine însă tot mai important pe măsură c e obştile
intră în faza de declin. Popoare de neguţători propriu-zise nu
există decît în intermundiile lumii vechi, ca zeii lui Epicur 35 sau
ca

evreii

în

porii

societăţii

poloneze.

Aceste

vechi

organisme

sociale de producţie sînt incomparabil mai simple şi mai clare
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decît cel burghez, dar ele se întemeiază fie pe lipsa de maturitate
a omului individual, nedesprins încă de cordonul ombilical al le
găturii naturale cu semenii săi, fie p e relaţii nemij locite de do
minaţie şi aservire. Ele sînt determinate de gradul de dezvoltare
scăzut al forţei productive a muncii şi de relaţiile corespunzător
limitate ale oamenilor în cadrul procesului de producţie al vieţii
l or materiale, deci de relaţiile limitate dintre oameni şi dintre
oameni şi natură. Această limitare reală se reflectă ideal în ve
chile religii de z eificare a naturii şi în credinţele diiferitelor p o
poare. 1n general, reflexul religios al lumii reale nu p oate să dis
p ară decît atunci cînd relaţiile din viaţa practică de zi cu zi vor
fi relaţii clare şi raţionale între oameni şi între oameni şi natură.
Vălul mistic care acoperă procesul vieţii sociale, adică procesul
producţiei materiale, nu va fi înlăturat decît atunci cînd va de
veni un produs al asocierii libere a oamenilor şi se va afla sub
controlul lor conştient şi planic. Pentru aceasta însă este necesară
o anumită bază materială a societăţii, adică o serie de condiţii ma
teriale de existenţă, c are, la rîndul lor, sînt produsul firesc al
unei dezvoltări istorice îndelungate ş i anevoioase.
Este adevărat că economia politică a analizat - deşi incom
plet 31) - valoarea şi mărimea valorii şi a dezvăluit conţinutul
31)

Neajunsurile

analizei

mărimii

Vdlorii

făcute

de

Ricardo

-

şi

această

analiză este cea mai bună - vor fi demonstrate în cărţile a III-a şi a IV-a
ale lucrării de faţă. In ceea ce priveşte însă valoarea în genere, economia
politică

clasică nu face nicăieri în mod clar şi

aşa cum se exprimă
întrebuinţare

ea în valoare,

a produsului.

Desigur,

şi

deliberat deosebire între muncă,

aceeaşi muncă exprimată

ea

face

de

în valoarea

de fapt această deosebire,

intrucit

o dată consideră munca d!n punct de vedere cantitativ, iar altă dată din punct
de vedere calitativ. Dar nu-i trece prin cap că deosebirea pur cantitativă între
munci presupune identitatea
lor

la munca

omenească

Destutt de Tracy,

care

şi

singura

spirituale

adică
prin
de

sînt

munca de
această

orice

folosire

asemenea,

că

sau egalitatea

abstractă.

spune :
fel,

„lntrucît

noastră
este

lor calitativă, prin urmare reducerea

Ricardo,
a vuţie

singura

pildă,

de

este

sigur

iniţială,

noastră

că

se

declară

folosirea

din

aceea"

[din

of Pol.

Econ.",

atribuie
Ce-i

constituie
parte

avuţia

noastră
că

valoarea de schimb)
economiei

valoarea)

3

ed.,

„a

muncii

Lond.

care

facultăţi,
că numai

vulgare,

mi e

„reprezintă
„două

provin din
care

valori

le-a

ele nu pot proveni

generat•.

munca

ce

concepţie,

care

parte,

toate

le-a

distincte"

că

creat",

(valoarea

valoarea

unei

mărfi

(în

este

mult

lucrurile

-

Nota Ied.

mai

care

p e de altă
întrebuinţare ş i

astfel platitudinea
cazul

de

faţă

* Comp. Destul! de Tracy, „Elements d'ideologie. IVB et Ve parties" , Paris

p. 35, 36.

„The

dar

de

„valoarea muncii " . E l repetă

presupune

(Ricardo,

1821 , p. 334 *). Menţionăm doar că Ri

afirmaţiei lui Destutt propria sa
drept, Destutt spune, p e de o

afirmă

el

şi

sînt create lucrurile pe care Ie mumim avuţie„. Este cert,
aceste lucruri reprezintă doar munca ce le-a creat şi,

acestea au o valoare sau chiar două vailori distincte,

profundă.

acestor

cu

fizice

toate

dacă

cardo

acord

noastre

comoară moştenită

decît

Principles

de

facultăţile

a

1826,

9[
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care se ascunde în aceste forme. Ea însă nu şi-a pus nici măcar
o dată întrebarea : de ce ac€st conţinut ia o asemenea formă,
cu alte cuvinte, de ce munca se exprimă în valoare, iar durata
muncii ca măsură a ei, în mărimea valorii produsului muncii ? 32)
Formulări cărora le stă scris pe frunte că aparţin unei formaţiuni
sociale în care procesul de producţie îi stăpîneşte pe oameni, dar
oamenii încă nu stăpînesc procesul de producţie, constituie pen
tru conştiinţa ei burgheză o necesitate naturală tot aşa de la sine
înţeleasă ca şi munca productivă însăşi. Ea tratează deci formele
muncii), pentru ca apoi cu ajutorul ei să determine valoarea celorlalte mărfuri.
Ricardo însă îl interpretează în sensul că atit în valoarea de întrebuinţare cit
şi în valoarea de schimb este exprimată munca (nu valoarea muncii). lnsă şi
el distinge atit de puţin caracterul dublu al muncii, care se manifestă sub două
aspecte, incit în tot capitolul intitulat : „Value and Riches, their Distinctive
Properties" * este nevoit să se ocupe de platitudinile unui J. B. Say. ln cele din
urmă, Ricard o constată uimit că Destutt, deşi consideră, ca şi el, munca drept
izvor de va1oare, este, rp e de altă parte , de aooI'd 'CU Say �n ceea oe priveşte
noţiunea de valoare.
32) Unul dintre principalele neajunsuri ale economiei politice clasice constă
în aceea că ea nu a reuşit niciodată să deducă din analiza mărfii, şi în special
din analiza valorii mărfii, forma-valoare, care faice din ea valoare de schimb.
Chiar şi cei mai buni reprezentanţi ai ei, cum sînt A. Smith şi Ricardo, tratează
forma-valoare ca ceva complet indiferent sau ca ceva străin de natura mărfii.
Cauza nu este numai faptul că analiza mărimii valorii le captează întreaga aten
ţie. Ea este mai profundă. Forma-valoare a produsului muncii este forma cea mai
abstractă, dar şi cea mai generală, a modului de producţie burghez, care se
caracterizează. tocmai prin aceasta ca un tip special de producţie socială, şi deci
totodată istoric. Dacă însă modul de producţie burghez este considerat forma
naturală eternă a producţie i sociale, atunci în mod inevitabil particularitătile
specifice ale formei-valoare, adică ale formei-marfă, iar ulterior forma bani,
forma capital etc. sînt trecute cu vederea. De aceea găsim la unii economişti
care admit că mărimea valorii se măsoară prin timpul de muncă cele mai variate
şi mai contradictorii concepţii despre bani, adică despre forma desăvîrşită a
echivalentului general. Acest lucru este deosebit de evident atunci cînd e vorba
de bănci de 1pildă, dnd definiţiile curente ale banilor nu mai siînt suficiente. De
aceea, ca o reacţie a apărut un s istem mercantilist restaurat (Ganilh etc.). pentru
care valoarea nu este decit forma socială sau, mai bine zis, aparenţa lipsită de
substanţă a acesteia. - Subliniez aici o dată pentru totdeauna că prin economia
politică clasică înţeleg întreaga ştiinţă economică de Ia W. Petty încoace, care
cercetează legătura internă a relaţiilor de producţie burgheze, în opoziţie cu eco
nomi a vulgară, care se mişcă numai în cadrul legăturilor aparente , rumegă Ia
infinit materialul de mult elaborat de economia politică ştiinţifică, cu s copul de
a da o explicaţie plauzibilă pentru uzul casnic burghez fenomenelor, ca să spu
nem aşa, celor mai grosolane, în rest însă se mărgineşte să sistematizeze pedan
teria şi să proclame drept adevăruri eterne suficientele şi banalele concepţii ale
agenţilor de producţie burghezi despre propria lor lume ca cea mai bună din
tre lu.mi.
* "Valoarea şi avuţia, proprietăţile lor distinctive• .

-

Nota trad.
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preburgheze ale organismului so cial de producţie cam în felul în
care tratau părinţii bisericii religiile precreştine 33) .
Cît de mult sînt unii economişti prizonierii fetişismului pro
priu lumii mărfurilor, adică prizonierii aparenţei obiectualizate a
determinaţiilor sociale ale muncii, reiese între altele din disputa
anostă şi lipsită de gust despre rolul naturii în crearea valorii de
schimb. 1ntrucît valoarea de schimb nu este decît un anumit mod
social de a exprima munca cheltuită pentru producerea unui lucru.
ea nu p oate să conţină mai multă slllb stanţă naturală decît cursul
i:.chimbului, de pildă.
33) „Economiştii folosesc un procedeu foarte straniu. Pentru ei nu există decît
două feluri de instituţii : artificiale şi naturale. Instituţiile feudale sînt artificiale,
cele burgheze sînt naturale. Ei seamănă în acedstă privinţă cu teologii, care
disting şi ei două categorii de religii. Orice religie care nu este a lor este o
născocire a oamenilor, în timp ce propria lor religie este o revelaţie divină . .
Prin urmare, pînă acum a existat istorie, dar acum ea nu mai există". (Karl Marx,
„Mise re de la Philosophie. Reponse a la Philosophie de la Misere de M. Proudhon • ,
1847, p . 113.) [Vezi K . Marx şi F . Engels. Opere, voi. 4 , Bucureşti, Editura poli
tică, 1963, ed. a II-a, p. 138. - Nota trad.). Cu adevărat nostim este d-l Bastiat,
care îşi î nchipuie că vechii greci şi romani ar fi trăit numai din jaf. Dar ca să
trăieşti secole de-a rîndul din jaf, trebuie să ai mereu ce jefui, sau ca obiectul
j afului să se reproducă neîntrerupt. Prin urmare este de presupus că şi grecii ş i
romanii aveau u n proces de producţie, aşadar o economie, care constituia baza
materială a lumii lor, tot aşa cum economia burgheză constituie baza lumii de
astăzi. Sau crede, poate, Bastiat că un mod de productie bazat pe munca scla
vilor se bazează pe un sistem de jaf ? 1n acest caz el se situează pe un teren
periculos. Dacă un titan al gîndirii ca Aristotel a putut să greşească în apre
cierea muncii sclavilor, de ce un pigmeu al ştiinţei economice ca Bastiat ar fi
infailibil în aprecierea muncii salariate ? - Folosesc acest prilej pentru a răs
punde pe scurt la o obiecţie făcută de o gazetă germano-americană la aparitia,
în 1859, a lucrării mele „Zur Kritik der Politischen Oekonomie". Această gazetă
afirma că concepţia mea, potrivit căreia modul de producţie determinat şi rela
ţiile de producţie corespunzătoare, î ntr-un cuvînt „structura economică a socie
tăţii constituie baza reală pe care se înalţă o suprastructură juridică şi politică
şi căreia î i corespund forme determinate ale conştiinţei sociale", „modul de
producţie al vieţii materiale determină î n genere procesul vieţii sociale, politice
şi spirituale" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura
politică, 1962, p. 8-9. - Nota trad.). - este justă pentru lumea de astăzi, în
care predomină interesele materiale, dar nu este justă nici pentru evul mediu,
unde predomina catolicismul, nici pentru Atena şi Roma, unde predomina poli
tica. ln primul rînd, este straniu că cineva mai poate să presupună că aceste
fraze îndeobşte ştiute despr e evul mediu şi despre lumea antică ar fi rămas
cuiva necunoscute. ln orice caz este clar că nici evul mediu nu putea să trăiască
din catolicism şi nici lumea antică din politică. Dimpotrivă, modul în care erau
dobîndite în acea vreme mijloacele de subzistenţă explică de ce în primul caz
catolicismul, iar în al doilea caz politica au jucat rolul principal. De altfel, nu e
nevoie să cunoşti temeinic istoria Republicii romane, de pildă , ca să-ţi dai seama
di secretul istoriei ei îl constituie istoria proprietăţii funciare. Pe de altă parte,
pînă şi Don Quijote a plătit scump greşeala de a-i fi considerat pe cavalerii
rătăcitori compatibili cu toate formele economice ale societăţii.
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Dat fiind c ă forma-marfă este forma cea mai generală şi cea
mai puţin dezvoltată a producţiei burgheze, din care cauză ea
.apare de timpuriu, deşi în epocile anterioare nu este dominantă,
deci c aracteristic ă ca în zilele noas tre, caracterul ei de fetiş po ate
fi întrezărit relativ uşor. In formele mai concrete dispare şi această
aparenţă de simplitate. De unde provin iluziile sistemului monetar ?
De acolo că acest sistem nu a văzut că aurul şi argintul, ca bani,

reprezintă o relaţie socială de producţie, însă sub forma unor lu
cruri naturale cu însuşiri sociale ciudate. Iar economia politică
modernă, care priveşte de sus sistemul monetar, nu-şi vădeşte
oare fetişismul de îndată ce tratează despre c apital ? A trecut oare
mult timp de cînd s-a spulberat iluzia fiziocraţilor că renta fun
ciară provine din pămînt, şi nu de la socie tate ?
Să nu anticipăm însă, să mai dăm aici doar un singur exemplu
î n ceea ce priveşte forma-marfă. Dacă mărfurile ar putea să vor
bească, ele ar spune : valoarea noastră de întrebuinţare poate să-l
intereseze pe om. Pe noi, ca lucruri, ea nu ne priveşte. Ceea c e
ne priveşte p e noi, c a lucruri, este valoarea noastră. Propria
noastră circulaţie ca obiecte-mărfuri dovedeşte acest lucru. Noi
ne raportăm unele la altele numai ca valori de schimb. Să-l ascul
tăm acum pe economist dind grai sufletului mărfii :
„Vafoarea•

(valoarea de schimb)

loarea de întrebuinţare)

„este

„este

o

proprietate

o <proprietate

a

implică în mod necesar schimbul, avuţia însă nu"
trebuinţare)
Bogat

„este un

este un om sau

O perlă sau

atribut al il'Illului, valoarea
o

comunitate ;

a lucrurilor ;

omului.

34).

Valoarea

„Avuţia"

este un

valoroasă este

avuţia"

(va

în acest sens

(valoarea de în

atribut al mărfurilor.

o perlă sau un diamant..•

un diamant are valoare ca perlă sau ca diamant" 35).

Pînă acum nici un chimist nu a descoperit valoare de schimb
într-o perlă sau într-un diamant. E conomiştii care au descoperit
asemenea substanţă chimică şi c are pretind că gîndesc profund
critic c onsideră c ă valoarea de întrebuinţare a lucrurilor nu de
pinde de proprietătile lor materiale, în timp ce, dimpotrivă, ele
au valoare ca lucruri. Această convingere le este confirmată de
faptul curios că valoarea de întrebuinţare a lucrurilo r se reali-

34)

„Value

necessarily

is

implies

a property of
exchanges,

things,

riches

do

disputes in Pol. Econ., particularly relating

riches
not".

t-0

of men. Value, in this- sense,
(„Observations on some verbal

value, and :to supply and demand",

Lond. 1821, p. 16.)

35)

A
a
7

„Riches are the attribute of man, value is the attribute of commodities.

man or a community is Tich, a pearl or a diamond is valuable. ••
diamond is valuable as a pearI or d iamond".
-

Marx-Engels - OP.ere, vol. 23

(S.

Bailey,

1.

c., p.

A pearl or
156 şi urm.)
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z ează, pentru o ameni, fără schimb, adică în raportul direct dintre
lucru şi om, în timp ce valoar.ea p o ate fi realizată numai în schimb,
adică într-un proces social. Cum să nu-ţi aminteşti de bunul Dog
b erry, care îl dăscăleşte ,pe paznicul de noapte S eacol 36 :
„Să ai o înfăţişare plăcută depii:1e de împrejurări, dar să ştii să citeşti şi

să scrii este un d@r al naturii" 36) ,

38)
că ar

Autorul

fi

lucrării

„Observations"

şi

S.

Bailey

îi reproşează

lui

Ricardo

transformat valoarea de schimb din ceva numai relativ în ceva absolut.
El

Dimpotrivă.
.diamantul şi

a

redus

perlele,

aparenta

de

pildă,

relativitate

ca

valori

pe

care

de schimb,

o
la

posedă

aceste

raportul

real

obiecte,
care

se

.ascunde sub această aparenţă, Ia relativitatea lor c a simple expresii a l e muncii
.omeneşti.

dar

găsit

nu

Dacă

discipolii

convingător,

vreo

lui Ricardo

aceasta

indicaţie cu

privire

loare sau valoarea de schimb.

îi

răspund lui Bailey

se datoreşte faptului
Ia

legătura

pe un ton

grosolan,

că nici la Ricardo ei nu au
lăuntrică dintre valoare şi forma-va
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Procesul schimbului
Mărfurile nu pot merge singure la piaţă şi nu se pot schimba
singure. Trebuie, aşadar, să ne îndreptăm privirile spre cei care
le deţin, spre posesorii de mărfuri. Mărfurile sînt lucruri ; ele sînt
d eci neputincioase în faţa omului. Dacă nu i se supun, el poate
să recurgă la forţă, cu alte cuvinte poate să le ia 37) . Pentru a
raporta aceste lucruri unul la altul ca măr1furi trebuie ca posesorii
lor să se raporteze unii la alţii ca perso ane a căror voinţă să
lăşluieştt:e în aceste Jucrur,i ; astfel un posesor de mărfuri poate
numai de comun acord cu alt posesor de mărfuri, prin urmare
numai printr-un act voliţional comun, să-şi însuşească o marfă
străină înstrăinînd propria sa marfă. Ei trebuie, aşadar, să se re
cunoască în mod reciproc proprietari privaţi. Această relaţie ju
ridică a cărei formă o constituie contractul, indiferent dacă este
sau nu consfinţit prin lege, este o relaţie voliţională, în care se
i eflectă relaţia economică. Conţinutul acestei relaţii juridice sau
voliţionale este dat de însăşi relaţia economică 38). Persoanele
37) ln secolul al XII-lea, atît de renumit în privinţa evlaviei, printre măr
furi se numără de multe ori unele lucruri foarte delicate. Astfel, un poet francez
din acea vreme aminteşte printre mărfurile care se găseau la tîrgul din Landit 37,
alaturi de postav, încălţări, piele, unelte a gricole, piei crude etc., „femmes folles
de leu r corps" * ·
,
38) Proudhon îşi soarbe idealul de justiţie , de justice eternelle * * , în primul
rind din relaţiile juridice corespunzătoare producţiei de mărfuri, ceea ce, în
treacăt fie zis, oferă filistinilor dovada atît de consolatoare că forma producţiei
de mărfuri este tot atît de eternă ca şi justiţia. Apoi el vrea, dimpotrivă, să
transforme în conformitate cu acest ideal producţia de mărfuri reală şi dreptul
real corespunzător ei. Ce-am spune despre un chimist care, în loc să studieze
legile reale ale schimbului de substanţe, pentru a rezolva pe baza lor anumite
probleme, ar voi să modifice acest schimb de substanţe cu ajutorul „ideilor
*
**
7*

-

„ femei uşoare"'. - Nota trad.
justiţie eternă. - Nota trad.
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există aici una pentru alta numai ca reprezentanţi ai mărfurilor,
prin urmare ca p os esori de mărfuri. De altfel, în continuarea ex
punerii noastre vom vedea că măştile economice specifice ale
persoanelor nu sînt decît personificări ale relaţiilor economice în
care ele apar una faţă de alta în calitate de purtători ai acestora.
Posesorul de mărfuri se deosebeşte de marfă mai ales prin
faptul că pentru aceasta din urmă oricare alt corp-marfă nu este
decît o formă de manifestare a propriei ei valori. Nivelatoare şi
cinică din fire, ea e gata oricînd să-şi schimbe nu numai sufletul,
dar şi trupul, cu oricare aită marfă, fie ea mai puţin atrăgătoare
chiar deaît Maritorne. Această incapacitate a mărfii de a sesiza
însuşirile concrete ale altor corpuri-mar1fă este suplinită de pose·
sorul de mărfuri prin propriile sale cinci simţuri, sau chiar mai
multe. Pentru el marfa sa nu are o valoare de întrebuinţare nemij
locită. Altfel el n-ar duce această marfă la piaţă. Ea are valoare
de întrebuinţare pentru alţii. Pentru el valoarea de întrebuinţare
nemijlocită a mărfii constă în a fi purtător al valorii de schimb,
deci un mijloc de schimb 39) . Din această cauză, el vJ:ea să o
înstrăineze şi să obţină în schimb alte mărfuri a căror valoare de
întrebuinţare îi este necesară. Toate mărfurile sînt non-valori de
întrebuinţare pentru posesorii lor şi valori de întrebuinţare pentru
non-posesorii lor. Prin urmare ele trebuie să treacă în perma·
nenţă dintr-o mină în 1alta. Dar această trecere dintr-o mină în
alta reprezintă schimbul lor, iar în cadrul schimbului ele sînt ra
portate unele la altele ca valori şi se realizează ca valori. Mărfu
rile trebuie prin urmare să se realizeze ca valori înainte de a
avea posibilitatea să se realizeze ca valori de întrebuinţare.
eterne• de „naituralite" * şi de „affinite" **· Oare dacă spun em despre camătă
că este în contradicţi e cu „justice eternelle" şi „equite eternelle" ***, cu ,,mu
tualite eternelle" **** şi cu ai1te „verites etemelles " *****• ştim mai mult decît
ştiau părLnţid lbisericii atunci dnd spUlll.eau că ea este �n contradicţie cu „grâce
.eternelle"' cu „foi etemelle" şi „volonte eternelle de dieu• ****** ?
89) „lntrebuinţarea oricărUi bun este dublă : una este proprie lucrului ca
atare, cealaltă nu ; astfel o sandală serveşte pentru încălţat ş i poate fi schim
bată ; ambele sînt moduri de întrebuinţare ale sandalei, căci şi acela care
schimbă sandala p e ceea ce îi lipseşte, de pildă pe alimente, întrebuinţează san
dala ca sandală, însă nu în modu! ei de întrebuinţare natural, căci sandala nu
a fost făcută pentru a fi schimbată". (Aristoteles. „De Rep.", 1. I, c. 9.)
* - „naturalitate•. - Nota trad.
* * - „ afinitate • . - Nota trad.
• •• - „echitate
eternă". - Nota trad.
• * *• - „mutualitate eternă•. - Nota trad.
,.. .,. • • - „adevăruri eterne11 • - Nota trad.

,,.,..„ ,..

•

-

„graţia

-

eternă•,

Nota trad.

„credinţă

eternă",

„voinţa

eternă

a

lui

dumnezeu · • .
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Pe de altă parte, înainte de a se realiza ca valori ele trebuie
să se afirme ca valori de întrebuinţare, deoarece munca ome
nească cheltuită pentru producerea lor este luată în considerare
numai în măsura în care a fost cheltuită într-o formă utilă pentru
alţii. Că munca este utilă pentru alţii şi c ă, prin urmare, produsul
ei satis�ace trebuinţele altora, p oate 5ă confirme însă numai
schimbul.
Orice posesor de mărfuri vrea s ă-şi înstrăineze marfa numai
în schimbul unei mărfi a c ărei valoar·e de întrebuinţare satisface
o trebuinţă a sa. Din acest punct de vedere, p entru el schimbul
este un proces pur individual. Pe de altă parte, el vrea să-şi
realizeze marfa ca valoare, adică să-şi realizeze macla în oricare
altă marfă de aceeaşi valoare, indiferent dacă propria sa marfă
are sau nu valoare de întrebuinţare pentru posesorul celeilalte
mărfi. Din acest punct de vedere, !Pentru el schimbul este un
proces social general. Dar unul şi acelaşi proces nu poate să fie
în acelaşi timp pentru toţi posesorii de mărfuri numai un proce5
individual şi totodată numai un proces social general.
Dacă pnivim lucrurile mai de aproape, vedem că pentru fie
care posesor de marfă orice marfă străină are rolul de echivalent
special al mărfii lui, de aceea macla lui are rolul de echivalent
general al tuturor celorlalte mărfuri. Intrucît însă toţi p osesorii
de marfă fac acelaşi lucru, nici o marfă nu est·e echivalent general,
deci mărfurile nu p osedă nici fomna relativă generală a valorii, în
care ele s-ar echivala ca valori şi ar putea fi comparate ca mă
rimi-valoare. Aşadar, ele nu stau faţă în faţă ca mărfuri, ci pur
şi simplu ca produse sau ca valori de întrebuinţare.
In această situaţie dificilă, p osesorii noştri de marfă gîndesc
ca Faust. La început a fost fapta 38• Ei au acţionat deci încă înainte
de a fi gîndit. Legile naturii mărfurilor se manifestă în instinctul na
tural al posesorilor de marfă. Ei îşi p ot c ompara mărfurile ca valori
şi deci ca mărfuri, numai raportlîndu-le la altă marfă ca echivalent
general. Acest fapt a reieşit din analiza mărfii. Dar numai acţiunea
socială p oate să transforme o marfă anumită în echivalent general.
Acţiunea socială a tuturor mărfurilor desprinde, aşadar, o anumită
marfă, în care îşi exprimă valoarea toate celelalte mărfuri. Astfel,
forma naturală a acestei mărfi devine forma de echivalent social
mente valabilă. Datorită acestui proces social, funcţia de echivalent
geneml devine funcţia socială specific ă a mărfii desprinse. Ea
devine b ani.
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„Illi unum consilium habent et virtutem et potestatem suam bestiae tra
dunt. Et ne quis possit emere aut vendere, nisi qui habet characterem aut nomen
bestiae, aut numerllllll nominis ejus" * (ApocaJtpsul SD) ,

Cristalul-bani este un produs necesar al procesului schimbu
în cadrul căruia produse dilferite ale muncii sînt de fapt con
siderate egaie între ele şi prin urmare transformate de fapt în
mărfuri. Procesul istoric al extinderii şi adîncirii sohimbului dez
voltă contradicţia dintre valoarea de întrebuinţare şi valoare,
ascunsă în natura mărfii. Nevoia circulaţiei ca această contra'dicţie
să se exteriorizeze impune apariţia unei forme de sine stătătoare
a valorii mărfur.Uor şi nu se realizează definitirv decît prin dedu
blarea mărfii în marfă şi bani. Prin urmare, în măsura în care se
efectuează transformarea produselor muncii în mărfuri, se efec
tuează şi transformarea mărfii în bani 40) .
Schimbul nemijlocit de produse are, pe de o parte, forma
expresiei simple a valorii, dar pe de altă parte el nu o are încă.
Această formă era : x marfă A = y marfă B . Forma schimbului
nemijlocit de produse este : x obiect de întrebuinţare A= y obiect
de întrebuinţare B 41). Aici obiectele A şi B nu sînt mărfuri înainte
de schimb ; ele devin mărfuri numai datorită schimbului. Prima
condiţie pen:tru ca un obiect de întrebuinţare să devină o valoare
de schimb p otenţială este existenţa sa ca non-valoare de între
buinţare, ca o cantitate de valoare de întrebuinţare care să depă
şească trebuinţele imediate ale posesorului său. In sine, lucrurile
sînt exterioare omului şi prin urmare pot fi înstrăinate. Pentru ca
această înstrăinare să fie reciprocă, este suficient ca oamenii să se
întîlnească, printr-un acord tacit, în calitate de proprietari privaţi
ai lucrurilor ce pot fi înstrăinate, deci şi în calitate de persoane
independente una de alta. Asemenea relaţii de înstrăinare reci
procă nu există însă între membrii unei obşti prilillitive, fie ea
hri,

49) Acum 1putem aprecia i n mod cuvenit subterfugiile sociaHsmului mic-bur
ghez, care vrea să eternizeze producţia de mărfur i şi, totodată , să desfiinţeze
„opoziţia dintre ban i şi marfă", adică banii înşişi, deoarece banii nu există decit
în această opoziţie. Tot atît de bine am putea să-l desfiinţăm pe papă, menţi
nînd ţotodată catoli cismul. Amănunte în această privinţă vezi î:n lucrarea mea
„Zur Kritik der Pol. Oekonomie" , p. 61 şi urm. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere,
val. 1 3, BuC1Ureşti, Editur a politică, 1962, p. 67 şi urm. - Nota trad.)
41) Atîta timp cit mcă nu se schimbă două obiecte de întrebuinţa.re diferite,
ci pentru un obiect se oferă ca echivalent general o masă haotică de obiecte,
aşa cum se întîlneşte în mod frecvent la sălbatici, s chimbul nemijlocit de prod,us.e
este încă în faşă.
* „Aceştia au un singur cuget, şi puterea şi stăpînirea lor o ciau fiarei, incit
nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără numai cel ce are semnul, adică numele
fiarei sau numărul numelui fiarei". - Nota trad.
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familie patriarhală, veche comunitate hindusă, stat al incaşi
lor 48 etc. Schimbul de mărfuri începe acolo unde se termină
comunitatea, la punctele ei de contact cu alte comunităţi sau cu
membrii altor comunităţi. De îndată ce lumurile devin mărfuri în
re1aţiile externe, ele devin mărfuri, prin retroacţiune, şi în relaţiile
dintre membrii ace'leiaşi comunităţi. Iniţial raportu'! cantitativ !în
care se efectuează schimbul este cu totul întÎIIIlplător. Mărfurile se
schimbă în virtutea unui act voliţional al posesorilor lor de a le
înstrăina reciproc. Treptat, nevoia de obiecte de întrebuinţare
străine se statorniceşte. Prin repetare constantă, schimbul devine
un proces social r.egulat. Cu timpul, cel puţin o parte din produsele
muncii S'Înt produse intenţionat în vederea schimbului. Din acest
moment se statorniceşte, pe de o parte, separarea dintre utilitatea
lucrurilor pentru întrebuinţarea nemij>locită şi utilitatea lor pentru
schimb. Valoarea lor de întrebuinţare se desparte de valoarea lor
de schimb. Pe de altă parte, raportul cantitatirv în care se efectuează
schimbul devine depentdent de însăşi producţia lor. Uzul le fixează
ca mărimi�valoare.
In schimbul nemijlocit de produse, fiecare marfă este în mod
nemijlocit mijloc de schimb pentru p osesorul ei şi echivalent pentru
non-posesorul ei, dar numai în măsura în care este valoare de în
treibuinţar,e pentru acesta. Prin urmare obiectul schimbat încă nu
dobîndeşte o formă-valo are independentă de propria sa valoare
de întrebuinţare sau de trebuinţele inrtividuale ale celor care
schimbă. Necesitatea acestei forme se dezvoltă însă pe măsură
ce creşte numărul şi varietatea mărfurilor care intră în procesul
schimbului. Problema se naşte simultan cu mijloacele de rezolvare
a ei. Circulaţia mărfurilor, în cadrul căr·eia posesorii de mă:r1furi
îşi schimbă propriile produse pe diferite alte produse şi le com
pară unele cu altele, nu are loc niciodată fără ca dilferitele mărfuri
ale diforiţilor posesori să nu fie schimbate pe o a treia madă şi
comparate cu ea ca valori. Această a treia marfă, devenind echi
va1ent ,pentru di·ferite alte mărfuri, capătă IÎn mod nemijfocit, deşi
într-un cadru limitat, forma de echivalent general sau social.
Această formă de echivalent general apare şi dispare o dată cu
contactul social momentan care a generat-o. iEa revine [n mod
altematirv şi temporar unei mărfi sau alteia. O dată cu dezvoltarea
schimbului de mărfuri ea revine 'Însă exclusiv anumitor mărfuri,
sau se cristalizează ffn fo11ID.a bani. La început, înt:împlarea hotă
răşte cu care marfă se contopeşte aoeastă formă. ln genere însă,
două împrejurări au rolul hotăr,îtor în această privinţă. Forma bani
se ·c ontopeşte sau cu cele mai importante obiecte obţinute prin
schimbul cu exteriorul, care constituie de fapt forma naturală de
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manifestare a va1orii de schimb a produselor looa1e, sau cu obiec
tul de 1întrebuinţare, care constituie elementul principal al avuţiei
locale care poate fi înstrăinată, de pildă vitele. Popoarele nomade
sînt primele la care se dezvoltă forma bani, deoarece întreaga lor
.avuţie este mobilă, deci ipoate fi •înstrăinată imediat, şi deo arece
prin :felul lor de viaţă ele intră în permanenţă în contact cu alte
comunităţi, ceea ce stimulează schimbul de produse. Adesea oa
menii l-au folosit chiar pe om, în situaţiia de sdav, ca material
bănesc iniţial, niciodată ins i pămîntul. Asemenea idee nu putea
să apară deC'ît 'În societatea burgheză dezvoltată. Ea datează din
u1tima treime a secolului al XVII-iea, iar prima încercare de a e>
.pune în practică pe scară naţională a fost f ă{;ută ·abia un secol mai
tîrziu, în timpul revoluţiei burgheze franceze.
Pe măsură ce schimbul de mărfuri depăşeşte limitele locale,
iar valoarea mărfurilor devine, treptat, materializare a muncii ome
neşti în general, forma b ani revine unor mărfuri C'are prin natura
lor sînt potrivite să îndeplinească funcţia socială de echivalent
general, ea revine metalelor nobile.
Faptul că „aurul işi argin tul nu sînt prin natura lor bani, dar
că banii slÎnt prin natura lor aur işi argint " 42) , demonstrează con
gruenţa dintre proprietăţile naturale ale acestor metale şi funcţiile
banilor. 43) . Pînă în prezent nu cunoaştem însă decît una din func
ţiile banilor, aceea de a servl ca formă de maniifes tare a valorii
m ărfurilor sau ca material în car·e mă:;:imea valorii mărfurilor işi
găseşte o expresie socială. Forma de manifestare adecvată a va
lorii sau ma.teria1izare a muncii omeneşti abstracte, şi prin urmal'e
jdentice, poate să fie numai un material ale cărui exemplare po
sedă toate aceeaşi calitate uniformă. Pe de altă parte, întrucît
deosebirea dintre :mărimile-valoare ·este pur cantitativă, marfa-bani
trebuie să fie susceptibilă de diferenţieri pur cantitative, adică să
poată fi divizată anbitrar, iar apoi reconstituită din părţile sale.
Aurul şi arigintul posedă a ::este calităţi de la natură.
Valoarea de întrebuinţare a mărfii-bani capătă un caracter
dublu. In afară de valoarea ei de întrebuinţare specială ca marfă aurul, de pildă, serveşte la plombarea dinţilor cariaţi, ca materie
primă pentru articole de lux etc. -, ea dobîndeşte şi o valoare
42) Karl Marx , I. c., p. 135. (Vezi
Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 143),
(Galiani, „Della Maneta", în colecţia lui
43) Amănunte în această privinţă
subcapitolul : „Metalele nobile",

K. Marx şi P. Engels. Opere, voi. 13,
„Metalele„. sînt prin natura lor bani".
Custodi, Parte Moderna, t. III, p. 137.}
vezi în lucrarea mea citată mai sus,
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de [ntrebuinţar·e formală, care decurge din funcţiile ei sociale
specifice.
Intrucît toate celelalte mărfuri nu sînt decit echivalente spe
dale ale banilor, iar banii slînt echivalentul lor general, ele se
raportează la bani, care sînt consideraţi marfă universală, ca
mărfuri speciale 44) .
Am văzut că forma ibani nu este deoît reflexul raporturilor
dintre măl'furi fixat într-o singură marfă. J>rin urmare, faptul că
banii sînt marfă 45) poate să apară ca o descoperire numai pentru
·cel care p orneşte de la forma lor desăv;îrşită, pentru ca apoi să o
analizeze. Procesul schimbului nu-i dă mărfii, pe care o transformă
în bani, valoarea ei, ci forma-valoare a ei specifică. Colllfundarea
acestor determinări a !făcut ca valoarea aurului -şi argintului să
fie considerată :imaginară 46) . !ntrucît in anumite ifunoţii banii pot fi
înlocuiţi prin simple semne ale lor, .a apărut o a doua eroare, şi
anume că ei nu ar fi decît semne. Pe de altă parte, această eroare
ascundea intuirea vagă că forma ibani a lucrurilor le este exte
rioară, că ea nu este deoît o formă de manifestare a unor relaţii
dintre o ameni ascunse ·îndărătul ei. In acest sens, orice marfă ar
fi un semn, întrucît ca valoare ea nu este decît un înveliş material

44) „Banii sînt marfă universală". (Verri, I.c., p. 16.l
45) „Argintul şi aurul în sine, cărora le putem da denumirea generală de
metal nobil, sînt... mărfuri... a căror valoare... creşte şi scade. Valoarea metalu
lui nobil poate fi considerată mai mare dacă cu o greutate mică din metalul res
pectiv se poate procura o cantitate mai mare de produse agricole sau industriale
ale ţării etc." ([S. Clement], „A Discourse of the General Notions of Money,
Trade, and Exchange, as they stand in relations to each other. By a Merchant"
Lond. 1695, p. 7). „Argintul şi aurul, fie că au sau nu formă de monedă, sînt
întrebuinţate , ce-i drept, ca măi.sură pentru toate celelalte lucruri, da.r ele sînt
totuşi o marfă, ca şi vinul, uleiul, tutunul, pînza sau postavul". ([J, Child] , „A
o<liscourse concerning Trade, and that in particular of the East-Indies etc.", Lon
odon 1689 , p. 2.) „Rezervele şi bogăţia regatului nu po t fi limitate numai Ia b ani,
aşa cum aurul şi argintul nu pot fi excluse din rândurile mărfurilor•. ( [Th. Pa
�illon], „The East India Trade a most Profitable Trade, London 1677, p. 4.)
46) „Aurul şi arginitllll au valoare ca metale, ânainte de a fi bani• {Galiani,
�.c., [Jp. '12)). Locke spune : „Datorită calităţilor lui care il fac să fie potrivit
ipentru rolul de bani, de comun acord, oamenii au atribuit argintului o valoare
imaginară• [John Locke, „Some Considerations etc.• , 1691, in „Works" , ed. 1777,
v. II, rp. 15) .) Dimpotrivă, Law spune : „Cum ar fi posibil ca naţiuni diferite să
.atribuie unui lucru oarecare o valoare imaginară... sau cum ar fi posibil să se
menţină această valoare imaginară 1" Cit de puţin înţelegea el însuşi această
problemă reiese din următoarea afirmaţie : „Argintul se schimbă după valoarea
de întrebuinţare pe care o are, adică după valoarea sa reală ; datorită faptului
că s erveşte drept ... b ani, el capătă o valoare adiţională (une valeur additionnelle) ".
(Jean Law, „Considerations sur Ie numeraire et le commerce", în ediţia E. Daire,
.,Economistes Financiers du XVIII-e siecle", p. 469, 470.)
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al muncii omeneşti cheltuite p entru produoerea ei 4;) . Dar prezen
tînd drept simple 1semne caracterele sociale pe care le capătă îu
crurile pe 1baza unui anumit mc.id de producţie, sau formele obiec
tuale pe care le iau detel'minările sociale ale muncii pe baza aces
tui mod de producţie, ele sînt implicit declarate drept un produs
arbitrar al raţiunii o a.menflor. Aceasta este explicaţia la modă în
secolul al XV.III-lea pentru a se înlătura, cel puţin momentan, apa
renta de straniu pe care o aveau formele misterioase ale relaţiilor
dintre oamen:i , r.elaţii a căror ge neză nu putea fi încă descifrată.
Aşa cum am arătat mai 1sus, forma de echivalent a unei mărfi
nu include determinarea cantitativlî. a mărimii valorii ei. Dacă ştim
că aurul este bani, că prin urmare, poate fi schimbat nemijlocit pe
toate celelalte m ărfuri, nu dnseamnă însă că ştim dt valorează, de
pildă, 1 0 pfunzi de aur. Ca orice altă marfă, banii nu-şi pot exprima
mărimea propriei lor valon deaît în mod relativ, în alte mărfuri.
Propria lor valo.ire este determinată de timpul de muncă necesar
pentru producer�a lor şi se exprimă 1în acea cantitate din orice
altă marfă 'În care este cristalizat un timp de muncă egal 48) . Mă47) „Banii sînt semnul lor" (al mărfurilor) . (V. de Forbonnais, „Elements du
Commerce " , Nouv. Edit., Leyda 1766, t. II, p. 143.) „Ca semn, ei sînt atraşi de
către mărfuri " (l.c., p. 155) . „Banii sînt �emnul unui [ucru şi dl reprezintă". (Mon
tesquieu, „Esprit des Lots " , Oeuvres , Land. 1767, t. II, p. 3.) „Banii nu sînt un
simplu semn, deoarece ei înşişi s înt avuţie ; ei nu reprezintă valoril e, ci sînt
echivalffiJ.tele for " . (Le Trosne, J.c., p . 910.) „Dacă considerăm conceptul de va
loare, lucrul însuşi nu este privi t deai t ca un semn ; el nu este considerat ca el
însuşi, ci ca ceea ce valorează " . (Hegel, l.c., Jl. 100.) Cu mult înaintea econo
miştilor, juriştii au pus în circulaţie ideea că banii nu sînt decî t simple semne şi
că metalele nobile nu au decît o valoare imaginară ; sicofanţi ai puterii regale,
de-a lungul întregulud ev mediu ei au întemeiat dreptul acesteia de a falsifica
moneda pe tradiţiile Imperiului roman şi pe concepţiile despre monedă din
Pandecte 41 • „Nimeni nu poate şi nu are voie să se îndoiască - spune abilul lor
discipol, Filip de Valois într-un decret din 1346 - că numai nouă şi maiestăţii
noastre regale ne revine dreptul... de a bate moneda, stabilirea cîtimii banilor şi
orice legiuire cu privire Ia bani, precum şi cursul şi preţul lor cum ne va place
nouă şi cum bine Di s e va părea". Era o dogmă a dreptului roman ca împăratul
să decreteze valoarea banilor. Era interzis în mod expres ca banii să fie consi
deraţi marfă. „Dar nimănui să nu-i fie p ermis să cumpere bani, căci, deşi sînt
făcuţi pentru folosinţa tuturor, ei nu trebuie să fie marfă". O explicaţie excelentă
în această privinţă există la G. F. Pagnini, „Saggio sopra ii giusto preggio delle
cose" , 1 751 , ediţia Custodi, Parte Moderna, t. II. In special în partea a II-a a
lucrării, Pagnini îi combate pe domnii j urişti.
48) „Dacă cineva poate să obţină şi să aducă o uncie de argint din minele
din Peru la Londra cu aceeaşi cheltuire de timp care ar fi necesară pentru a
produce un bushel de cereale, unul din aceste produse constituie preţul natural
al celuilalt ; dar dacă , prin punerea în exploatare a unor mine noi, mai bogate,
el poate să obţină două uncii de argint cu acelaşi efort cu care înainte obţinea
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rimea - valoare relativă a aurului se stabileşte 1a locul unde s e
produce, î n schimbul nemijlocit. ln momentul î n car,e intră i n cir
,culaţie ca bani, valo area lui este dată. Dacă încă în ultimele
decenii ale seculului al XVII-Iea, pe b aza analizei b anilor, s-a
stabilit că banii sînt marfă, aceasta n-a fost decît un început. Di
ficultatea nu cc,nstă în a înţelege că banii Sînt marfă, ci în a
explica cum şi de ce marfa devine bani 49) .
Am văzut cum şi în cea mai simplă expresie de valoare, adică
în expresia x marfă P.
y marfă B , lucrul !În care este exprimată
mărimea vaiorii altui lucru pare să aiibă forma tde echivalent ca
o proprietate socială pe care o are de Ia natură şi care este inde
pendentă de acest raport între mărfuri. Am urmărit modul cum se
creează aceasta iluzie. Ea este desăvîrşită din momentul ;În care
forma de echivalent general se identifică cu forma naturală a unei
mărfi determinate, adică din momentul în care ea se cristalizează.
în forma b ani. Astfel se creează impresia nu că o marfă devine
bani pentru că toate celelalte mărfuri 'Îşi exprimă în ea valorile
lor, 'Ci, dimpotrivă, că ele işi exprimă valorile lor în ea pentru că
ea este bani. Mişcarea intermediară dispare 1în propriul ei rezultat,
fără a lăsa vreo urmă. Fără nici o intervenţie din partea lor, măr
furile găsesc gata pPegătită fotruchiparea propriei lor valori în
tr-un corp-marfă existent in "fara lor şi alături de ele. Aceste
obiecte, adică aurul şi argintul, aşa cum ies din măruntaiele pă
mîntului, S'înt în acelaşi timp întruchiparea nemijlocită a oricărei
=

una, griul va fi tot atît de ieftin Ia preţul de 10 şilingi bushelul cum era mai
înainte i1a ipreţul de 5 şilingi, caeteris paribus * " . (Wdlliam Petty, „A Trea,tise of
Taxes and Contributions", Land. 1667, p. 3 1 .)
49) D-l profesor Roscher ne învaţă că „definiţiile eronate date banilor pot
fi împărţite în două grupe principale : definiţii care consideră că sînt mai mult
decît marfă şi definiţii care consideră că sînt mai puţin decît marfă". Urmează
o înşirare dezordonată a lucrărilor despre bani, înşirare care însă nu elucidează
cîtuşi de puţin istoria reală a teoriei, şi în sfîrşit morala : „Nu se poate tăgădui
că majoritatea economiştilor moderni nu au acordat destulă importanţă particu
larităţilor care deosebesc banii de celelalte mărfuri" (va să zică, banii sînt totuşi
mai mult sau mai puţin decît marfă ?)
. Din aces t punct de vedere, reacţia
semimercantmstă a lui G anilh . . . nu este cu totul neîntemeiată". (Wilhelm Roscher,
„Die Grundlagen der Nationalăkonomie", ediţia a 3-a, 1858, p. 207-210.) Mai
mult - mai puţin - nu destul - din acest punct de vedere - nu cu totul I Ce
noţiuni exacte I Şi asemenea vorbărie profesorală eclectică este intitulată, modest,
de d-l Roscher, „metodă anatomo-fiziologică" a economiei politice I Un merit
însă nu-i poate fi contestat : acela de a fi descoperit că banii sînt „o marfă
plăcută".
„ ..

*

-

celelalte împrejurări răminînd neschimbate.

-

Nota trad.
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munci omeneşti. De aici, magia banilor. In orînduirea socială, pe
care o studiem, relaţiile dintr·e oameni în procesul de producţie
social sînt pur atomistice. Ca urmare, relaţiile dintre oameni capătă
µn caracter obiectual, independent de controlul lor şi de activitatea.
individuală r.onştientă, ceea ce se manifestă in primul :rînd în
faptul că p rodusele muncii lor iau în general forma de mărfuri.
Enigma !fetişismului banilor nu este, aişadar, decît enigma fetişis
mului mărfurilor, devenit vizibil şi strălucitor.
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Banii sau circulaţia mărfurilor
1 . Măsură a valorilor
Pentru a simplifica lucrurile, pr·esupun pretutindeni în această
lucrare că marfa-bani este aurul.
Prima funcţie a aurului constă în a oferi lumii mărfurilor
materialul pentru a exprima valoarea, adkă pentru a exprima
valorile m1$.rfurilor ca mărimi omonime, aceleaşi din punct de
vedere calitativ şi comparabile din punct de vedere cantitativ.
Aşadar, el funcţionează ca măsură generală a valorilor, şi nl.lJIIl ai
prin această .funcţie a sa, aurul, mama-echivalent specifică, de
vine bani.
Mărfurile nu devin comensurabile datorită banilor. Dimpo
trivă. Pentru că toate mărifurile, ca valori, sînt muncă omenească
materializată, şi ca atare sînt comensurabile, ele toate pot să-şi
măsoare valorile cu aceeaşi mamă specifică, transformînd-o astfel
.în măsură comună a valorilor for, adică în bani. !Banii ca măsură
a valorii sînt o formă de manifestare necesară a măsurii valorii
imanente mărfurilor, adică a timpului de muncă so) .
50) Intrebarea de ce banii nu reprezintă nemijlocit timpul de muncă, astfel
ca, de pildă, o bancnotă să reprezinte x ore de muncă, se reduce pur şi simplu
la întrebarea de ce în cadrul producţiei de mărfuri produsele muncii trebuie s ă
ia forma mărfurilor, căci forma-marfă presupune dedublarea lor î n mărfurr ş i
marfă-bani , s a u la întrebarea de ce munca particulară nu poate f i considerată
muncă nemijlocit socială, adică contrariul ei. Am discutat în altă parte pe larg
utopismul plat al „banilor-muncă" pe baza producţiei de mărfuri. (l.c., p. 6 1
şi urm.) (Vezi K. Marx şi F . Engels. Opere, voi. 1 3 , Bucureşti, Editura p olitică,
1962, p. 73 şi urm.
Nota trad.) Aici voi releva doar că, de pildă, „banii-muncă"
ai lui Owen sînt to t atît de puţin „bani" cum sînt bilete de teatru. Owen presu
pune munca nemijlocit socializată, adică o formă de producţie diametral opusă
producţiei de mărfuri. Certificatul de muncă nu face decit să constate partea
individuală a fiecăru i producător în munca comună şi pretenţia sa inuividuală la
cota care î i revine din partea produsului comun destinată consumului. Dar Owen
nici nu s-a gîndit ca, pe de o parte, să presupună producţia de mărfuri şi, pe de
altă parte, să caute să ocolească condiţiile ei necesare cu aj utorul unor trucuri
băneşti.
-
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Expresia valorică a unei mărfi ân aur - x marfă A = y marfă
bani - este forma bani a mărfii sau preţul ei. O singură ecuaţie,
ca, de pildă : 1 tonă de fier = 2 uncii de aur, ,este suficientă acum
pentru a exprima va'loarea fierului într-o formă socialmente vala
bilă. Această ecuaţie nu mai trebuie să figureze ca o verigă in
seria de ecuu.ţii valorice ale celorlalte mărfuri, deoarece marfa
echivalent, adică aurul, posedă dej a caracterul de bani. Aşadar,
forma re1ativă generală .a valorii mă>IfuriJor are aclllIIl din nou în
făţişarea iniţială a formei rnlative simple sau singulare a va'1orii
lor. Pe de altă parte, expresia re1lativă dezvoltată a valorii, adică
seria infinită de expresii relative ale valorii, devine forma relativă
specifică a valorii mărfii-bani. Dar această serie este dată aC'UIIIl so
cialmente lîn !pr.eţurile mărfurilor. Citiţi de la dreapta 1a stânga orice
listă de preţuri şi veţi găsi mărimea valorii banilor exprimată în
toate mărfurile posibile. Dimpotrivă, banii nu au preţ. Pentru a
1putea participa la aoeastă formă relativă unitară a valorii celor
lalte mărfuri, banii trebuie raportaţi la ei înşişi ca la propriul lor
echivalent.
Preţul sau forma bani a mărfurilor este, ca .şi for.ma valoare
în general, o formă distinctă de forma lor corporală reală palpa
b ilă ; adică nu este decît o formă ideală sau imaginară. Valoarea
fierului, a pînzei, a grîului etc. există, cu toate că e invizibilă,
chiar ,în aceste lucruri ; ea se exprimă în egalitatea lor cu aurul,
în raportarea la aur, într-o raportare care există, ca să zicem aşa,
numai 1în capetele lor. De aceea posesorul de marfă trebuie să
împrumute mărfurilor limba sa, sau să 'le pună etichete pentru a
comunica lumii exterioare pl'eţuri'le lor 51) . Intrucît ·exprimarea va
lorilor mărfurilor .în aur are un caracter ideal, pentru această ope
raţie nu se poate folosi decît un aur imaginar sau ideal. Orice
posesor de marfă ştie că este departe de a-1şi transforma mărfurile
în aur dacă dă valorii lor forma de preţ, sau forma imaginară a
51) Sălbaticul sau semisăLbaticul se foloseşte de limbă în alt mod. Iată ce
spune căpitanul Parry despre locuitorii coastei de vest a Golfului Baffin : „ln
cazul acesta" (în cazul schimbului de produse) „„.ei îl lingeau" (obiectul oferit)
„de două ori, ceea ce însemna că sînt mulţumiţi de afacerea încheiată" 42, La
eschimoşii orientali exista de asemenea obiceiul ca cel care cumpăra un obiect
să-l lingă în clipa cînd intra în posesia lui. Dacă f.n nord limba este considerată
organ al luării în posesiune, nu e de mirare că în sud pîntecele este considerat
organ al proprietăţii acumulate şi că un cafru apreciază bogăţia unui om după
mărimea pîntecelui. Cafrii sînt oameni foarte deştepţi ; raportul oficial pe anul 1864
asupra stării s ănătăţii publice în Anglia relev a faptul că la cea mai mare parte
a clasei muncitoare se constată o lipsă de substanţe adipogene, iar în acelaşi an
un oarecare dr. Harvey (nu cel care a descoperit circulaţia sîngelui) a făcut
aver e datorită unor reţete şarlataneşti care promiteau burgheziei şi aristocraţiei
să le scape de povara grăsimii excesive.
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aurului, şi că n-are nevoie nici măcar de un dram de aur real
pentru a exprima în aur valori - marfă de milioane. Aşadar, banii
îndeplinesc funcţia de măsură a valorii numai ca b ani imaginari
sau ideali. Ace:st fapt a prilejuit ce'l e mai năstruşnice teorii 52). Cu
toate că funcţia de măsură a valorii o îndeplinesc numai b anii
imaginari, preţul depinde în ,întregime de materialul b ănesc real.
Valoar·ea, adică cantitatea de muncă omenească pe care o conţine,
de pildă, o tonă de fier, este exprimată printr-o cantitate imaginară
de marfă-oani, care conţine o cantitate de munc ă egală. rln funcţie
de metalul care serveşte ca măsură a valorii - aur, argint sau
cupru -, valoarea unei tone de fier se exprimă în preţuri cu totul
d�ferite, adică în !Cantităţi de aur, argint sau cUipru cu botul diferite.
Aşadar, dacă două mănfuri diferite, de pildă aurul .şi argintul,
servesc în acelaşi timp ca măsură a valorii, preţurile tuturor măr
furilor se exprimă în două feluri diferite : preţuri .în aur şi preţuri
în argint, care coexistă at!îta timp cît raportul dintre valoarea
aurului şi cea a argintului rămîne neschimbat, de pildă 1 : 1 5 . Orice
modificare a acestui raport valoric perturbează însă raportul din
tre preţurile lin aur şi preţurile în argint ale mărfurilor .şi demon
strează astfel practic că o dublare a măsurii valorii este în {;On
tradicţie cu funcţia ei 53) .
52) Vezi Karl Marx, „Zur Kritik etc.", „Theorien von der Masseinheit des
Geldes" , p. 53 şi urm. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 13, Bucureşti, Edi
tura politică, 1962, p. 65 şi urm. - Nota trad.)
53) Notă la ediţia a 2-a. „Acolo unde aurul �i argintul coexistă legal ca
bani, adică ca măsură a valorii, s-au făcut mereu încercări zadarnice de a le
considera drept una şi aceeaşi materie. A presupune că acelaşi timp de muncă
s e m aterializează invariabil în ac eleaşi proporţii de argint şi aur înseamnă a se
presupune în fond că argintul şi aurul sint una şi aceeaşi materie şi că o canti
tate determinată de argint, acest metal mai puţin valoros, reprezintă o fracţiune
invariabilă dintr-o cantitate determinată de aur. De pe vremea domniei lui Eduard
al III-iea şi pînă în timpu! lui George al II-iea, istoria circulaţiei banilor din
Anglia reprezintă o serie neîntreruptă de perturbări provocate de ciocnirea dintre
raportul valoric legal stabilit intre aur şi argint şi oscilaţiile reale ale valorilor
acestor metale. Cînd aurul era evaluat Ia un nivel prea ridicat, cind argintul.
Metalul evaluat la un nivel prea sc:i.zut era retras din circulaţie, retopit în
lingouri şi exportat în străinătate. Atunci raportul valoric dintre cele două me
tale era din nou modificat pe cale legislativă, dar foarte curind noua valoare
nominală intra jn acelaşi conflict rcu raportul valoric real al valorilor ca şi
vechea valoare nominală. In vremea noastră, chiar şi scăderea neînsemnată şi
trecătoare a valorii aurului î•n raport cu argintul, ca urmare a cererii de argint
din partea Indiei şi a Chinei, a provocat în Franţa pe o scară foarte largă acelaşi
fenomen, şi anume exportarea argintului şi înlăturarea lui din circulaţie de către
aur. In anii 1855, 1856, 1851 importul de aur în Franţa depăşea cu 41 580 OOO 1. st.
exportul lui din această tară, în timp ce excedentul exportului de argint faţă de
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Măilfurile cu preţuri determinate se prezintă toate [n forma :
a marfă A = x aur, b marfă B = z aur, c marfă C = y aur etc.,
[n care a, b şi c repr.ezintă mase determinate de feluri de mărfuri
A, B şi C, iar x, z şi y mase determinate de aur. Valori1e mărfu
�ilor sînt deci transformate în cantităţi imaginare de aur de diferite
mărimi, adică, în pofida diversităţii corpurilor-marfă, sînt trans
formate în mărimi omonime, în mărimi-aur. Ele se compară intre
ele şi se măsoară unele cu altele ca diferite cantităţi de aur, şi de
·aici provine necesitatea tehnică de a le raporta la o cantitate de
.aur fixată, ca unitate de măsură a lor. Această unitate de măsură
•Se transformă în etalon prin subdiviziune ân părţi alicote. Incă
înainte de a deveni lb ani, aurul, argintul, arama posedă asemenea
etaloane în măsurHe :J.or de greutate, de pildă pfundul serveşte ca
unitate de măsură, fiind, pe de o p arte, subdivizat în uncii etc.,
iar pe de altă parte multiplicat în chintale etc. 54) Din această
cauză, în cadrul circulaţiei b anilor de metal, denumirile existente
ale etalonului greutăţii reprezintă şi primele denumiri ale etalo
nului b anilor sau ale etalonului preţurilor.
Ca măsură a valorilor şi ca etalon al preţurilor, b anii inde
plinesc două .funcţii cu totul diferite. Ei sînt măsură a valorilor ca
[ntruchipare socială a muncii omeneşti, iar etalon al preţurilor
·Ca o anumită gr.eutate stabilită de metal. Ca măsură a valoni ei
servesc pentru a transforma valorile mărfurilor, atît de diferite,
ân preţuri, în cantităţi de aur imaginare ; ca etalon al preţurilor
•ei măsoară aceste c antităţi de aur. Măsura valorilor măsoară măr
furile ca valori ; etalonul preţurilor, dimpotrivă, măsoară cantităimportul de argint reprezenta 34 704 OOO I. st. * . De fapt în ţările unde, potrivit
legii, ambele metale sînt măsuri ale valorii şi ambele trebuie să fie acceptate la
plăţi şi oricine poate plăti după dorinţă în aur sau în argint, metalul cu valoarea
în creştere dobîndeşte un agio şi, asemenea oricărei alte mărfi, îşi măsoară
preţul în metalul evaluat la un nivel prea ridicat, în timp ce numai acesta din
urmă serveşte ca măsură a valorii. Intreaga experienţă istorică în acest domeniu
se reduce pur şi simplu la aceea că, acolo unde, în virtutea legii, două mărfuri
îndeplinesc funcţia de măsură a valorii, de fapt întotdeauna numai una dintre
ele se afirmă ca atare". (Karl Marx, l.c., p. 52, 53.) (Vezi K. Marx şi F. Engels,
Opere, vol. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 64-65. - Nota trad.)
M) Notă la ediţia a 2-a. Faptul ciudat că iln Anglia uncia de aur, ca
unitate de măsură monetară, 111u este subdivizată în părţi alicote se explică astfel :
„La început sistemul nostru monetar era adaptat la utilizarea exclusivă a argin
tului 1 din această cauză, o uncie de argint poate fi întotdeauna divizată într-un
număr de părţi alicote. Dat fiind că aurul a fost introdus abia mai tîrziu în acest
st.stern monetar adaptat exclusiv Ia argint, o uncie de aur nu poate fi divizată
într-tm număr de părţi alicote". (Maclaren, „History of the Currency", London.
1858, p, 16.)
* ln ediţiile 2-4

:

14 704 OOO.

- Nota red.
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ţile de aur cu ajutorul unei cantităţi de aur, şi nu valo area unei
cantităţi de aur prin greutatea alteia. Pentru etalonul preţurilor
este nevoie ca o greutate de aur determinată să fie .fixată ca unitate
de măsură. Aici, ca şi în toate celelalte determinări de măsură ale
unor mărimi om onime, stabilitatea raporturîlor de măsură este ho
tărîtoare. Aşadar, etalonul preţurilor îşi îndeplineşte funcţia cu
.atît mai bine cu cit aceeaşi cantitate de aur este folosită invaria
bil ca unitate de măsură. Aurul poate servi ca măsură a valorilor
numai pentru că ·el însuşi este un produs al muncii, prin urmare o
valoare potenţial variabilă 55) .
Este evident, ffn primul rînd, că o schimbare a valorii aurului
nu afectează în nici un .fel funcţia iui de etalon al preţurilor. Ori
cum ar varia valoarea aurului, cantităţi diferite de aur ::rămin
întotdeauna în acelaşi raport valoric unele :faţă de a1tele. Dacă
valoarea aurului ar scădea cu 1 0000/o, 12 uncii de aur ar continua
s ă posede de 1 '2 ori mai multă valoare decît o singură uncie de
aur, iar la stabilirea preţurilor nu este vorba deaît de raportul
dintre diferite cantităţi de aur. lntrucît, pe de altă parte, greuta
!ea unei uncii de aur răm1ne invariabilă atunci cînd valoarea ei
scade sau creşte, greutatea părţilor ei alico�e este de asemenea
invariabilă, prin urmare aurul ca etalon fix al preţurilor îndepli
.neşte !Întotdeauna aceeaşi !funcţie, indiferent -cum ar varia va
Joarea lui.
Schimbarea valorii aurului nu afectează nici funcţia sa de
măsură a valorii. O asemenea schimbare afectează concomitent
toate mărfurile şi 1în consecinţă lasă neschimbate, caeteris paribus,
iValorile lor ·relative reciproce, cu toate că acum acestea se ex
primă în preţuri-aur mai ridicate sau mai scăzute decît înainte.
Ca şi în cazul dnd valoarea unei mărfi se exprimă dn valoa
rea de întrebuinţare a altei mărfi, tot astfel la -evaluarea mărfuri
lor în aur se presupune doar că 1n momentul dat producerea unei
anumite cantităţi de aur costă o cantitate dată de muncă. In ceea
ce priveşte mişcarea preţurilor mărfu::rilor !În general, sînt valabile
legile dezvoltate mai sus ale exp.resiei valorii relative simple.
Dacă vafoarea banilor ·este constantă, o urcare generală a
preţurilor mărfurilor este pos1bilă numai dacă cresc valorile măr
furilor ; dacă valoarea mărfurilor este constantă, o asemenea creş
tere este posibilă numai dacă valoarea banilor scade. Şi invers.
Dacă valoarea banilor este constantă, preţurile mărfurilor pot să
scadă numai cu condiţia ca valoarea mărfurilor să scadă ; dacă
65) Notă la ediţia a 2-a. In lucrările engleze confuzia care se face intre
măsura valorilor (measure of value) şi etalonul preţurilor (standard of value) este
de-a dreptul fantastică. Funcţiile, deci şi denumirile, sînt confundate în permanenţă.
8
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valorile mărfurilor sînt c onstante, o asemenea scădere nu este
posibilă decît dac ă valoarea banilor creşte. De •aici nu rezulltă n.i.ci
decum că creşterea vallorii bani'l.or determină întoitdeauna o scădere
proporţionallă a preţurilor mărfurilor, iar o scăder•e a valorii bani
lor - o creştere proporţională a preţurilor mărfurilor. Acest lucru
este valabil numai p entru mărfuri a căror valoare este constantă.
Acele măilfuri, de pildă, a căror valoare creşte concomitent şi în
aceeaşi măsură cu valoarea banilor lîşi menţin aceleaşi preţuri. Dacă
valoarea lor creşte mai încet sau mai repede deoît valoarea bani
lor, scăderea sau urcaJ:lea preţurilor for este determinată de dife
renţa dintre mişcarea valorii lor şi mişcarea valorii banilor etc.
Dar să revenim la examinarea formei preţ.
Din diferite cauze, denumirile băneşti ale cantităţi'l or de me
tal de greutate deteilminată se separă !Încetul cu încetul de denu
mirile lor iniţiale ca greutăţi. Dintre aceste cauze, hotărîtoare din
pund de vedere istoric s'Înt următoarele : 1 . Introducerea de lbani
străini la p opoare mai puţin dezvoltate ; ân Roma antică, de pildă,
.monedele de argint şi de aur au circulat la început ca mărfuri
străine. Denumirile acestor bani străini sînt diferite de denumirile
autohtone ale greutăţilor. 2. O dată cu creşterea avuţiei, metalul
.mai puţin nobil este înlăturat din funcţia sa de măsură a valorii
de metalul mai nobil. Arama este înlăturată de argint, argintul de
aur, orioît ar contrazice această succesiune cronologia 56) poetică 43,
De pildă, lira sterlină a fost denumirea monetară pentru un pfund
real de argint. In momentul cînd aurul a inlăturat argintul ca mă
sură a valorii, aceeaşi denumire a fost folosită pentru o cantitate
de aur care reprezenta p oate 1/i5 de pfund de aur etc., în funcţie
de raportul valoric dintre aur şi argint. Lira sterlină ca denumire
monetară şi pfundul ca denumire obişnuită a greutăţii aurului sînt
acum separate 57) . 3. Falsificarea b anilor practicată secole de-a rîn
dul de către suverani, care a făcut ca din greutatea iniţială a
monedelor să nu rămînă decit numele 58) ,
Datorită acestor procese istorice, separarea denumirii băneşti
a greutăţilor dE. metal de denumirea lor de greutate obişnuită a
d evenit un obicei popular. Intrucît etalonul banilor este, pe de
58) De altfel această cronologie nu o găsim la toate popoarele.
57) Notă la ediţia a 2-a. Astfel, lira engleză reprezintă mai puţin de o
treime din greutatea. .sa iniţială, lira scoţiană d inaintea unirii 44 numii.i 1 /30, livra
franceză 1/74 , maravedi-ul spaniol mai puţin de lft ooo , iar real-ul portughez şi
mai puţin.
58) Notă la ediţia a 2-a. „Monedele ale căror denumiri nu mai au astăzi
decît o semnificaţie ideală sînt la toate popoarele monedele cele mai vechi ;
cîndva însă ele au fost reale, şi tocmai pentru că au fost reale s-a calculat cu
ele". (Galiani „Delia Maneta• , l.c„ ip. 153.)

115

Capitolul 3. Banii sau circulaţia mărfurilor

o parte, pur convenţional, iar pe de altă parte, trebuie să aibă o
reglementat prin

valabilitate generală, el este, în cele din urmă,

O c antitate determinată de metal nobil, de pildă o uncie de

lege.

aur, este împărţi tă oficial în părţi alicote, care sînt denumite prin
lege liră, taler etc. Această parte

alicotă, considerată ca unitate

de măsură propriu-zisă a banilor, este împărţită şi ea în alte părţi
alic ote, care sînt de asemenea d enumite prin lege şiling, penny
etc. 59)

Ca şi mai înainte, ,etalonul banilor de metal continuă s ă

f i e c antităţi

de

metal

de

o

greutate

determinată.

Ceea

ce

s-a

schimbat este modul de diviziune şi d enumirea.
Aşadar, preţurile, sau c antităţi'l.e de aur în care sînt transfor
mate ideal valorile mărifurilor,

se exprimă acum prin denumirile

băneşti sau prin denumirile de c alcul ale etalonului aur stabilite
prin lege. ln loc să spunem deci că un cuarter de griu este egal
cu

o

3.1.st.

uncie de aur, vom spune, 'În Anglia,

17

şilingi şi

1 01/2

că

el

este

ega'l

cu

pence. Cu ajutorul denumirilor lor b ăneşti,

mărifurite spun, aşadar, cit valorează, iar banii servesc ca bani de
calcul ori de cite ori este vorba de a fixa un lucru c a valoare,
adică fa forma bani

80 .

)

Numele unui lucru este cu totul exterior naturii sale. Eu nu ştiu
nimic despre un om d&:ă

ştiu numai t:ă se numeşte Iacob. Tot

astfel în denumiri'le monetare liră, taler, franc, ducat •etc. dispare
-orice urmă .a rapo rtului valoric. Confuzia în ceea ce priveşte sen
sul misterios al acestor semne cabalistice este cu atît mai mare
cu cit denumirile lb ăneşti exprimă valoarea m ărfurilor şi în acelaşi
timp părţi alicote ale unei anumite greutăţi de meta1,

adică

ale

etalonufui banilor 81) . P e de altă p arte, este necesar c a vaio area,
59) Notă la ediţia a 2-a, D-l David Urquhart observă în ale sale „Familiar
Words" faptul nemaiauzit (!) că astăzi lira engleză (1. st,) , unitatea monetară en
gleză, este egală cu circa 1/• uncie de aur : „Aceasta este falsificarea unei măsuri,
şi mu stabilirea unui etalon" (p. 105) . ln această „denumire falsă" a greutăţii
aurului el vede, ca de obicei, mina falsificatoare a civilizaţiei.
60) Notă Ia ediţia a 2-a. „Cînd Anacharsis a fost întrebat de ce au elenii
nevoie de bani, el a răspuns : pentru calcul". (Athen[aeus), „Deipn.", 1. IV. 49,
v. II [p. 120), ed. Schweighăuser, 1802.)
61) Notă la ediţia a 2-a. „Deoarece, ca etalon al preţurilor, aurul apare
sub aceleaşi denumiri de calcul ca şi preţurile mărfurilor, de pildă, o uncie dt>
aur, la fel ca şi valoarea unei tone de fier, se exprimă în 3 1. st. 17 şilingi şi
101/2 pence, aceste denumiri de calcul ale aurului au fost numite preţ monetar
al aurului. De aici provine ideea stranie că aurul (respectiv argintul) s-ar evalua
în propriul său material şi că, spre deosebire de toate celelalte mărfuri, el ar
căpăta din ipartea 1StatUJ!ui un pret lfix. Stabilirea unor denumiri de calcul pentru
greutăţi determinate de aur a fost considerată în mod greşit drept stabilire a
valorii acestor greutăţi". (Karl Marx, l.c., p. 52.) (Vezi K. Marx şi F. Engels.
Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 63--64. - Nota !rad.)
8•
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spre deosebire de varietatea corpurilor din lumea mărfurilor, să
ia această formă materială iraţională şi totodată pur soc ială 62) .
Preţul este denumirea bănească a muncii materializate în
marfă. Prin urmare, a spune că o marfă este echivalentă cu can
titatea de bani a cărei denumire reprezintă preţul ei este o tauto
logie 63) , aşa cum în general expresia valorii relative a unei mărfi
este .întotdeauna expresia echivalenţei a două mărfuri. Dacă însii
preţul ca expresie a mărimii valorii mărfii este expresia raportului
.ei de schimb cu banii, nu urmează reciproca, respectiv că expresiai
raportului ei de schimb cu banii este în mod necesar ·expresiai
mărimii valorii ei. Să presupunem că munca socialmente necesară
iJJ entru producerea unui cuarter de grîu este egală cu munca social
mente necesară pentru producerea a 1/2 uncie de aur (circa 2 1. st.).
Cele 2 1. st. reprezintă •expresia bănească a mărimii valorii cuarte
rului de grîu sau preţul său. Dacă 1însă •împrejurările permit fixa
rea acestui preţ la 3 1. st. rsau dacă ele im.pun scăderea lui [a
1 1. st., atunci 1 1. st. reprezintă, evident, prea puţin, iar 3 1. st.
prea mult ca .expresii ale mărimii valorii grîului, dar şi 1 1. st. şi
3 1. st. s'înt preţuri ale acestuia, deoarece, în primul rînd, ele sint
forma valoare a lui, adică b ani, iar în al doilea rînd sînt expresii
ale raportului său de schimb cu b anii. Dacă condiţiile de producţie
rămîn aceleaşi, sau forţa productivă a muncii rămîne aceeaşi, pen
tru reproducerea unui cuarter de grîu trebuie să se cheltuiască
acelaşi timp de muncă social ca mai înainte. Această împrejurare
nu depinde nici de voinţa producătorului de grîu şi nici de voinţa
celorlalţi posesori de mărfuri. Mărimea valorii mărfii exprimă,
aşadar, un raport necesar faţă de timpul de muncă social, raport
62) Comp. „Theorien von der Masseinheit des Geldes" fn „Zur Kritik der
Pol. Oekon. etc.", p. 53 şi urm. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucu
reşti, Editura politică, 1 962, p. 65 şi urm. - Nota trad.) Fanteziile în ceea ce
priveşte creşterea sau scăderea „preţului monedei" se reduceau la aceea ca,
printr-'l!n act al puterii de stat, denumirile băneşti stabilite prin lege ale unor
greutăţi de aur şi argint, de asemenea stabilite prin lege, s ă fie date unor
greutăţi mai mari sau mai mici, astfel că pe vidtor, de pildă, din 1/4 de uncie de
aur să fie bătuţi 40 de şilingi în loc de 20. Aceste fantezii, î•n măsura în care
nu constituie operaţii financiare grosolane îndreptate împotriva creditorilor sta
tului şi ai particularilor, ci urmăresc „tămăduirea miraculoasă" a economiei , au
fost analizate atît de amănunţit de Petty în „Quantulumcunque concerning Mo
Jlley, To the Lord Marquis of Halifax, 1682", incit nici succesorii săi imediaţi,
sir Dudley North şi John Locke, fără să mai vorbim de cei de mai tîrziu, n-au
putut decît să-i vulgarizeze ideile. „Dacă avuţia unei naţiun i - spune el intre
altele - ar putea fi înzecită printr-un decret, este ciudat că guvernele noastre
nu au emis de mult asem�nea decrete•. (l.c., p. 36.l
63) „Sau trebuie să admitem că 1 OOO OOO în bani valorează mai mult decît
o valoare egală în mărfuri" (Le Trosne, l.c., p. 919) . că, prin urmare, „ o valoare
valorează mai mult decît altă valoare egală".

capitolul 3. Banii sau circulaţia mărfurilor

117

<: are este imanent procesului de creare a mărfii. Prin transforma
rea mărimii valorii în preţ, acest raport necesar apare ca raport
de schimb ·Între o marfă şi marfa�bani existentă în afara ei. Dar
în acest raport de schimb îşi poate găsi expresia atît mărimea
valorii mărfii cit şi plusul sau minusul faţă de această mărime,
care apar la linstrăinarea mărfii în condiţii date. Posibilitatea unei
neconcordanţe cantitative 'între preţ şi mărimea valorii, sau a unei
abateri a preţului de la mărimea valorii, rezidă, prin urmare, în
.însăşi forma preţ. Nu este vorba de o deficienţă a acestei forme,
dimpotrivă, tocmai această particularitate face ca ea să fie forma·
adecvată a unui mod de producţie în care regula îşi poate croÎ
drum prin haos numai ca lege a mediei care acţionează 011b eşte.
Forma preţ nu conţine însă numai .postbilitatea neconcordan
ţei cantitative între mărimea valorii şi preţ, adică între mărimea
valorii şi propria ei expresie b ănească ; ea poate să conţină o
contradi'Cţie calitativă, şi ca urmare preţul să înceteze, în genere,
să fie o expresie a valorii, cu toate că b anii nu sînt decît forma
valoare a mărfurilor. Lucruri care în sine nu sînt mărfuri, ca, de
pildă, conştiinţa, onoarea etc., se pot vinde, dobîndind astfel, prin
preţul care se plăteşte lin schimbul lor, forma de mărfuri. Un lucru
:Poate deci să aibă, formal, un preţ, fără să aibă valoare. Expresia
preţului devine aici imaginară, ca şi anumite mărimi din mate
matici. Pe de altă parte, şi forma preţ imaginară, ca de pildă
preţul pămîntului necultivat, care nu are valoare, pentru că în er
nu este materializată nici o muncă omenească, poate ascunde un
raport valoric real sau unul derivat din acesta.
Ca şi forma relativă a valorii în general, preţul exprimă va
loarea unei mărfi, de pildă a unei tone de fier, prin aceea că e>
anumită cantitate de echivalent, de pildă o uncie de aur, poate fi
schimbată nemijlocit pe fier, dar 'În nici un caz invers, ca fierul,
la rîndul lui, să poată fi schimbat nemijlocit pe aur. Aşadar, pen
tru a funcţiona practic ca valoare de schimb, marfa trebuie să se
lepede de trupul ei natural, să se transforme din aur imaginar în
aur r·eal, cu toate că pentru ea această transsubstanţiere ar putea
fi mai „ dificilă decît este pentru „conceptul hegelian trecerea de
la necesitate la libertate, sau pentru un h omar spargerea carapa
cei, sau, în sfiîrşit, pentru sfiîntul Ieronim lepădarea de b ătmnul
Adam 64) . Pe lingă înfăţişare:i .ei reală, ca fier, de pildă, marfa
n

n

n4) Dacă în tinereţea sa Ieronim a avut mult de luptat împotriva cărnii sale
materiale, deoarece în pustiu a fost mereu obsedat de chipuri de femei frumoase,
la bătrîneţe el a trebuit să lupte împotriva cărnii spirituale. „Mă vedeam în
gînd - spune el, de pildă - în faţa judecătorului suprem. «Cine eşti tu ?», mă
întreabă un glas. «Sînt un creştin». «Minţi» , tună judecătorul suprem. «Nu eşti
dedt un ciceronian I•" 45
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poate să aibă în preţ o înfăţişare ideală de valoare, adică o înfă
.ţişare imaginară de aur, dar ea nu poate fi .în acelaşi timp fier
real şi aur real. Pentru a i se da un preţ, este suficient ca ea să
fie echivalată cu aur imaginar ; dar pentru a servi posesorului ei
ca echivalent general, ea trebuie înlocuită cu aur real. Dacă, de
pildă, poses orul fierului şi-ar oferi marfa posesorului unei mărfi
de lux şi ar spune că preţul fierului reprezintă forma bani, i s-ar
răspunde aşa cum i-a răspuns sitiîntul Petru în cer lui Dante atunci
cînd ac•esta ii spusese profesiunea de credinţă :
„Assai bene e trascorsa
D'esta moneta gia Ia lega e'l peso,
Ma diimmi se �u d'hai neUa tua borsa"

* 46,

Forma preţ presupune înstrăinarea mărfurilor în schimbul b a
nilor şi necesitatea acestei !Înstrăinări. Pe de altă parte, aurul
funcţionează ca măsură ideală a valorii numai pentru că circulă
în pro cesul schimbului ca ma11fă-<bani. In măsura ideală a valorilor
se ascund, aşadar, bani sunători.

2. Mijloc de circulaţie
a) Metamodoza mărfurilor
Am văzut că procesul schimbului mărfurilor cuprinde rapor
turi care se contrazic şi care se •exclud reciproc. Dezvoltarea mărfii
nu �nlătură aceste contradicţii, dar creează forma în care ele se
pot milşca. Aceasta este în general metoda prin care se rezolvă
contradicţiile reaie. De pildă, faptul că un corp este continuu atras
de alt corp şi tot continuu respins de el constituie o contradicţie.
Elipsa este una din formele de mişcare în care această contra
dicţie se realizează şi se rezolvă în acelaşi timp.
Procesul schimbului în măsura în care transferă mărfurile din
mîin.. in .care sînt non-valoTi de întrebuinţare în miini în care
sînt vafori de întrebuinţare este un schimb de substanţe sociaL
Produsul unei munci utile înlocuieşte .produsul aitei mu11JCJ utHe.
Odată ajunsă la locul unde seriveşte ca vafoare de întrebuinţare,
ma'rfa trece din sfera schimbull.ui de măr.fu,ri ,în sfera consumului.
Aici ne vom ocupa numai de prima sferă. Vom examina prin
u11mare întregul proces numai din punctul de vedere al fol1ilei,
* „Moneta, asta, aşadar,
şi-n pond şi-n aliaj s-arată bună,
dar vorba e de-o ai şi-n buzunar 1•

-

Nota trad.

Capitolul 3. Banii sau circulaţia mărfurilor

119

adică numai schimbarea formelor sau metamorfoza mărturiilor, care
mijloceş.te schimbul de substanţe social.
Înţelegerea deficitară a acestei schimbări a formelor se dato
reşte, abstracţie făcîntd de c onfuzia care există în ceea ce priveşte
însăşi noţiunea de valoare, faptului că orice schimbare a formei
unei mărfi se efectuează prin schtmbul a două mărfuri, a unei
mărfi obi1şnuite şi a mărfii-bani. Dacă se reţine numai. acest mo
ment material, adică sohimbul mărfii pe aur, se pierde din vedere
tocmai ceea ce trebuie să se vadă, ·şi anume ceea ce se întiîmplă
cu forma mărfii. Se pierde din vedere faptul că aurul ca simplă
marfă nu •este b ani şi că cele'lalte mărfuri se raportează ele .înseşi,
prin preţurile lor, la aur ca la propria lor întruchipare bănească.
Iniţial, mărfurile intră în procesul schimbului neaurite, neîn
dulcite, aşa cum s-au născut. Procesul schimbului produce o de
dublare a mărfii în marfă şi bani, generează o poziţie exterioară
în care ele îşi exprimă contradicţia lor imanentă dintre valoarea
de ,întrebuinţare şi valoare. In această opoziţie mărfurile ca valori
de întrebuinţare se opun banilor ca valoare de schimb. Pe de altă
parte, ambii poli ai opoziţiei sînt mărfuri, adică reprezintă unitatea
dintre valoarea de întrebuinţare şi valoare. Dar această unitate a
contrariilor se manifestă invers la fiecare din cei doi poli şi de
aceea reprezintă totodată corelaţia lor. Marfa este realmente va
loare de 1întrebuinţare ; existenţa ei ca valoare nu apare decît ideal
în preţ, care o raportează la aur ca întruchipare reală a valorii ei.
Invers, substanţa aurului nu reprezintă decît materializarea valorii,
adică bani. De aceea aurul este realmente valoare de schimb . Va
l oarea sa de întrebuinţare nu mai apare decît ideal în seria de
expresii ale valorii relative, în care el se raportează la mărfurile
ce-i stau în faţă ca la ansarnlblul formelor sale de întrebuinţare
reale. Aceste forme opuse ale mărfurilor sînt formele reale ale
mişcării lor în procesul schimbului.
Să însoţim acum un posesor de marfă oarecare, de pildă,
pe vechiul nostru cunoscut, ţesătorul, în arena procesului schim
bului, pe piaţa de mărfuri. Marfa sa, 20 de coţi de p înză, are un
preţ determinat. Preţul ei e 2 I. st. El o schimb ă pe 2 I. st. şi, om
de modă veche, schimbă apoi cele 2 I. st. p e o bilblie de acelaşi
preţ. Pînza, care pentru el nu este decît marfă, adică purtător de
valoare, ·este înstrăinată în schimbul aurului, forma-valoare a
ei, iar în această formă ea este din nou înstrăinată în schimbul
altei mărfi, al bibliei, care va ajunge însă în casa ţesătorului ca
obiect de întrebuinţare şi va satisface nevoi spirituale. Procesul
schimbului mărfii se efectuează deci sub forma a două metamor
foze opuse şi care se completează reciproc - transformarea mărfii
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în bani şi transformarea ei din nou din bani în marfă 85) . Momen
tele metamorfozei mărfii sînt în acelaşi timp tranzacţii ale pose
-sorului mărfii : V'Înzarea, schimbul mărfii pe bani ; cumpărarea,
:schimbul banilor pe marfă ; ·şi unitatea ambelor acte : a vinde pen
tru a cumpăra.
La sLîrşitul acestor tranzacţii ţesătorul consta:tă că posedă o
biblie în locul pînzei, că în locul mărfii sale iniţiale el posed ă o
.altă marfă de aceeaşi valoare, dar de utilitate diferită. In acelaşi
mod el ajunge în posesiunea şi a celorlalte mijloace de subzis
.tenţă şi de producţ�e care îi sînt necesare. Din punctul său de
·vedere, întregul proces nu face decît să mijlocească schimbul
.produsu1ui muncii lui pe produsul muncii altuia, adkă să mijlo
.cească schiimbul de produse.
Procesul schimbului mărfii se efectuează deci în următoarea
":Schimbare a formelor :
Marfă - Bani - Marfă
M
B - M
Din punctul de vedere al conţinutului s ău material, mişca
Tea M - M, adică schimbul unei mărfi pe altă marfă, constituie
:schimbul de substanţe al muncii sociale, cu al cărui rezultat pro
cesul ia sfîrşit.
M - B. Prima metamorfoză a mărfii sau V'Înzarea. Transmu
·.t;area valorii mărfii din trupul mărfii în trupul aurului este, aşa
-cum am spus în altă parte 47, salto mortale al mănfii. Dacă nu reu
�eşte, e drept că nu marfa este .în pierdere, ci posesorul ei. Divi
·ziunea socială a muncii face ca munca sa s ă fie tot atît de unila
terală pe cit sfat de multilaterale trebuinţele lui. Tocmai de aceea
_produsul său îi serveşte numai ca valoare de schimb. Acest pro
dus găseşte numai în bani forma de echivalent general socialmente
valabilă, dar banii se află în buzunarul altuia. Pentru a-i scoate
·de acolo, marfa trebuie să fie în primul rînd valoare de întrebuin
ţare pentru p osesorul de bani, adică munca cheltuită pentru pro
ducerea ei trebuie cheltuită fa formă socialmente utilă, sau trebuie
:Să f1e o verigă reală a diviziunii social·e a muncii. Dar diviziunea
muncii este un organism de producţie creat spontan, ale c ărui fire
.au fost depănate şi se deapănă fără ştirea producătorilor de măr
luri. Este p osibil ca marfa să fie produsul unui nou fel de muncă,
65) „Din foc.„ se creează totul, spune Heraclit, şi focul se creează din totul,

·1a fel cum pentru aur obţinem obiecte, iar pentru obiecte aur", (F. Lassalle, „Die

Philosophie Herakleitos des Dunkeln" , Berlin 1858, Bd. I, p. 222.) In nota la acest
;pasaj, p. 224, nota 3, Lassalle consideră în mod eronat banii ca simplu semn
.a.I valorii.
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menit să satisfacă .sau chiar să determine, pe cont propriu, o
trebuinţă nouă. O operaţie oarecare, fiind pînă mai ieri încă una
.dintre numeroasele .funcţii ale aceluiaşi producător de llilărfuri, se
desprinde la un moment dat de acest ansamblu, devine indepen
dentă, şi tocmai de aceea trimite pe piaţă produsul ei parţial ca
marfă independentă. Condiţiile pot să fie sau pot să nu fie matu
rizate pentru acest proces de separare. Astăzi produsul satisface o.
trebuinţă socială. Mîine el va fi înlăturat poate, tota1 sau parţial�
de un produs asemănă:tor. Chiar dacă munca, în cazul de faţă
munca ţesătorului, este o verigă recunoscută a diviziunii sociale
a muncii, aceasta încă nu înseamnă că tocmai cei 20 de coţi de
pînză ai săi au valoare de întrebuinţare. Dacă trebuinţa socială de
pînză, care, ca şi orice altceva, este limitată, a fost satisfăcută de
către ţesătorii concurenţi, produsul prietenului nostru va fi exce
dentar, de prisos şi deci inutil. Calul de dar nu se caută la dinţi,
dar ţesătorul nu merge pe piaţă pentru a face daruri. Să presu
punem însă că produsul său are într-adevăr valoare de întrebuin
ţare şi prin urmare banii sînt atraşi de marfa sa. Se naşte însă
întrebarea : cîţi bani anume ? Răspunsul se află, ce-i drept, anti
cipat în preţul mărfii, în expresia mărimii valorii ei. Facem ab
stracţie de eventualele erori de calcul pur subiective ale poseso
rului mărfii, p e care piaţa le corectează de îndată obiectiv.
Presupunem că el a cheltuit pentru produsul său numai media
socialmente necesară a timpului de muncă. Preţul mărfii nu este
deci deoît denumirea bănească a cantităţii de muncă socială ma
terializată în ea. Dar fără consimţămîntul şi fără ştirea ţesătorului
nostru, condiţiile tradiţionale de producţie ale ţesătoriei sînt sub
minate. Ceea ce era, pînă nu de mult, în mod neîndoielnic timp
de muncă socialmente necesar pentru producer.ea unui cot de
pînză, acum încetează de a mai fi, şi posesorul de bani se gră
b eşte să demonstreze această împrejurare prietenului nostru pe
baza preţurilor fixate de diferiţii lui concurenţi. Din nefericire
pentru prietenul nostru, există .mulţi ţesători pe lume. Să pr.esu
punem, în sfîrşit, că fiecare b ucată de pînză existentă pe piaţă
conţine numai timp de muncă socialmente necesar. Cu toate aces
tea, suma totală a acestor bucăţi poate să conţină timp de muncă_
cheltuit în plus. Dacă piaţa nu poate să absoarbă ·întreaga canti
tate de p înză la preţul normal de 2 şilingi cotul, înseamnă că O ·
parte prea mare din timpul d e muncă social total a fost cheltuită_
sub forma ţesătortei. Rezultatul este acelaşi ca şi în cazul cînd
fiecare ţesător în parte ar fi cheltuit pentru produsul său indivi
dual mai mult deoît timpul de muncă socialmente necesar. Cu alte·
cuvinte, aici toţi au aceeaşi soartă. Toată pînza de pe piaţă este,
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considerată ca o singură marfă, iar fiecare bucată de pînză parte
alicotă a acesteia. Valoarea fiecărui cot de pînză în parte e de
fapt doar materializarea aceleiaşi cantităţi socialmente determinate
de muncă omenească de acelaşi fel * .
După cum se vede, mar-fa iubeş·t e banii, dar „the course of
true Iove never does run S'ID.ooth" 48• iLa fel de aJccidentală şi de
spontană ca structura calitati'vă este şi structura cantitativă a or
ganiS'ID.ului social de producţie, care îşi deZJVăluie membra dis
j ecta 40 în sistemul de diviziune a muncii. Posesorii noştri de marfă
descoperă, a-ş adar, că aceeaişi di'Viziune a muncii, care face din ei
producători particulari independenţi, face 1ca procesul social de
producţie şi relaţiile lor în a:cest proces să fie independente de
ei înşişi, ca independenţa persoanelor unele faţă de altele să-şi
găseaiscă o comp1etare într-un si1stem de depen'denţă reciprocă
obiectuală multilaterală.
Diviziunea munci i transformă produsul muncii în marfă şi prin
aceasta face necesară transfoJ:1lllarea lui •în bani. Ea face în acelaşi
timp ca reuşita acest :!i transsubstanţieri să fie accidentală. Aici
însă fenomenul treibui e considerat în forma sa pură, prin urmare
trebuie să presupunem că el se desfăşoară normal. Dacă, în ge
neral, fenomenul are loc, adică dacă mar.fa se vinde, are loc
întotdeauna o schimbar•e a formei ei, cu toate că se poate, în
cazuri anormale, ca în această schimbare a formei substanţa mărimea-valoare - să. scadă sau să crească.
Unui posesor de mănfuri aurul îi înlocuieşte marfa, iar altuia
marfa îi înlocuieşte aurul Fenomenul peI1cept�bil prin simţuri
constă 1n faptul că marfa şi aurul, cei 20 de coti de p înză şi cele
2 1. st., trec dintr-o mînă în alta sau dintr-un loc în altul adică se
schimbă unele pe altele. Dar pe ce este schimbată marfa ? Pe foI'Ill a
generală a propriei ei va�ori. Dar aurul ? P,e o formă specială a
valorii sale de rîntre'buinţare. De ce apare aurul faţă de pînză ca
bani ? Pentru că preţul ei, 2 t st., adică denumirea ei bănească, o
raportează la aur ca bani. Marfa işi leapădă forma-mamă iniţială
prin înstrăinare, adică în momentul în care valoarea ei de între
buinţare atrage în mod real aurul, reprezentat doar imaginar în
preţul mărfii. Aşadar, realizarea preţului sau a formei valoare doar
ideale a mărfii este, pe de altă iparte, realizarea valorii de între
buinţare doar ideale a banilor, - transformarea mărfii în bani este
* lntr-o scrisoare datată 28 noiembrie 1878, adresată lui N. F. Danielson, traducă
torul „Capitalului• în limba rusă , Marx modifică ultima propoziţiune precum urmează :
„Şi de fapt valoarea fiecărui cot de pînză în parte nu este decît materializarea unei
părţi din cantitatea de muncă socială cheltuită pentru cantitatea totală a coţilor".
Aceeaşi modificare a fost făcută şi în exemplarul personal al lui Marx din a doua edi
ţie a volumului I al „Capitalului" , însă nu de mina lui. - Nota red.
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în acela:şi timp transformarea banilor în marfă. Acest proces unic
este deci un proces bilateral, adică v;înzare la polul posesorului
de marfă şi cumpărare la polul opus, al posesorului de bani. Sau :
vtÎnzarea este cumpărare, M
B este în acelaşi timp B - M 66) .
Pînă în prezent nu cunoaştem. nici o altă relaţie economică
între oameni în afară de relaţia dintre posesori de mărfuri, în ca
drul căreia ei îşi însuşesc produsul muncii altora numai înstrăinîn
du-1 pe al lor propriu. De aceea un posesor de marfă se poate pre
zenta în faţa altui posesor de marfă ca posesor de bani numai
pentru că pwdusul său are de la natură forma bani, adică este
material bănesc, aur etc., sau pentru că propria sa marfă şi-a
schimbat pielea, şi-a lepădat forma de întrebuinţare iniţială. Pen
tru a funcţiona ca bani, aurul trebuie, fire$1:e, să ajungă printr-un
punct oarecare pe piaţa de mărfuri. Acest punct se află acolo
unde se produce aurul, acolo unde el este schimbat, ca produs
nemijlocit al muncii, pe alt produs al muncii de aceeaşi valoare.
Dar din acest moment el reprezintă în permanenţă preţuri realizate
ale mărfurilor 67) . AJbstractie făcînd de schimbul aurului pe marfă
la locul 1său de producţie, aurul reprezintă în mina fiecărui pose
sor de marfă forma pe care şi-a lepădat-o marfa sa cînd a fost
înstrăinată, produsul vînzării sau al primei metamorfoze a mărfii
M-B 68) . Aurul a devenit bani ideali sau măsură a valorii pentru
că toate mărfurile îşi măsurau valorile în el, Păcînd din el opusul
imaginar al formei lor de întrebuinţare, întruchiparea valorii lor.
Aurul devine bani reali pentru că mărfurile, în procesul înstrăi
nării lor omnilaterale, fac din el forma de întrebuinţare pe care
au lepădat-o sau au transformat-o în mod real, prin urmare întru
chiparea reală a valorii lor. Ca întruchipare a valorii, mar.fa lea
pădă orice urmă a valorii sale ,de întrebuinţare naturale şi a
muncii utile speciale care a produs-o, şi se transformă în mate
rializare socială uniformă a muncii omeneşti nediferenţiate. Vă
zînd banii, nu :putem spune, aşadar, ce anume marfă s-a transfor
mat în b ani. ln forma bani o marfă arată absolut la fel cu altă
marfă. Banii pot deci să fie gunoi, cu toate că gunoiul nu este
bani. Să presupunem că cele două monede de aur în schimbul
cărora ţesătorul nostru îşi înstrăinează marfa reprezintă forma
-

66) „Orice vînzare este cumpărare" (Dr. Quesnay, „Dialogues sur le Com
merce et Ies Travaux des Artisans" , [în) „Physiocrates", ed. Daire, I. Partie,
Paris 1846, p. 170) , sau cun:I spune acelaşi Quesnay în ale sale „Maximes Gene
rale.s" : „A vinde înseamnă a cumpăra" so .
67) „Preţul unei mărfi nu poate fi plătit decît cu preţul altei mărfi".
(Mercier de la Riviere, „L'Ordre naturel et essentiel des societes p olitiques"
[în] „Physiocrates " , M. Daire, II. Partie, p. 554.)
88) „ Pentru a avea a ceşti bani, trebuie ca mai întîi să vinzi " . (l.c., p. 543.�
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transformată a unui cuarter de griu. Vînzarea pînzei, M-B, este
în acelaşi itimp cump ărarea ,ei, B-M. Dar ca vînzare a pînzei acest
proces începe o mişcare c e se termină cu opusul ei, cu cump ă
rarea bibliei ; ca cumpărare a pînzei el încheie o mişcare care a
început cu opusul
prima

fază

a

ei,

mişcării

cu vînzarea
M-S-M

griului. M-,'8

(pînză - bani),

(pînză - bani - biblie),

este

în

acelaşi timp B-M (bani - pînză), ultima fază a unei alte mişcări
M-B-M (griu - bani - pînză) . Prima metamorfoză a unei mărfi,
transformarea ei din forma marfă în bani, este întotdeauna, simul
tan,

a doua metamorlfoză,

opusă,

marea ei din forma bani în marifă
B-M.
Fiind

Metamorfoza

forma

pe

care

a

toate

produsul î nstrăinării lor

a

altei

mărfi,

adică r etransfor

69) .

doua,

finală

celelalte

a

mămii :

mărfuri

au

cump ărarea.

lepădat-o,

sau

generale, banii sînt marfa alienabilă în

mod absolut. Ei citesc toate preţurile pe de-a-ndoaselea şi se re
flectă astfel in t o ate corpurile-marfă c a în materialul docil al pro
priei lor transformări în marfă. In acelaşi timp, preţurile,

aceste

priviri galeşe, pe care m ă11furile le aruncă banilor, indică limitele
capacităţii
Intrucît,

lor de metamorfozare, şi anume propria

transformîndu-<se în bani, marfa ca

atare

lor c antitate.
dispare,

banii

nu arată cum au ajuns ei in mina p osesorului lor sau ce anume
s-a transformat ·În bani.
olet

51 •

Indiferent de provenienţa lor,

banii non

Dacă ei reprezintă, p e . de o parte, marfa vtîndută, ei repre

zintă, p e de altă p arte, mărfuri care pot fi cump ărate

70) .

B-M, cumpărarea, este IÎn acelaşi timp vinz area, sau M-B ;
ultima metamorfoză a unei m ărfi este deci în acelaşi timp prima
metamorfoză

a

unei

alte

mărfi.

Pentru

ţesătorul

nostru,

drumul

vieţii mărfii sale se încheie cu biblia în care el şi-a retransformat
cele 2 1. st. Dar viîmzătorul bibliei transformă cele 2 1. st. îm:: asate
de la ţesător în rachiu. B-M, faza finală a lui M-S-M �pînză b ani�b�blie) , esrt:e .în acelaşi tilillp M-,B , rp.rilill a fază a lui M-B-M
{biblie - bani - rachiu). Intrucît producătorul de marfă aduce p e
piaţă doar u n produs unila!teral, e l îl vinde de obicei în c antităţi
mai mari, în tilillp ce nevoile sale multilaterale îl silesc să făr'îmi
ţe:Le în permanenţă preţul realizat,

adică suma de b ani încasată,

într-un mare nlIIIIl ăr de

O V?înzare duce deci la nu

cumpărări.

meroase cumpărări de mărfuri diferite. Metamorfoza finală a unei
69) O excepţie o constituie, aşa cum am arătat mai sus, producătorul de
aur, respectiv de argint, care îşi schimbă produsul fără ca !n prealabil să-l fi
vîndut.
70) „Dacă banii reprezintă, !n mîinile noastre, lucrurile pe care am pute11
dori să le cumpărăm, ei reprezintă şi lucrurile pe care le-am vîndut în schim
bul acestor bani". (Mercier de la Riviere, I.c., p. 586.)
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mărfi formează astfel o sumă de prime metamorfoze ale altor
mărfuri.
Dacă examinăm acum metamorfoza totală a unei mărfi, de
pildă a pînzei, vedem în primul rînd că ea constă din două miş
cări opuse care se completează reciproc, M-B şi B-M. Aceste
două transformări opuse ale mărfii se efectuează în două acte
sociale opuse ale posesorului de marfă şi se reflectă în două roluri
economice opuse pe care le are acesta. Ca agent al vînzării el
devine viînzător, ca agent al cumpărării - cumpărător. Dar, aşa
cum în fiecare metll!morfoză a mărfii cele două forme ale ei, forma
marfă şi forma bani, există simultan, dar la poli opuşi, tot astfel
fiecare posesor de marfă ca vînzător are în faţa sa alt cumpărător,
iar ca cumpărător alt vînzător. Aşa cum aceeaşi marfă p arcurge
succesiv cele d ouă metamorfoze opuse, marfa devenind bani, iar
banii marfă, tot astfel acelaşi posesor de marfă j o acă succesiv rolul
de vînzător şi de cumpărător. Aceste roluri nu sînt deci fixe ; ele
trec necontenit în cadrul circulaţiei mărfurilor de la o persoană
la alta.
Metamorfoza totală a unei mărfi presupune, în forma ei cea
mai simplă, patru extreme şi trei personae dramatis * . Mai întii,
marfa se opune banilor ca întruchipare a valorii ei, care posedă
realitate obiectuală metalică „dincolo u , în buzunarul altuia. Prin
urmare posesorului de marfă i se opune posesorul de bani. De
îndată ce marfa s-a transformat în bani, aceştia devin forma ei de
echivalent efemeră, a cărei valoare de întrebuinţare sau conţinut
exi:stă „dincoace", în alte corpuri-marfă. Ca punct final al primei
metamorfoze a mă11fii, banii ,sînt în acelaşi timp punctul de plecare
al celei de-a doua metamorfoze. Astfel vînzătorul din primul act
devine cumpărător în al doilea act, cînd în faţa lui apare ca
vînzător un al treilea posesor de marfă 71) .
Cele două mişcări opuse ale metamorfozei mărfurilor for
mează un ici11cuit : forma marfă, 1epădarea formei marfă, revenirea
la forma marfă. Ce-i drept, aici marfa însăşi este determinată în
mod contradictoriu. La punctul de plecare ea este non..ivaloare de
întrebuinţare, la punctul final ea este valoare de întrebuinţare pen
tru p osesorul ei. Tot aşa banii apar mai întîi sub forma unui cristal
de valoare solid în care se transformă marfa, pentru ca apoi să se
volatilize�e ca simpla ei formă de echivalent.
7 1) „Există deci patru puncte finale şi trei contractanţi, dintre care unul
intervine de două ori". (Le Trosne, I.c., p. 908.l
*

-

personaje.

-

Nota trad,
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Cele două metamorfoze care formează circuitul total al unei
mărfi formează în acelaşi timp metamorofozele parţiale opuse ale
altor două mărfuri. Aceeaşi marfă �pînza) deschide seria propriilor
ei metamorfoze şi încheie metarrn orfoza totală

a unei alte mărfi

(a griului) . In tirmpul prirmei ei transsubstanţieri, adică al vânzării,
ea ap are în propria s a persoană în ambele roluri transfo rmîndu-se
în crisaliictă-aur însă,

fol'Ill ă în care

ea p arcurg,e drumul oric ărui

conp-marfă, ea încheie în acelaşi timp prima metamorfoză a unei
a treia mămi. Circuitul pe care îl descrie 1deci seria de metamorfoze
a fiecărei llll ăr.fi se împleteşte indis olubil cu circuitele altor mărfuri.
Procesul de ans amblu constituie circulaţia mărfurilor.
Circulaţia

mărfurilor

se

deosebeşte

de

s chimbul

direct

de

produse nu numai formal, ci .şi în fond. Să aruncăm o privire asupra
pro oesului

care

a

avut

schimbat pînza pe

loc. Nu încape

Mblie,

îndoială

că

ţesătorul

a

adică rmarfa sa iproprie pe

altă marfă.
Dar fenomenul acesta există ca atare numai pentru el. V1înzătorul
bibliei, care în locul sfinţeniei reci preferă b ăutura ce îrnf1erbfotă,
nu s-a gffndit că biblia sa va fi schimbată pe

pînză,

după

cum

ţesătorul nu b ănuieşte că pînza sa a fost schimbată pe griu etc.
Marfa lui B în!locuieşte marfa lui A, dar A şi B nu-şi s chimbă reci
proc mărfurile. In realitate se poate întâmpla ca A şi B să currnp ere
unul

de la altul, dar o

asemenea relaţie specială nu

este nici

decum dete:riminată de relaţiile generale ale circulaţiei mărfurilo r.
Pe

de

o

parte

se

vede aici

cum

schimb'lll

de m ărfuri

înlătură

barierele individuale şi locale ale schimbului direct de produse şi
dezvoltă

schimbul

parte

dezvoltă un

se

de substanţe
cerc

al muncii

între g

de

omeneşti.

relaţii

s odale,

Pe

de

altă

care scapă

contro lului persoanelor în cauză ş i capătă caracterul unor relaţii
date de la natură. Ţesătorul p o ate să-şi viîndă pînza numai p entru
că ţăranul a v'îndut g:riîul, fanaticul p o ate să�şi vîndă biblia numai
p entru că ţesătorul a vîndut pînz a, iar distilato rul p o ate să-şi viindă
rachiul numai p entru că celălalt şi-a vîndut apa vieţii veşnice etc.
Din această cauză procesul de circulaţie nici nu s e termină,
ca schimbul direct de produse,

prin faiptul

că valorile

de între

buinţare şi-au schimbat locul, adică posesorul. Banii nu dispar prin
faptul că în cele din urmă ies din s eria de metamorfoze ale unei
mărfi. Ei se pre cipită întotdeauna •să ocupe locul elilberat de una
din mă11furi. Aşa, de ptldă, în metamorfoza totală a Iflnzei : pînza bani-biblie, mai

întîi

ocupat de bani ;

apoi iese biblia din circulaţie - lo cul ei este

iese pînza din ciirculaţie - Jo cul ei este

ocupat d e bani. Inlocuirea unei mărfi prin altă marfă face în acelaşi
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timp

ca marfa-bani

să

ajungă

în mîinile

unei

terţe

persoane 72) .

Circulaţia elimină banii prin toţi p o rii.
Nimi:c nu p o ate
circulaţia

mărfurilor

fi mai
creează

absurd
un

deoît dog'ID.a

echilibru

potrivit

căreia

între

V'inq;ări

necesar

şi cumpărări, deoa1.1ece fiecare v'înzare este cump ărare, şi vic evers a.
Dacă aceasta înseaimnă că numărul vfazăril o r re1111mente efectuate
es1te egal cu numărul cumpărărilor realmente efeotuate, avem de-a
face cu o tautologie plată.

O asemenea dogmă vrea să dovedească

c ă vînzăto rul aduce la piaţă p e p rop riul său cumpărăfor. Vînzarea
şi cump ărarea sînt un act identk, ca relaţie reciprocă între două
persoane polar opuse, adică între posesorul de marfă şi posesol"Ul
de bani. Dar ca acţiuni ale uneia şi aceleiaşi persoane, ele for
mează două acte polar opuse. Identitatea dintre vînzare şi cumpă
rare presupune
retorta

deci

alchimh;'tă

a

c ă marfa devine
circulaţiei,

inuti1lă

nu iese

de

aruncată

în

acolo sub formă

dacă,

de

ham, dacă nu este vîndută de posesorul de mariă şi deci cumpărată
de posesorul de bani. Această identftate presupune de asemenea
că procesul, dacă reuŞ'eşte, 'constituie un punct de repaos, o anu
mită perioadă în viaţa mămii care poate să dureze un ttmp mai
mult s au mai puţin îndelungat. !ntmcît p rima metamorfoză a mărfii
este 1În acelaşi timp şi vînzare şi cumpărare, acest prooes parţial
este

în

a:cela:şi

timp

un

proces

indepenldent.

Cumpărătorul

are

marfa, iar viînză!torul are banii, adică o marfă care păstrează forma
aptă pentru circulaţie, indiferent dacă mai dev1.1eme sau mai tî1rziu
ap are din nou pe piaiţă. NilDleni nu poate să viîndă fără ca altul să
cumpere. Dar nimeni nu este obltgat s ă CUIIlp
l. ere imediat, p entru
că el însuşi a vfo!dut. Circulaţia înlătură barieroele schimbului de
produse puse de timp, de spaţiu şi .de relaţiile individuale tocmai
prin faptul că scindează identitatea nemijlo cită dintre înstrăinarea
p rin schimb a p rodusului p ropriu şi achiziţionarea prin schimb a
produsului altuia în două acte opuse - V1înzarea şi cump ărarea.
Faptul c ă procesele acestea independente care stau faiţă în faţă
c onstituie o unitate interioară înseamnă în acelaşi timp c ă unitatea
lor int·erioairă s e roealizează în c adrul unor contradicţii exterioare.
Cînd autonomizarea exterioară a

aoesto r procese,

dependente în

interior, pentru c ă s e completează redproc, atinge un anlllill.it punct,
unitatea se impune 'Violent - printr-o criză. Contradicţia, imanentă
mărfii,

dintre

vailo area

de

înl!rebuinţare

şi

valoare,

conitradicţia

muncii particulare care trebuie să se manilfeste în acelaşi Ump c a
munc ă

nemijlocit

s ocială,

contra:dkţia

muncii

concrete

speciale

72) Notă la ediţia a 2-a. Cu toate că acest fenomen este atî t de evident,
economiştii, îndeosebi adeptul vulgaris al liberului schimb, nu sînt în stare, în
majoritatea cazu�ilor, să-l observe.

128

Sectiunea I. Marfa şi banii

care în acelaşi timp este considerată mruncă generală abstractă,
contradicţia dintre personificarea obiectului şi obiectualizarea per
soanelor, - această contradicţie imanentă ,îşi găseşte formele de
mişcare dezvoltate în contrndkţiile metamorfozei mărfurilor. Prin
urmare, înseşi aceste forune implică posi!bilitatea, dar numai p osi
bilitatea, crizelor. Transformarea acest·ei pos1biJităţi in realitate
cere un COIIIlplex întreg de condiţii, care în circulaţia simplă a
mărfurilor nici nu există încă 73) .
Ca mijlocitori ai circulaţiei mărfurilor, banii capătă funcţia
de mijloc de circulaiţie.
b) Circulaţia banilor
Schimbarea formelor în care se efectuează schimbul de
substanţe al produselor muncii, M-B-M, determină faptul că
aceeaşi valoare formează, ca marfă, punctul de plecare al procesului
şi se întoarce la acelaşi punct ca marfă. Aşa:dar, această mişcare
a m ă11furilor reprezintă un circuit. Pe de altă parte, aJc eeaşi formă
exclude circuitul banilor. Rezultatul ei este îndepărtarea continuă
a banilor de punctul lor de plecare, şi nu întoarcerea la acest
punct. Atita timp cît vînzătorul păstrează în mîna sa forma trans
formată a mărfii sale, adică banii, marfa se află în stadiul primei
metamorfoze, adică a parcurs numai prima jumătate a ci!'culaţiei
sa'le. Cînd iprocesul - a vinde pentru a cumpăra - s-a încheiat,
banii se îndepărtează din nou de posesorul lor iniţial. Este adevă
rat că daică ţesătorul, după ce a cumpărat biblia, vinde din nou
pinză, banii se reîntorc în mîna sa. Dar ei nu se reîntorc · c a
urmare a circulaţiei primilor 20 d e coţi d e pînză, care, dimpotrivă,
a făcut ·ca -ei să treacă din mîna ţesătorului tîn cea a vinzătorului

73) Compară observaţiile mele asupra lui James Mill, „Zur Kritik etc. • ,
p. 74-76. [Vezi K . Marx şi F . Engels. Opere, voi. 1 3 , Bucureşti, Editura politică,
1962, p. 85-87. - Nota !rad.) Două puncte sînt caracteristice aici pentru
metoda apologeticii economice. In primul rînd, identificarea circulaţiei mărfuri
lor cu schimbu] direct de produse, făcîndu-se pur şi simplu abstracţie de de
osebirile dintre ele. ln al doilea rînd, încercarea de a se nega contradicţiile
procesului de producţie capitalist, reducîndu-se relaţiile dintre agenţii săi de
producţie la relaţiile simple care rezultă din circulaţia mărfurilor. Dar pro
ducţia de mărfuri şi circulaţia mărfurilor sînt fenomene care aparţin celor mai
diferite moduri d e producţie, deşi în măsură şi în proporţii diferite. Prin ur
mare, nu ştim încă nimic despre differentia specifica dintre modurile de pro
ducţie date şi nu putem să spunem nimic despre ele dacă nu cunoaştem -decît
categoriile rubstracte ale circulaţiei mărfurilor care le sîDJt comune. Nici .o altă
ştiinţă în afară de economia politică 111u acordă atita importanţă celor mai ele
mentare locuri comune. Aşa, de pildă, J. B. Say îşi permite să trateze crizele
numai pentru că ştie că marfa este un produs.
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decît prin reînnoirea

sau repetarea

aceluiaşi proces de circulaţie, care se îrucheie cu acelaşi rezultat
ca

şi primul.

impr.imă

în

Forma

mod

de miş care .pe

direct b anilor

care

constă

circulaţia mărfurilor

deci

în

îndepărta!lea

o

lor

continuă de punctul de plecare, în trecerea lor din mina unui pose
sor de marfă în mina altui po sesor de mailfă, adică în circulaţia
lor (currency, cours de la monnaie) .
Circulaţia b anilor

este

o

repetare

continuă

şi

monotonă

a

aceluiaşi proces. Marfa se află întatdeauna de partea vinz ătorului,
iar b anii

de p a1 te a

funcţi onează

ca

cumpărătorului,

mijloc

de

ca mijloc

cumpărare

prin

de

cumpărare. Ei

faptul

că

realizează

preţul mărfii. Realizîndu-1, ei t:Dec marfa din mina vînzătorului în
mina cUJID.părătorului,

treoînd în

acelaşi timp ei

înşişi

din mina

cump ărătorului în mina vînzătorului, p entru a repeta acelaşi pro
ces cu altă marfă. Faptul că această formă unilaterală a mişcării
b anilor ia naştere clin forma bilaterală a mişcării mărfii nu este
vizibil.

Insăşi

natura

circulaţiei

contrară. Prima metamorfoză

mărfurilor

a mărfii

generează

aparenţa

este vizibilă nu numai ca

mişcare a b anilor, ci ca propria ei mişcare, dar

ia

doua metamorfoză

a ei este vizibilă nUJID.ai c a .mişcare a b anilor. In prima jumătate
a ci110ul aţiei sale, marfa îşi s chimb ă locul cu b anii. Prin aceasta,
marfa c a valoare de înt11ebuinţare iese din sfera ci11culaţiei şi intră
în sfera consumului 74) . Lo cul ei îl ia întruchiparea valorii ei sau
larva�b ani. A tdoua jumătate a 1circulaţiei sale, ea .nu o mai p arcurge
în propria sa piele naturală, ci în pielea ei de aur. Aşadar, conti
nuitatea mişcării
care,

în

ceea

ce

este proprie numai banilor,
priveşte marfa,

cuprinde

şi

două

aceeaşi

mişcare

pro1cese

opuse,

reprezintă, ca mtş.care proprie a b anilor, unul şi acelaşi proces în
care b anii îşi schimbă mereu locul cu alte m ărfuri. De aceea se
creează

impresia

c ă rezultatul circulaţiei mărfuril or,

adică

înlo

cuirea unei mărfi cu o altă marfă, nu se datoreşte schimb ării pro
priei ei forme, ci funcţi ei b anilor c a mijloc de circulaţie, care face
ca mărfurile,

în sine imob ile, să

circule

întotdeauna în direcţie

opusă _propriului mers .al b anilor, trecîndu-le din mina în care sînt
non-valori de întrebuinţare în mîna în care sînt valori de între
buinţare. Ei îndepăirtează înc ontinuu mărfurile din sfera circulaţiei,
luîndu-1e într-una lo cul în cir.culaţie şi îndepăritîndu-se
propriul lor punct de plecare.

Cu toate

astfel de

c ă mişcarea b anilor nu

74) Chiar dacă vînzarea mărfii se repetă mereu, fenomen care aici nu
există încă pentru noi , o dată cu ultima vîr1zare definitivă, marfa trece din
sfera circulaţiei in sfera consumului, pentru a servi aici ca mijloc de subzis
tenţă sau ca mijloc de producţie.
9

-

Marx-Engels

-

Opere, voi. 23
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este de:cît e:xipresia c irculaţiei mărifurilor, circulaţia mărfurilor apare
numai ca rezultat al .mişcării ban�lor 75) .
Pe de al tă parte, banilor le revine funcţia de mijloc de drcu
laţie nllJill a i pentru că ei sînt valoarea autonomizată a mărfurilor.
De

aceea mişicarea J.or 1ca mijloc de drculaţiie

nu

esite

de !fapt

deaît propria mişcare a formei mărfurilor. Aceaistă mişcare trebuie
să se reflecte deci viziibil în c i11culaţia banilor. Astfel,
ei marfă

pînza transformă mai întîi fo rma

în

forma

de pildă,
ei

bani.

M-B, forma bani,
devine astfiel primul ter:men al ultiim ei sale metamorfoze B--'M,
Ultimul

aiclic ă

termen

al

primei

sa1'e

al retransformării pînzei

două schimbări

ale formei

metamorfoze

în biblie. Dar

fiecare

se �ectuează printr-un

din

aceste

schimb

între

mairfă şi bani, prin sohimbarea reciprocă a locului acestora. Aceiaşi
b ani ajung, ca formă de care marfa s-a lepădat, în mîna vînzătoru
lui şi o .p ărăsesc ca formă absolut alienabilă a mărfii. Ei îşi schimbă
lo cul de două ori. Prima metamorfoză a pînzei aduce aceşti bani
în buzunarul ţesătorului, a doua îi sco ate din nou de acolo. Cele
două schfunbări

OiJlUSe

ale formei ace1eiaşi mărfi se oglindesc deci

î n dubla schimba1e de loc a b anilor în dh·ecţie opusă.
lor,

Dacă însă nu .au Joc deaît metamorfoze unilateral·e ale mă11furi
că e vorba numai de vtînzări sau numai de cumpărări,

fie

aceiaşi bani îşi schimbă de asemenea lo cul .numai o singură dată.
A doua schimb are a locului lor exprimă întotdeauna a doua meta
morfoză a mărfii, adică retransfor-marea banilor în marfă. I n repe
tCllI' e a frecventă a sc'Iliimb ării locului acelo raşi bani se o glindeşte
nu numai

seria

împl etirea

nenumăratelor

general. D e

de

altfel,

metamorifoze

ale

unei

metamorfoze

eS'te de la sine

valabile numai pentru forma,

singure

ale

înţeles

lumii
că toate

analizată aici,

ci

şi

mărfurilor

mărfi,

în

acestea sînt

a circulaţiei

simple

a mărfurilor.
La primul pas pe c are îl face intrînd î.n circulaţie, la prima
schimbare a formei

ei, marfa iese

din sfera

ci11culaţiei, .în c are

intră mereu altă ma•11fă. Dimpotrivă, banii, c a mij loc de circulaţie,
se m enţin mereu î n sfera doculaţiei şi ise mişcă mereu în c adrul
ei.

Se naşte,

aşadar,

întrebairea :

ce

c ail!titate

de

bani poat e

să

absoarbă această sferă ?
Intr-o ţară se efectuează în fiecare zi nume roase metamorfoze
unilaterale ale mărfurilor, simulitane şi deci parale1e în spaţiu, sau,
cu alte cuvinte, simple vînzări de o parte şi simple cumpărării de
cealaltă parte. P.rin preţurile lor, mă11furile sînt dej a considerate
ega'.le c u anumit e c antităţi de bani imaginare. I ntrucît forma de
'5) ,.Ei" (banii) „nu au altă mişcare decît aceea pe care le-o imprimă
produsele". (Le Trosne, Le„ p. 885.)
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circulaţie nemijlocită, de care ne ocupăm aici, pune întotdeauna
faţă în faţă în mod fizic marfa şi b anii, şi anume marfia la polul
vînzării, iar banii la polU:l opus, al cumpărării, masa de mij loace
de circulaţie necesare pentru ,procesul de circulaţie al lumii
mărfurilor este determinată de mai înainte de suma preţurilor
mărfurilor. De faipt banii nu fac deaît să reprezinte în mod real
cantitatea de aur exprimată în mod ideal în suma preţurilor
mărfurilor. Este deci de la sine înţeles că aceste sume sînt egale.
Ştim însă că, atunci cînd valorile mărfurilor rămîn nes chimbate,
preţurile lor variază o dată cu valo.ar·ea aurului (adică a materialu
lui bănesc) , crescînd proporţional a tunci cînd această valoare
scade şi scă:<:înd abunci cînd a"Ceastă valoare creşte. Astfel, dacă
suma preţur.tlor măirfurilor creşte sau scade, masa banilor aflaţi î·n
circulaţie trebui1e .să iereas că isau să scadă 1în aceeaşi prop orţie. E
drept că în cazul acesta schimbarea în masa mijloacelor de circu
laţie p rovine chiar din banii înşişi, dar nu din rfuncţia lor ca
mijloc de ci.roulaţie, ci din funcţia lor ca măsură a valmii. Mai
întîi p rnţul mărfurilor variază invers proporţional cu valoarea
banilor şi, ap oi, masa mij loaoelor de circulaţie variază direct
prop orţional cu preVUJ mărfurilor. Exact acelaşi fenomen ar avea
lac dacă , de pildă, nu ar scădea valoarea aurului, ci argill!tul ar
înlocui aurul ca măsură a valorii, sau dacă nu s-ar urca valoarea
argintului, ci aurul l-ar înlocui în funcţia de măsură a valorii. In
primul caz ar trebui să drcule mai a.nuH argint deoît cfa1cula înainte
aur, iar în al doilea •caz ar trebui să circule mai puţin aur decît
circula în ainte argi·nt. In ambele cazuri s-'ar schimba valoarea
materialului bănesc, adică a mărlfii care funcţionează ca măsură
a valorii ; s-ar schimba deci expresia în preţuri a valorii mărfuri
lor, deai masa banilor aflaţi în drculaţie care servesc la realizarea
aoestor preţuri. Am văzut că sfera circulaţiei mărfurilor are o
fisură prin care intră aurul (argintul, cu un cuvînt : materialul
bănesc) ca mariă cu valoare dată. Aoeastă valoare este presupusă
atunci cînd banii funcţionează ca măsură a valorii, adică la de
terminarea p reţurilor. Dacă, de pildă, valoarea măsuI1ii valorii
înseşi scade, acest lucru se manifestă în p rimul rînd în modifi
carea p reţului mărfurilor, care sînt schimbate direct pe metalele
nobile, rea rpe mărfuri, 'chiar ·la a.ocul lor de producţie. îndeosebi iÎn
primele stadii de dezvoltare a so cietăţii burgheze, o mare parte
din celelalte mă rfuri va continua să fie evaluată un timp mai
îndelungat cu ajutorul valorii p erimate şi devenite iluzorie a
măsurii valorii. Dar pe măsură ce mărfu11ile se influenţează reci
proc prin raportu1 valoric

dintre

ele, preţurile, în aur sau în

argint, ale mărfurilor se echilibrează treptat în proporţiile determi-
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nate chiair de valorile lor, pînă cînd, în cele din urmă, valorile
ţuturor mărifurilor sînt apremiate în conformitate cu noua valoare
a metalului-<bani. .Aicest ;pro oes de echilibrare este însoţit de o
creştere continuă a cantităţii de metale nobile care intră în circu
laţie, în1ocuind măl.1furile schimbate dir.eot pe ele. ln aceeaşi măsUlfă
deci în care preţurile rectificate ale mărfurilor se generalizează,
adică în măsura în car.e valorile mărfurilor vor fi aipreciate în
conformitate cu noua valoare, scăzută, a metalului care continuă
să soadă pînă la un anumit punct, în aoeeaşi măsură există şi masa
suplimentară de metal, necesară pentru realizarea acestor preţuri
noi. O C'ercetare unilaterală a faiptelor care au urmat după des
coperirea unor noi zăcăminte de aur şi de argint a dus, în secolul
al XV1I-lea şi îndeosebi în secolul al XVIII-lea, la concluzia gre
şită că pr·eţurile mărfurilor au cresaut fiindcă o cantitate mai
mare de aur şi de argint a fUillc ţionat ca mijloc de circulaţi1e, ln
cele oe urmează vom presUipune valoarea aurului ca dată, aşa cum
este de fapt în momentul stabiliirii preţurilor.
In această ipoteză, masa mijloacelor de circulaţie este, •aşadar,
determinată de suma preţurilor mărfurilor ce urmează să fie reali
zate. Dacă mai presupunem acum .că şi preţul fiecărui fel .de marfă
este dat, suma preţurilor măJrfurilor depinde, ev1dent, de masa
mărfurilor aflaite în circul!aţie. Nu e nevoie de multă b ătaie de cap
ca să înţelegi că dacă un cuarter de griu costă 2 l. st., 100 cuarteri
vor costa 200 l. st., 200 cuarteri vor costa 400 l. st. etc., că deci, o
dată cu masa griului, creşte ş i masa banilor .care trebuie să
schimbe locul cu el în momentul vînzării.
Dacă presupunem că masa mărfurilor este dată, masa b anilor
aflaţi în circulaţie creşte şi scade după cum oscilează preţurile
mărfurilor. Ea creşte şi scade pentru că suma preţunilor mărfurilor
creşte sau scade ca urmare a oscilaţiilor preţurilor acestora. Nu
este nicidecum necesar ca preţurile tuturor măJrfurilor să cr.ească
sau să soadă simultan. Creşterea preţurilor la un anumit număr
de articole de b ază într-un caz, sau scăderea preţurilor lor în alt
caz, este suficientă pentru a spori sau a reduce suma preţurilor,
care urmează să se realizeze, ale tuturor mărfurilor aflate în
circulaţie, deci, totodată, pentru a ,pune în circulaţie o cantitate
mai mar·e sau mai mică de b ani. Indiferent dacă schimbarea preţuri
lor mărfurilor oglindeşte schimbări reale ale valorii sau simple
oscilaţii ale preţurilor de piaţă, efiectul asupra masei mijloacelor
de circulaţie este în ambele cazuri acelaşi.
Să presupunem un număr de vînzări izolate, simultane şi deci
p aralele în spaţiu, adică metamorfoze parţiale, în care se vînd, de
pildă, 1 cuarter de griu, 20 de coţi de pînză, 1 biblie, 4 galloni de
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rnchiu. Dacă preţul fiecăruia din aceste

articole este de

2 1. st.,
1. st.,

iar suma preţuril or ce UTllil e ază să fie realizată este deci de 8
în circulaţie va trebui s ă intre o masă de b ani d e

8 1. st.

însă

metamonfoze

aceleaşi

mărfuri

fo rmează

temnenii

anailizate de noi, adkă :

seriei

de

Dacă

1 cuarter de grîu
2 1. st.
20 de coţi
2 1. st.
4 galloni d e rachiu
2 1. st., în acest caz cele 2 1. st. fale ca diferitele mărfuri să circule
de pînză

-

2 1. st.

1

-

-

biblie

-

-

-

-

pe rîn!d, realizînd succesiv preţurile lor, prin urmare ele realiz·ează
suma de 8

1. st., p entru ca în cele din urmă să se op rească în

mîna distilatorului. Ele efectuează patru rotaţii. Această deplasare
repetată

a

aceloraşi

b ani

reprezintă

mănfii, mişcarea ei prin două stadii
odată

dub1a

schimb are

a

formei

opuse ale circulaţiei şi tot

împletirea m etamorfoZ'elor unor

mărfuri

diferite 76) .

Fazele

opuse şi care se completează una pe alta, �aze în care se efec
tuează aic est proces, nu p o t fi paralele în spaţiu, ci trebuie să fie
sucoesive în timp. Măsura duratei lor o formează de aceea inter
valele

de timp detemiinat·a ;

măsoară prin numărul
timp dat.

adică vi1teza circulaţiei banilor

rotaţiilor

Să pr esupunem,

Cl!Celoraşi

de pildă,

aceloraşi unităţi b ăneşti este d e
este

de

2 1. st. ;

4,

In

de 8

se

într-un

că procesul ciPCulaţiei

patru mărfuri d e mai sus durează o zi.
lor ce urmează a fi realizată este

unităţi b ăneşti

celor

acest caz, suma preţuri

1. st., numărul rotaţiilor

iar ma·sa b anilor care circulă

prin uranarie, pentru un interva'l de timp

dat a

procesului de c1roulaţie :
suma preturilor mărfurilor
numărul de rotaţii ale unităţilor băneşti avînd aceeaşi
denumire

masa banilor

care funcţionează ca mij[oc ide circulaţie . Această lege este general
valabil ă. · E drept că procesul de circulaţie dintr-o ţară cuprinde,
într-o perio adă de timp dată, pe d e o parte, numeroase v.î nzări
(resp. cump ărări) , adÎlcă numeroas·e metamorfoze parţiale, fărîmi
ţate, simultane şi paralele în sp aţiu în care aceleaşi unităţi băneşti
îşi schimbă lo cul o singură dată, adică efectuează o singură rotaţie,
şi, pe de altă parte, nUIIIl e roase serii d e metamol'foze mai mult s afll
mai puţin simple , parte paralele, parte împletite între ele, în care
aceleaşi unităţi băneşti efoc'tueaz ă un număr mai mare sau mai mic
de rotaţii. Dar llUIIIl ărul total al rotaţiilor tuturor unităţil or b ăneşti
cu aceeaşi denumire aflate în circulaţie ne dă numărul mediu al
rotaţiilor unei singure unităţi b ăneşti, sau viteza medie a oircula-

76) „Produsele sînt acelea care îi pun în mişcare• (banii) „şi fac ca ei
s ă circule... Viteza mişcării lor" (adică a banilor) „întregeşte cantitatea lor.
Dacă este nevoie, ei trec dintr-o mină într-alta, fără a se opri un s ingur mo
ment. (Le Trmme, I.c., p. 915, 916.)
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ţiei banilor . Cantitatea de bani care, de pildă, la înc eputul pro
cesului

zilnic

determinată de

d.a

c irculaţie intră în aic est proces este, fireşte ,
preţurilor mă rfurilor c ar•e c irculă simultan
Sl.llIa
Il.

una alături de ceataltă. Dar î.n cadrul procesulu i o unitate băne ască
răspunde, ca să zicem aşa, pentru c.ealaltă . Dacă una î.şi măreşte
viteza de circula ţie, ceai.altă îşi micşorează viteza sau este scoasă
complet din .sfera drculaţie i, .pentru •că a1ceaista nu poate să ab 
s oairbă decît o c â.Iltitate de aur c are, înmrll!liţită cu numărul mediu
de rotaţii ale fiec.ărui element al ei, este eg.ală cu suma preţurilor
ce urmează a fi realizată. Dacă de ci numărul de rotaţii ale unităţi
lor băneşti

or.eşte,

nU1IIlăru1 rotaţiilor

canti<t:atea
lor

soade,

de bani care circulă
cantitatea

de

bani

scade.

OI'eşte .

Da'Că

IntrUJcît

cant ita tea de bani C Cl!fe poate să fUI1Joţioneze ca mijloc de circulaţie
c înd viteza m edie este da tă, nu avem d e1cît să arunc ăm în circulaţie
o amunită ·cantitate c:Le bancnote de o liră ister1ină, de pildă, pentru
a scoate tot aitîţia sovereigni, un artificiu bi.ne cunoscut de toate
băncile.
După <CU1IIl în circulaţia banilor .nu ap a.re, IÎn general, deC:ît pro
c esul ide drculaţie al! mări.furilor, aldică circuitul lor prin metamor
fore opuse, tot aşa în viteza cinculaţiei banilor nu aipare d ecît vi
teza ide schimbare a fonm.ei mărfurilor, .împletirea continuă a serii
lor de m etamorfoze, r aipiditatea :schimbului de substanţe, disip a
lriţia rapidă a mărifurilor 1din 1sfera idrculaţiei şi înlocuirea lor tot
atît de rapidă cu mărfuri noi . In vitoeza circulaţi.ei banilor apare,
aşadar, unilatea lfluidă a fazelor opuse .şi care se c ompletează una
pe

alta,

transfonm.area

fo rmei

de

,întrebu inţare

'in

întruchiparea

va1orii şi rebransformarea !î ntruchipării valorii lîn formă de între
buinţare, deci unitatea c elor două procese, al ·cumpărării şi al v în
zării. Inviers, în ;î ncetinirea cir·culaţiei banilor apare sepa rarrea ş i
acestor !Procese 1ca doi poli opuşi, întreruperea

autonomizarea

schimbărilor lfopmei işi deci a schimbului de 1substaI11ţe. Bin eînţeles,
din circulaţie , ca atare, nu se poate v-edea de unde rprov �ne aice astă
intrempere. Ea nu arată de c'ît fenomenul propriu-zis. Pentru con
oepţia uzuală, care v ede ·că, o dată cu !Încetinirea drtculaţiei bani
l or, ac eştia apar şi dispar mai puţin frecvent in toate punctele de
la periferia 'Circulaţiei, explicarea f enomen ului
tatea

ac esta prin canti

insuficient ă de mijloace de circulaţie pare de la sine
ţeleasă 77) .

în

17) „lntrucît banii... reprezintă măsura 9bişnuită pentru cumparan şi vîn
zări, oricine are ceva de vîndut şi nu poate găsi cumpărător înclină imediat
să creadă că dacă mărfurile sale nu găsesc plasament, de vină .este lipsa de
bani în Kingdom * sau in district ; de aceea toată lumea ţipă că e lipsă de
„

- regat.

- Nota trad.
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Prin urmare, cantitatea totală de bani icare tfUll'c ţionează .î ntr-o
anumită perioadă de timp ca mijloc de circul aţie este determinată,
pe ·de o parte, de suma preţurilor tuturo r mărfurilor aflate .în cir
culaţie şi, ipe de altă parte, de vi•teza mai mkă sau mai :mare a
proceselor de circulaţie opuse, de care depinde a cîta parte din
suma totală a p re�rill o r poate ifi realizată icu ajutorul aceloraşi
unităţi monetare. .Dar suma preţurilo r mărfurilor depinde atît de
masa cît şi Ide preţul fiec ărui fel de maclă. Cei trei factori : miş
carea pr·eţurilor, maisa de mănfuri aflată în icinculaţie şi, în sfîrşit,
viteza de circulaţie a b ani'lor, pot să varieze iînsă ln s ensuri dife
rite şi în ipropor1ţii diferibe ; de aceea suma preţurilor ce urmează
a fi realizaită, deci şi ma:sa de mijiloa·ce de •circulaţie , care e deter
minată de această 1sumă, poate fi supusă !Unor 1combinaţii foarte
numero ase. Aki vom menţiona numai pe acelea •care au jucat un
rol deosebit 1în istoria preţurilor mărfurilor.
Cînd preţurile mărfudlor ,răm[n neschimb ate, masa mijloace
lor die drculaţie poate să rcrească dacă masa mărfurilor aflate în
ciriculaţi:e ·creşte, 1sau daică viteza de 'Circulaţie a b anilor scade, sau
dacă aic este două îmipr·ejurări acţionează ·împreună. Masa mijloa
celor de ·circulaţie poate, dimp otrivă, să 1sca!dă dacă masa mărfuri
lor scade sau dacă vi'teza de ieiirculaţie creşte.
baoni, ceea ce totuşi este o mare greş eală... Ce vor aceşti oameni care ţipă
după 1bani ? ... Arendaşu] se plî.nge... el crede că dacă ar fi mai mulţi bani �n ţară,
el ar căpăta un preţ mai bun pentru articolele sale ... Se pare, aşadar, că nu-i Hpsesc
banii, ci un preţ pentru cerealele şi pentru vitele sale, pe care ar vrea să le wndă,
dar nu poate ... De ce nu 'Poate să obţină un 1preţ ? ... ·1. Sau fiindcă în ţară există
prea multe cereale şi rprea multe vite, a&tfal că cei mai mUJ!ţi di'll tre cei care vin pe
piaţă au nevoie, ca şi el, să vîndă, dar numai puţini vin pentru a cumpăra. Sau
2. fiindcă desfacerea obişnuită pe calea exportului stagnează... Sau 3. fiindcă
consumul se reduce, dacă, de pildă, din cauza sărăciei, oamenii !IlU mai chel
tuiesc pentru gospodăria lor atîta cit cheltuiau înainte. De aceea nu simpla
sporire a cantităţii de bani ar influenţa favorabil asupra vînzării bunurilor
arendaşului, ci înlăturarea uneia din aceste trei cauze care grevează realmente
asupra pieţei... Negustorul şi băcanul au de aseme!Ilea nevoie de bani, căci din
cauza stagnării de pe piaţă, ei nu pot desface mărfurile cu care fac comerţ ...
O naţiune nu prosperă decît atunci cînd avuţia trece repede dintr-o mină în
alta". (Sir Dudley North,
„Discourses upon Trade" , Lond. 1691, p. 1 1-15
passim.) Elucubraţiile lui Herrenschwand se reduc toate la ideea că contradic
ţiile care sînt generate de însăşi !!latura mărfii şi care se manifestă deci în cir
culaţia mărfurilor pot fi înlăturate prin sporirea cantităţii mijloacelor de circu
laţie. Dar din iluzia curentă care atribuie stagnările în procesul de producţie
Şi de circulaţie lipsei mijloacelor de circulaţie nu rezultă cîtuşi de puţi.n că,
invers, o lipsă reală de mijloace de circulaţie, provocată, de pildă, de maşi
naţiile oficiale în ceea ce priveşte „regulation of currency" * , nu poate să pro
voace, ]a rîndul ei, stagnări.
* „Reglementarea circulaţiei banilor'.
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Gînd preţurile tuturor mănfurilor cresc, llll a sa llll i jloaicelor de
.circulaţie poate răimîne neschimbată ldacă masa mărfurilor afilate
în cinculaţie scade în aoeeaşi [prnporţie !În care •Creşte preţul lor
sau dacă viteza de cincull aţie a banilor •creşte tot atît ide -repede
ca şi preţurile, în timp c e masa mărfuri1or aflate 'În circu1.aţie ră
mîne ·consta:ll!tă. Masa .mijloacelor de cir.culaţie poate s ă scadă
daică maisa anărEurilor scade 1Sau ldacă viteza de dvculaţie creşte
mai repede dec.îlt p reţm iJ.e.
Cînd preţurile tuturor mărfurilor scad, masa mijloaiceloJ.' de
circulaţie poate :să rămînă neschi mbată .dacă masa ană11fUTilo r
oreşte .în -aioeeaşi :proporţie în ·care scade preţul 'l o r s a u dacă vi
ceza de„ ci.rcu1.aţie a ibanîlor scade 1în aceeaşi propo rţie în care
scad preţuri1e. Ea p o ate să ·crească dacă masa anărfurilor creşte
mai repede, sau dacă viteza de circulaţie scade anai rep ede decît
scad preţurile măI1fllJI'ilor.
Variaţiile diferiţilor lfareto.ri se pot compensa redproc

astfel

că, ·în p ofida iDJStabili!tăţii lor p ermanente, sU!IIl a totală a preţuri
lor ·mărfurilor 1ce urmează să 'fie 1realizatt ă de.ci şi masa de bani
aflată 1în circulaţie, p o ate ·rămîne 1co1lJStantă. Din această cauză se
constată, îndeosebi atunci dnd <S e analizează perioade relativ !lungi,
că niv·elul m ediu al masei de bani aflaţi în drcu:laţie în fiecare ţară
este mult mai c onstant şi, icu exicepţia p erturbaţiilor puternice pro
vocate ;periodic ide iorIBe�e industriale şi 1c 0<me11ciale şi, mai rar, de
o schimbare în valoarea b antlor, abaiterile de Ja ac�st niV'el mediu
sînt mai puţin

im.p ortante

decît

ne-aJID. putea

aştepta Ila prima

vedere.
Legea p otrivit •căreia 1cantitatea anijloaoelo r de circulaţie este
determinată de sll!lll a preţuri/lor mărfiurilor aiflate 1n drculaţi•e şi
de viteza aned�e de drculaţ1e a 1banilor 78) p oaite fi exprimată

şi

78) „Pentru a menţine comerţul unei naţiuni este nevoie de bani într-o
anumită cantitate şi o anumită proporţie ; un plus sau un minus i-ar fi dăună
tor comerţului. După cum într-un mic magaz�n de desfacere cu amănuntul este
nevoie de o anumită cantitate de farthingi, pentru a schimba monedele de ar
gint şi pentru a efectua plăţi ce nu pot fi efectuate nici cu cele mai mici mo
nede de argint... De asemenea, după cum cantitatea de farthingi necesari în
comerţ depimde de numărul cumpărătorilor, de frecvenţa cumpărăturilor lor şi,
în primul rînd, de valoarea celei mai mici monede de argint, tot aşa cantitatea
de bani (monede de aur sau argint) necesari pentru comerţul nostru este deter
minată de frecvenţa actelor de schimb şi de mărimea plăţilor". (William Petty,
„A Treatise on Taxes and Contribution.s " , Lallld . 1 667, p. 17). Teoria lui Hume a
fost apărată împotriva atacurilor lui J. Steuart şi ale altora de către A. Young
în lucrarea sa „Political Arithmetic• , Land. 1774, în care se află un capitol
special intitulat : „Prices depend on quantity of money" *• p. 1 1 2 şi urm. In
*

-

„Preturile depind de cantitatea de bani" ,

-
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astfel : dacă suma valorilor mărfuri�or şi vite21a medie a metamor
fozelor for sînt date, cantitatea de bani sau a materialului b ănesc
aflat in d11culaţie depinde de propria valoare a banilor. Iluzia că,
dimpotrivă, preţurile mărfurilor sînt determinate de masa mijloa
celor de cinculaţie, Jar aceasta, la r.îndul ei, de masa materialului
bănesc aflait fo ţară 79) se ibazează, Ja primii ei reprezentanţi, ipe
ipoteza absu11dă că anărfurile intră �n procesul! de circulaţie !făr ă
preţ, iar banii fără valo a:re şi, d e aceea o anumită parte a acestui
amestec de m ărfuri se ·schimb ă icu o <parte a:liicotă a masei de
metal 80) .
cartea mea „Zur Kritik etc." , p. 149. (Vezi K. Marx şi F. Enge1s. Opere, voi. 13,
Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 156. - Nota trad.J am arătat că : „Pro·
blema cantităţii de monedă aflată în circulaţie este în mod tacit înlăturată de
el (A. Smith} prin aceea că, în mod cu totul greşit, consideră banii drept o
simplă marfă". Această remarcă este valabilă numai în măsura în care A. Smith
se ocupă de bani ex officio. In alte cazuri însă, ca, de pildă, atunci cind face
critica sistemelor anterioare ale economiei politice, observaţiile lui sint juste :
„In fiecare ţară, cantitatea de monede este determinată de valoarea mărfuriJ.or
a căror circulaţie o mijlocesc... Valoarea bunurilor cumpărate şi vindute anual
într·o ţară cere o anumită cantitate de bani pentru a le pune în circulaţie şi
a le repartiza între consumatorii lor propriu-zişi ; i ar o cantitate mai mare de
bani nu·şi poate găsi utilizare. Canalul circulaţiei atrage în mod necesar o
sumă suficientă pentru a·l umple, dar nu primeşte niciodată mai mult". („Wealth
of Nations" [val. III] , !. IV, eh. I, [p. 8 7, 89.)) Tot aşa A. Smith îşi începe lu·
crarea ex officio cu o apoteoză a diviziunii muncii. Mai departe, în ultima carte,
consacrată surselor veniturilor statului, el reproduce numai Îl!l treacăt atacurile
lui A. Ferguson, dascălul său, îndreptate împotriva diviziunii muncii.
79) „Preţurile lucrurilor sporesc, desigur, în orice ţară în măsura în care
creşte cantitatea de aur şi de argint de care dispun oamenii ; prin urmare, dacă
cantitatea de aur şi de argint dintr·o ţară scade, preţurile mărfurilor scad in
mod corespul!lzăt01 cu micşorarea cantităţii de bani". (Jacob Vanderlint, „Money
answers all Things" , Land. 1734, p. 5.) O comparaţie mai atentă intre Van·
derlint şi „Essays" a lui Hume mi·a întărit convingerea că Hume a cunoscut
şi utilizat lucrarea, de altfel importantă, a lui V. Concepţia potrivit căreia
masa mijloacelor de circulaţie determină preţurile o găsim de asemenea la
Barbon şi la alţi autori cu mult mai vechi. „Un comerţ neîngrădit" - spune
Vanderlint - „nu rpoate provoca nici un .inconvenient, ci numai foarte mari
av antaje, căci dacă el provoacă o reducere a cantităţii de numerar a naţiunii,
lucru pe care măsurile prohibitive au tocmdi menirea să·l împiedice, naţiunile
la care vine numerarul vor constata, desigur, că preţul tuturor lucrurilor spo·
reşte în măsura în care creşte cantitatea de numerar. Iar... produsele manufac·
turilor noastre, precum şi toate celelalte mărfuri se vor ieftini curind atit de
mult, incit balanţa comercială va înclina din nou in favoarea noastră, şi astfel
banii se vor reîntoarce la noi" (!. c., p. 43, 44) .
SO) Este evident că fiecare fel de marfă în parte formează, prin preţul ei,
un element component al sumei preţurilor tuturor mărfurilor aflate în circu·
laţie. Este însă cu totul de neînţeles cum s·ar putea ca valori de întrebuinţare
incomensurabile între ele să fie schimbate en masse pe masa de aur şi de
argint aflată într-o ţară. Dacă ne-am închipui că lumea mărfurilor constituie
o singură marfă globală, din care fiecare marfă formează numai o parte alicotă,
ar rezulta un calcu! interesant : marfa globală = x zentneri de aur, marfa
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c) Moneda. Semnul valorii
Din .funcţia banilor 1ca mijloc de •Circulaţie ia naştere forma
lor monetară. Canti;tatea de aur care se e:icprimă în rp11eţ, adică în
denumirea 1băneaisică a mă:rfur�lor, trebuie să le 1ntîlnească pe
acestea în procesul 1circulaţi•ei ica piesă de aur aviînd aceeaşi de
numire, isau monedă. Ca :şi staibillirea 1eta'lonului preţurilor, baterea
monedei :îi revine staMui. In diferite1e unifor.me naţionale pe care
le funbraică -aurul şi argintul 1ca monede, idar pe •care le dezbracă
din nou pe 1Pia�a mondială, •se maniifestă separarea dintre sfere'le
interne sau naţionale a'le cinculaţiei mănfurilor işi sf.era ei gene
rală, rpiaţa unondiall ă .
Moneda de am şi ·aurul :în lingouri se deos·ebesc deci .de la
încerput numai ca aspect, şi aurul poate fi -tr.ansformat oricînd dintr-o
tomnă iîn alta 81) . Dar chiar în m01II1entul dnd iese din monetărie,
A = o parte alicotă a mărfii globale = aceeaşi iparte alicotă din x zentneri
de aur. Acest lucru Montesquieu îl spune direct : „dacă se compară masa de
aur şi de argint existentă în lume cu suma mărfurilor existente în lume, este
sigur că fiecare produs, respectiv fiecare marfă în parte, va putea să fie com·
parată cu o anumită cantitate de bani. Să presupunem că în lume există un
singur produs, respectiv o singură marfă, sau că numai una este cumpărată şi
că ea este divizibilă ca şi banii i Î<ll acest caz, o anumită parte a acestei mărfi
va corespunde unei părţi a masei de b ani ; o jumătate din totalul mărfurilor
va corespunde unei jumătăţi din masa totală de bani etc„. Stabilirea preţurilor
mărfurilor depinde întotdeauna, în esenţă, de raportul dintre cantitatea totală
de mărfuri şi cantitatea totală a semnelor băneşti• (Mootesquieu, 1. c., t. III,
p. 12, 13) . ln ceea ce priveşte dezvoltarea acestei teorii de către Ricardo şi
discipolii săi James Mill, lordul Overstone şi alţii, vezi „Zur Kritik etc. • ,
p . 140-146 ş i p . 150 ş i urm. (Vezi K. Marx ş i F. Engels. Opere, voi. 13, Bucu·
reşti, Editura politică, 1962, p. 147-153, p. 157 şi urm. - Nota trad.) D-l J, St.
Mill, cu logica eclectică care-l caracterizează, reuşeşte să fie de părerea tatălui
său J. Mill şi în acelaşi timp să aibă o părere contrară. Cine compară textul
tratatului său : „Princ. of. Pol. Econ.• cu prefaţa (prima ediţie), în care el se
proclamă singur drep t un Adam Smith al prezentului, nu ştie ce să admire mai
mult : naivitatea lui, sau a publicului care l-a crezut pe ouvînt şi l-a luait drept un
Adam Smith, deşi lintre ei există aceeaşi corelaţie ca şi dntre generalul Williams
Kars de Kars şi ducele de Wellington. Cercetările originale ale d-lui J. St. Mill
în domeniul economiei politice, care nu se disting nici prin vastitate şi nici prin
bogăţia de conţinut, se găsesc toate aliniate frumos în scrierea sa : „Some
Unsettled Questions of PolitLcal Eco.nomy•, apărută dn 1844. Locke e�rimă di·
rect legătura dintre faptul că aurul şi argintul nu au valoare şi determinarea
valorii lor prin cantitate. „lntrucît oamenii au convenit să atribuie aurului şi
argintului o valoare imaginară„. valoarea intrinsecă pe care o vedem în aceste
metale nu este decit cantitatea lor". („Some Considerations etc.•, 1691, fînj
Works, ed. 1777, voi. II, p. 15.)
81) Nu intenţionez, fireşte, să mă ocup de amănunte, ca dreptul de a
bate monedă şi altele de acest fel. Dar pentru sicofantul romantic Adam Mii.ller,
care admiră „libertatea mărinimoasă" cu care „guvernul englez bate monedă
gratuit" 52, vreau să reproduc următoarea sentinţă a lui sir Dudley North : ,,Ca
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moneda o porneşte pe -drumul 1creuzetului, căci în circulaţie mo
nedele de aur se uzează, una mai mult,

ai1ta mai puţin. ·Începe

procesul de separare a titlului aurului de substanţa lui, a conţinu
tului nominal al monedei, de conţinutul ei real. Monede de aur
cu aceeaşi denumi.re au rvalori diferite, deoar.ece au greutăţi di·
ferite. Aurul ca mijloc de cinculaţte se diferenţiază de aurul �a
etail•on al preţurilor şi încetează asbfel de a :mai fi echiva'lenltul
real al mărfurilor ale •căroT pr0eţuri le realizează. Istoria acestor
confuzii constituie istoria monedei în evull mediu •şi 1în epoca mo
demă pînă în 1secolul al XVIU-lea. Tendinţa firească a procesului
circulaţiei c1e a iransfomna ex�stenţa-aur a monedei 'Într-o aparenţă
aur, adică de a :transfomna moneda .într-un simbal al conţinutului
său 1II1etalk oficial, esbe ea 1însăişi recunoscultă de legile moderne
cu privire la gradul de piendere a metalului, care fa1ce ca o monedă
de .aur ·s ă nu mai poată drcula, cu alte 1cuvirute, să se demo
netizeze.
DC1Jcă drculaţia banilor însăşi 1separă •conţinutul real de !Con
ţinutul nominal al monedei,

fiinţarea ei metaltcă ide fiinţariea ei

funcţională, ea 1conţine posibilitatea •latentă de a î nlocui banii de
metal în funcţia for de monedă prin •semne făcute !din a�t material
sau prin

simboluri. Dificultăţile tehnice ale baterii monedei din

cantităţi iillfime de aur, respectiv ide argint, şi faptul că la început
metalele IIIla i puţin preţioase şi nu 1cele p reţioase, argintul în 1ocul
aurului, arama în locul argintului, au servit 1ca 1II1ăsură a valorii
şi au ciJ.1culat deci ca bani JÎn momentul în care metalul mai pre
ţios le-a detronat expUcă din punct de vedere istoric rolul pe care
monedele de argint şi de aramă l-au jUJcat ca 'Înlocuitori ai mo
nedei de aur. Be 'Înlocuiesc auml în acele sfere al•e d11culaţiei
mărfurilor tîn care moneda 1circull ă 1oel mai rapid şi 1n care ea se
uzează deci ,cel mai rnpid, .adilcă aicolo unde cumpărările şi v:înzările
se înnoiesc neîncetat pe scara icea mai ·redusă. Pentru a-i .împie
dica pe aceşti sateliţi să ocupe definitiv locul aurului se stoabilesc
prin lege proporţiile, foarte reduse, în care ei 1tr.e!Juie •să !fie prişi
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cianţi din timpul lui Carol al II-iea) „ar trebui să plătească un preţ pentru
baterea monedei, el inu şi-ar trimite cu atîta uşurinţă argintul în Tower ; în
acest caz, moneda bătută ar avea întotdeauna o valoaTP. mai mare decît argin
tul netransformat în moned ă " . [North, 1. c., p. 18.)
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miţi la p�ăţi în 'locul aurului. Fireşte, sferele speciale în care cir
culă dHerite'le categorii ide monede 'Se întretaie. Moneda divizio
nară apare ală turi de aur rp entru plata fracţiunilor di:n cea mai
mică monedă ide aur ; aurul intră 1continuu în drcula1ia cu amă
nuntul, dar în mod tot atît ide ·conJtinuu el e scos din ea prin
scMmbul cu moneda divizionară 82) .
Conţinutul. metaliic ail pteselor d e argi:nt sau d e aramă este
fixat arbitrar prin lege. ln ieir·culaţie ele se uzează şi mai r·epede
decît moneda de aur. Funcţia lor monetară devine deci de fapt
cu totul independerută de greutatea lor, adkă de orke valoare a
lor. Fiinţarea aurului ca monedă se separă total de substanţa sa
valorică. In lo cul lui pot deci să funcţioneze •ca monedă lucruri
relativ liipsi·t·e de valoare, de ptldă bi'lete de hîrtie. În s€[Ilnel•e bă
neşti metalice 1caracterul lor rpur simbOllÎ!c mai este în'că oarecum
disimulat. In banii de hlî11tie el devăne evident. După cum vedem :
ce n'est que le premier pas qui 'Caute * .
Aki avem .în veder·e numai banii ide hîrtie emişi de stat care
au un ·curs forţat. Ei iau naştere nemijlodt din circulaţia metalică.
Banii de credit presupun, dimpotrivă, condiţii care, din punctul
de vedere al d11culaţiei simple a mărfuriJ.or, ne sint deo camdată
compleit necunoscute. Menţionăm totuşi în treacăt că aşa cUJID ba
nii de hîrtie propriu-zişi rezultă din funcţia banilor ca mijloc de
ci.r.culaţie, banii de credit îşi au rădăcina lor naturală în funcţia
banilor ca mijloc de iplată 83) .
B2)
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mercianţilor, şi nu este avantaj os pentru coroană".
sischen Gesandtschaft zu Pekdng liber

*

-

numai primul

o�q

e greu.

-

China•.

Nota trad.

(Arbeiten der Kaiserlich Rus

Aus dem Russischen von Dr.

K.
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3. Banii sau circulaţia mărfurilor

Statul aruncă din afară în procesul dr,culaţiei bilete de hîrtie
pe care se află imprimate denlllIIliri băneşti de 1 t st., 5 1. s t . etc.
In măsura în care ele circulă realmente în locuil. sU1II1ei de aur
purtînd aceeaşi denlllIIli re, în mişcarea lor nu •se oglindesc decît
legile cinculaţiei banilor. O lege specifică a ·circulaţiei banilor de
hîrtie nu poate lua naştere decît din rapol"tul în care se află faţă
de aurul pe care îl reprezintă. Şi această [ege .spune pur şi si!lnpiJ.u
că emisiunea de bani .de hîrtie trebuie ·lianitată la cantitatea în
care ar trebui să ici'!"cule efectiv aurul (respectiv argintul) pe care
aceşti bani de hîrtie n reprezintă simbolic. Ce-i drept, ·cailltitatea
de aur pe •care sfera 1circulaţiei po ate să o absoarbă oscilează icon
tinuu în jurul unui anumit niviel mijlociu. Totuşi masa medie
aflată în .circulaiţie într-o ţară oarecare nu s c ade niciodată sub un
anumit minim stabilit empiri:c. Faiptuil. 1că această masă minimă îşi
schimbă mereu elementele 1componente, adtcă este formată mereu
din alte piese de aur, nu modifică, bineînţeles, de loc volumul şi
deplasarea ei continuă în sfera cioculaţiei. Ea poate deci să fie
înlocuită p rin simboluri .de hîrtie. Dacă .însă astăzi toate .canalele
circulaţiei vor H umplute cu bani de hîrtie pînă 1a saturaţie,
mîine, dimpotrivă, ele pot fi suprasaturate din cauza unor osci
laţii în circulaţia mărfurilor. Se pierde orice măsură. Dar dacă
hîrtiiil e întrec propria lor măsură, adică dacă dep ăşesc cantitatea
de monede de aur de aceeaşi denumire care ar putea circula, ele nu
reprezintă •totuşi, în cadrul lumii măruurilor, abstracţie făcind de
pericolUl discreditării lor generale, deoît cantitatea de aur deter
minată de legile imanente ale lumii mărfurilor, d eci singura can
titate de aur care po ate să fie reprezentată. Dacă, de pildă, masa
bancnotelor reprezintă 'Cite 2 uncii de aur iîn loc de 1 uncie, atun:ci
1 1. st„ de pilldă, devine de fapt denumilrea b ănească să zkem
pentru 1/a de uncie în loc de 1/4 de uncie. Efectul este acelaşi ca
în cazul cînd aurul ar 1Suferi o modificare 1În .funcţia sa de măsură
a preţurilor. .kceleaşi va:lori care înainte ·se expTi!lnau în preţul
d e 1 1. st . .se exprimă aicum în preţul de 2 1. st.
Banii de hîrtie sînt 1semne ale aurului sau semne băneşti. Ra
portul lor faţă de valorile mărfurilnr constă nUJmai în faptul că
acestea sînt expri!lnate ideal în aceleaşi cantităţi de aur pe care
Abel

und F.

A. Mecklenburg,

veşte demetalizarea

Erster Band, Berlin

1858,

p.

continuă a monedelor de aur în cadrul

54.)

ln

ce pri

ceea

circu�ţiei,

un „Go

vkrnor" al lui Bank of England declară ca martor in faţa unui „House of Lords"
Committee"
reign-i •
prea

cu privire la

„Bankacts" :

„ln

fiecare an

o nouă

grupă

(nu jn sens politic, sovereign este şi denumirea lirei sterline

uşoară.

Grupa

care

într-un

an

circulă

avind

greutatea

suficient prin uzare pentru ca în anul următor balanţa
s a " . (House of Lords"Committee

1848,

n.

429.)

de

53)

integrală

sove

„devine
pierde

să încline în defavoarea
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h î. rtia le reprezintă simbolic şi senzorial. iBanii de h:îrtie sînt 1semne
ale valorii numai în măsura

în ,care .reprezintă c antităţi de

aur

care, asemenea ,tuturor {:e� o rl alte c antităţi de mărfuri, sînt şi can
tităţi ide valoare 84) .
Se pune, în sfîrşit, întrebarea : de ·ce aurul <poate fi înloouit
prin 1simple ·semne lipsite ide vailoare '? Dar, aşa CU'IIJ. am văzut,
aiceastă înlocuire este iposibi[ă nU'IIJ. ai în măsura :în 1care aurul se
izolează, se autonoonizează în funcţia sa de monedă 1Sau de mijloc
de 1cir.culaţie. E drept că autonomizarea acestei funcţii nu ar·e I o c
în c azul monedelor de a'llr indiv�d'Ua1e, icu toate i c ă ea s e mani
festă pr.in rfop:tul .că monedele de aur uzate c ontinuă să 1circule.
Piesele de aur inu sînt simplă monedă sau simplu mijloc de cir
culaţie

deicî:t

a:ti îta timp 1cît se află

realllil ente 1în 'Cincuilaţie. Dar

ceea ce nu este valaibil p entru moneda ide aur este valabil p entru
masa minimă Ide aur care •po ate fi înlocuită .prin bani de h'îrtie.

în

Această crnaisă 1Se află

permanenţă IÎn sfera ici11culaţiei, funlcţio

nează necontenit ca mijloc de <Circulaţie şi există deci exclusiv

ca

purtă!to are a •aicesteă. funcţii. Mi�carea ei nu r eprezintă deci decît
împletirea c ontinuă a procesel o r opuse ale metamo11fozei m ărtu
riil o r M-B--.M, în care în faţa crnărfii aipare întruchiparea vaf o rii
ei, .pentru a dis-părea din nou iunediat. R·eprezentarea independentă
a vailo rii de schimb a mărfii este aki doar un moment fugitiv. Ea
este înlocuită iunedictt p rin a:ltă crnarfă.
cientă

iDin

această cauză este sufi

ex�stenţa doar simbolică a b anil o r Îllltr-un p roces în care

ei trec 1continu'U dintr-o mînă 1într-a1ta. Extstenta lor funcţională
abs o arbe, ca să zicem aiş a, existenţa l o r crnaterială. Reflex efemer
obiectivizat al p reţurilor măr.furilor, ei nu mai lfu'Il'cţionează decît
c a s emne a1e [or p roprii şi p ot .fi deci

S4J

funcţii

Notă la ediţia a 2-a,

ale banilor

Cit de confuze

chiar şi la cei mai buni

înlocuiţi p rin semne 85) .

sint

autori

conceptiile
care

s-au

asupra

diferitelor

ocupat de sistemul

bănesc me-o arată, de pildă, următorul pasaj din Fullarton : „In ceea ce priveşte
schimburile
nite

noastre

de monedele

interne,

de

aur

toate

sau

funcţiile

banilor,

de argint, pot fi

care

de

îndeplinite

obicei
cu

sînt

acelaşi

îndepli
efect

de

circulaţia unor bile te neconvertibile , care nu au altă valoare decit valoarea arti

ficială şi convenţiCJIIl a lă stabilită prin lege, fapt care, după părerea mea, nu poate

fi

O valoare de acest fel ar putea să corespundă tuturor s copurilor unei

negat.

valori

intrinseci

şi

chiar

să

facă

de

prisos necesitatea unui etalon

al

valorii,

cu condiţia ca emisiunea bile telor să se menţină în limitele cuvenite". (Fullarton,
„Regulation of Currencies", 2. ed., LCIIldon 1 845, p. 2 1 .) Aşadar, pentru că marfa
poate fi înlocuită în circulaţie prin simple semne ale valorii, ea este de

bani

prisos ca măsură a valorii şi ca etalon al preţurilor

BSJ

Din faptul

că

aurul şi argintul

I

ca monedă,

adică

în funcţia lor exclu

sivă de mijloc de circulaţie, devin semne ale lor proprii, Nicholas B arbon deduce
dreptul guvernelor „to raise money" * • adică de a atribui, de pildă, unei canti-

*

-

„de a ridica valoarea banilor•.

-

Nota trad.
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Numai •Că semnul bănesc a.re nevoie de o valablllitate .socială
obiectivă proprie, şi pe aceasta siim.bolul de hîrtie o obţine pnn
cursul forţait. Această constriîngere din partea statului se exer
cită numai în limitele unei anumite 1comunităţi, adică în cadrul
sferei interne de circulaţie, şi numai ai.ici banii ISe contQPesc întru
totul cu funcţia lor de IIIlijlo c de ICirculaţie sau ide manedă, şi, prin
urmare, poit să .aibă ·ca ibani de hîrtie o existenţă ipur funcţională,
distinctă de substanta aor metalkă.
3. Bani
Marifa care funcţionează ca măsură a valorii, şi deci nemij lo
cit sau prin ·înlocuitor şi ca mijloc de circulaţie, este bani. De
aceea aurul (resp. argintul) este bani. El funcţionează ca bani,
pe de o parte, ac'olo unde trebuie să apară nemijlocit ca aur (resp.
ca argint) , 1ca 1II1arfă-bani, adică acolo unde aipar·e nu doar ideal,
cum e 1cazul dnd funcţionează ·ca măsură a valorii sau unde poate
fi •reprezentat, 1cum se înll�mplă 1cînd funcţionează ca mijloc <le
ciLculaţie ; pe ·de altă iparte, aurull. (resp. argintul) funcţionează ca
bani a:colo unde Jull'cţia sa, .indiferent dacă şi-o îndeiplineşte di
rect sau iprin înlo cuitor, îl fixează ·ca unkă întrnchipare a valO!l"ii
sau .ca unică ex�stenţă adecvată a valorii ·de .schimb în opoziţie
cu toaite •celelal te mărfuri luate 1ca simiple valori de întrebuinţare.
a) TezauriZJare
Cirocuitul continuu al 1celOT două metamorfoze opuse aile măr
furilor, adică aiternarea neîncetată a vînzăJrilor şi cump ărăritlor,
se manifestă în drculaţia neîntreruiptă a banilor, aidkă în funcţia
lor de .perpet'Uum mobile al ieirculaţ�ei. Banii sînt imobilizaţi, sau
se transformă, cum spune Boisguillebert, din meuble în immeuble 54,
din monedă IÎn bani, în momentul în care seria metamorfozelor
este fotremptă şi vînzarea nu este completată printr-o cumpărare
suibsecventi L
Incă la 1începuturile circulaţiei mărfudlor se dezvoltă nece
sitatea şi pasiunea ide a reţine produsrul iprimei metamorfoze, chipul
tăţi de
gint,

argint care

ca

„taleri".

de

pildă,

„Banii

se numea
„taler• ,

se uzează

„groş• denumirea unei cantităţi

şi
şi

de

devin

a

plăti

astfel

mai uşori

creditorilor

cind

mai

mari de

„groşi"

in

sint des număraţi...

loc

ar
de

In tran

zacţiile comerciale oamenii au in vedere denumirea şi cursul banilor, şi nu can
titatea
bani".

argintului„.

Autoritatea

s tatului

(N. Barbon, l.c„ p. 29, 30, 25.)

este

aceea

care

transformă

metalul

in
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transformat al mărfii sau orLsalida sa die aur 86) . Marfa nu este vîn
dută pentru a se cu1mpăra altă marfă, ci pentru a se ânlocui forma
marfă icu forma h ani. Din ·i;inliplă mijlodtoare a schimbului de sub
stanţe, această schimb are a formei devine un scoip în sine. Forma
înstrăinată a mănfii •este împiedi!cată is ă funcţi oneze ca formă ab
solut alienabilă a ei, icu ailte 1cuvinte •Ca formă bani efemeră. Banii
se piebrifiocă astfel şi devin •tezaur, iar vînzătorul de IIIl arfă devine
tezaurizator.
Îndeosebi •la începuturile cir0culaţiei mă11furilor1 nll!IIl ai sur
plusul de valori de .într.ebuinţare ·este transformat 'în bani. Aurul
şi argintul devin astfel de '1a sine eXipresii sociale ale abundenţei
sau avuţiei. Această formă naivă ide tezaurizare se permanentizează
la p opoarele la care modului de producţie tradiţional, al cărui
scop este 1satisfa:cerea nevoilor proprii, iîi c orespunde o sferă de
trebuinţe strict limitată. Acest lucru se observă la asiatici, îndeosebi la hinduşi . Vaillderlint, care cons1deră •că rpreţurile mărfu
rilor 'Sînrt: determinate de masa de aur •şi de argint aflată într-o
ţară, se întreabă de ce mărfurile provenite din India sînt atît de
ieiitine ? Răspunsul : Pentru că hinduşii îngroapă banii. Din 1 602
pînă 'În 1734 - spune el - ei au .îngropat 150 OOO OOO I. ist. în ar
din America în Europa B7) . Din 1856 pînă în
1866, deci în 10 .ani, Anglia a exportat în India şi în China (o mare

gint, venite iniţial

p arte din metalul •exportat 'în China se îndreaptă tot spre India)

120 OOO OOO I. ist. 1în argint, .care mai înainte era schimb at pe aur
austrailian.

O dată cu dezvoltarea prodUJcţiei de mărfuri, fiecare produ
cător de mărfuri trebuie să-şi asigure acest nervus rerlllIIl , acest
„ amanet social"

88) , Trebuinţele sale se înnoiesc neîncetat şi im

pun •cumpărarea neînc etată de llll al1fă străină, IÎn timp ce rprodu
cerea şi vînzarea p110priei sa1e mănfi cer timp şi depind de întîm
plare. P entru .a •CUlIIlJp ăra ifără a vinde, el trebuie •ca mai întîi s ă
f i vîndut fără is ă •cump ere. Această operaţie,

efectuată pe SIC ară

generală, p are să se contrazică rpe ea dnsăşi. Dar Ja surs ă, ia focul
producţiei lor, m etalele preţioase se ·schimbă direct pe alte mărfuri.
Aid are loc o 'V'Înzare (de pantea ;poses orilor de mărfuri) fără cum88) „O

avuţie

in

transfol'Ill ate în bani " .

bani

nu

este decît„.

o

avuţie

(Mercier de la Riviere, l . c . , p.

de produse nu a făcut decit să-şi schimbe form a " . (Ib.,

87)

în produse,

573.) „O
p. 486.)

care

au

fost

valoare isub formă

„Datorită acestei practici, ei menţin toate bunurile şi produsele l a pre

ţuri atit de scăzute". (Vanderlilnt, l . c. , p. 95, 96.)
SB) „ Banii sint un amanet". (John Bellers,

„Essays

factures, Trade, Plantations, and Immorality" , Lond.

1699,

p.

about the Poor,

1 3.)

Manu
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p ărare (de partea posesorilor de aur şi de argint)

89) .

Iar alte vîn

zări ulterioare, fără 1cump ărări subsecvente, nu faic decît să a.nijlo
c eaS1că repartizarea ulterioară a metalelor nobile între toţi pose
sorii de ma:rfă . .Alstfel, iau naştere în toate rpunctetle c irlculaţiei te
zaure de aur şi tde argint de rproporţ1i diiferi!te .
taitea de a reţine marfa ,ca

O daltă .cu ip osLb ili

valoare de 'Schi.mb

schimb ca marfă, se tr.ezeşte .setea de aur.

O dată

isau

valoarea de

'CU extinderea cir

culaţiei mărl'urilor crnşte puterea b anilor, a acestei forme oricînd
disponibile 1şi absolut sociale a avutiei.
„Aurul este un lucru minunat I Cine îl are este stăpîn pe tot ce doreşte.
Aurul poate chiar să deschidă sufletelor porţile raiului•. (Columb, într-o scrisoare
din Jamaica, 1503.)
Intrucît dup ă înfăţiş area b aniilor nu poţi s ă-ţi dai seama c e
an11IIl e 1s-a transfomnat rrn b ani, înseamnă că totul, f i e marfă sau
nu, se .transformă în b ani. Orirce lucru se poate vinde şi cump ăra.
Circulaţia devine marele creuzet s01cial în .care 1totul intră pentru
a ieşi sub formă de •cristal b ănesc. Acestei ail.ichimii nu-i ipat re
zi•sta nici mă!car mo aştel.e, şi icu atât mai puţin ailte res sacrosaructae,
extra 1coonmeocium hominum

„

90) .

Dup ă cum în b ani dispar orice

deosebiri c alitative ale mărfurilor, tot astfel, b anii, la crindul lor,
asemenea runui leve!ller, şterg orice fel de deosebiri

91) .

Dar b anii

89) Cumpărarea, în sensul strict al cuvîntului, presupune că aurul sau ar
gintul există deja ca formă transformată a mărfii, cu alte cuvinte ca produs al
vînzării.
90) Henric al Iii-lea, preacreştinul rege al Franţei, j efuieşte de odoare mă
năstirile etc. pentru a le preface în arginţi. Se ştie ce rol a jucat în istoria Gre
ciei răpirea comorilor din templul din Delfi de către foceeni. La popoarele din
vechime, templele slujeau drept lăcaş pentru zeul mărfurilor. Ele erau „bănci
sacre". Pentru fenicieni, popor al comerţului par excellence, banii erau întruchi
parea tuturor lucrurilor. Era prin urmare firesc ca fecioarele care se vindeau
străinilor în timpul sărbătorilor în cinstea zeiţei dragostei să aducă acesteia ca
j ertfă banul dobîndit.
91) „Aur ? Lucitor ? De preţ ? Nu, zei,
Nu m-am rugat degeaba„.
Atît cit este-aici va preschimba
In alb ce-i negru şi-n frumos ce-i hid ;
Ce-i rău va face bun ; ce-i josnic, nobil ;
Bătrînii fi-vor tineri, iar cei laşi,
Viteji neînfricaţi. Cum, zei, de ce ?
Un pumn va vinde preoţi şi argaţi
Şi perna o va smulge de sub capul
Unui erou. Acest sclav arămiu
Desferecă şi ferecă religii :
„

10

-

lucruri

sacrosancte,

aflate

in

afara

comerţului

oamenilor.

-

Nota

trad.
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înş.işi sînt marfă, adiică un 1l ucru •exterior, .care p o ate deveni pro
prietate .privată

a

o rilcui.

Puterea

socială

devine .astfel

puterea

privată a unei persoane p rivate. Societatea anti:că denunţă de
aceea banii ca fiind ifaietoru1 dizolvant a'l Ol'dinii srule economice
şi moral.le
pe Plutus

92) . S o.cdetatea modernă, ca.ore încă din copilăr.ie l-a scos
de păr din măruntaiele pămîntului 93) , s alută în aur

„graal "-ul ei sfînt, înc arnarea strălucitoare a propriului său prin
cipiu vital

Marlfa 1ca valoare de intrebuinţare sat1sfaioe •o trebuinţă spe
cială işi fomoează un element sp eciail a'l avuţiei mater.iale. Dar va
loarea mănfii măsoară gradul forţei sale de atracţie faţă de toate
elementele avuţiei 1IDart:eriale, prin umoare avuţia 1socială a pose
s o rului ei. Pentru iceil mai primitiv p os es o r de l!Ilarfă şi chiar pen
tru un ţăran !din Eur01p a o ocidenltală, valoarea este ins eparabilă de
f o rma-val o are, iar sporirea tezaurului de am şi de argint 'înseamnă
deici ISpOrire a valorii. E drept •Că valoarea b anill or variază - fie
ca urmare a mo dificării ;prnpri·ei lor valDTi, fie ca umoare a modi
ficării v:alorii mărfurilor. Aceasta nu împiedkă •î nsă, pe de o parte,
oa

200 de llThCii ide 1aur isă conţină întotdeauna mai multă valoare
1 00, 300 IIIl ai mult deoît 200 ietc ., nici, pe de altă p ante, ca

dedit

forma metalică, natura:lă, a aicestui obiect să rărrn î nă foTIIIl a generală
de

eohivalent

a

tuturw mărfurilor,

întruch1parea

nemijlocit

so

cială a oricărei muruci omeneşti. Prin natura .s a, tendinţa de tezau
rizare

este

nelimitată.

Din punct

de

vedere

1c ailitativ

saµ din

punctul de vedere aJ formei, banii nu .cunosc limite, cu alte cu
vinte ei sînt reiprez·en tantul genera'l al avuţiei materiale, penitru c ă
pdt ifi tran5formaiţi nemijlocit î n orice m arfă. 1 n acelaşi timp însă,
Pe b lestemaţi îi b inecuvintează ;
Dă leprei nuri ; cinsteşte pe tîlhari
Cu cinuri şi-nchinare ş1-i aşază
ln rîndul senatorilor ; tot el
I-aduce-un nou bărbat vădanei slute„.
„.Lut scîrnav,
Codoaşă-a omenirii ce stîmeşti
Dihonii şi războaie-ntre popoare".
(Shakespeure,

„Timon of Athens" . )

92) „Căci doar nimic din tot ce-a cîştigat vreun preţ
Pe lume, nu-i ca aurul de rău ; cel care
Răstoarnă state, pustieşte-alungă oameni
Din curţi şi case ; schimbă inimi virtuoase
Şi către b lestemate fapte le îndreaptă :
El învaţă pe oameni viclenia,
Trufaşele nelegiuiri şi crima" .
(Sophocles, „Ant igona" .)
93) „Avariţia speră să-l scoată chiar şi pe Pluton din adîncurile piimîn
tului". (Athen[aeus], „Deipnos ".)
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orilce sumă de bani reală este limitată 1cantita1tiv, işi Ide aceea ea
nu este decît un IIIlijloc de .cUIIIlp ărare icu eifilcienţă lfu:nitată. A:ceastă
contradkţie dintre limita •cantitativă a banflor şi .Upsa oricărei
limite .calitative îl împinge mereu tpe ttezaurizator să revină la
munca de Sisif a acumulării. El se află în situaţia 1cuceritorului lu
mii carie •CU frecare ţară nu ·cucereşte decît o nouă graniţă.
Pentru a se reţine aurul ca bani, şi 1deci ca element de tezau
rizare, el trebuie !î.mpiedicat să 1ci11cu,le sau 1să se rdizolve, ca mijloc
de cumpărare, în mijloa•ce de consum. Tezaurizatorul sacrilfică
deci trebuinţele s ale itrup eşti fetişului aur. El ia în •serios evan
ghelia renunţării. Pe de altă iparte, el nu ipoaJte să 1scoaltă din dr
culaţiie •sub formă de bani decît ceea ice âi dă acesteia sub formă
de mar.fă. Cu dt .produce •m ai mult, icu atît poate să vîndă mai
mult. Hărnicia, i51pirriltuil de econO!Illie şi avariţia .sînt, aşadair, vir
tuţile sale 1ca!1dinale ; a vinde IIIlUlt, a cumpăra ipuţin : Ila aceasta
se rezumă economia sa politiică D4) •
.Tezaurul are, alături de forma nemijlocită, o formă esiteitilcă,
posesiunea de obiecte Ide aur şi de argint. Aceasta 1creşte o dată
cu avuţia societăţii burgheze. „Soyons rilches ou paraisscms ri
ches" * . (Dilderot) 55 • Se formează astfiel, pe de o parte, o piaţă tot
mai largă pentru aur şi argint, inidependentă de funcţiile lor bă
neşti, iar pe de ail.tă iparte, o sursă latentă de alimenrtare cu bani,
la care se recurge îndeosebi în perioadele de zguduiri sociale.
Tezaurizarea 1îndeiplineşte funcţii dilferite în economia circu
laţiei metalilce. Pi1ima ei fuI11cţie 1şi are originea în 1condiţiile cir
culaţiei m onedei de aur şi de argint. Arm văzut ICUIID., o dată cu
oscilaţiile .continue ale ci11culaţiei mămurilor în ceea ce priveşte
volUIIIlul, ipreţurile şi viteza, masa banilor aflaţi ân 1cil1cu!laţie 1creşte
sau scalde neîncetat. Ea brebuie deci isă ifie în ·stare să se 1contrarcte
şi 1să se ldila!te. Uneori banii trebuie să fie atraşi ân lealitate de
monedă, ailbeori mone.d.a trebuie să d'ie respinsă ·în callitate de bani.
Pentru 1ca masa de b ani afla'tă efectiv în circulaţie să 1corespundă
în permanenţă gradului de saturaţie a sferei 'Ciriculaţiei, cantitatea
de aur sau de argint aflată într-o ţară bre.b uie să fie mai IIIl are
decît 1carrititatea 1care in'deplineşite funtcţia de monedă. .Aiceastă
condiţie este îndeplinită prin forma tezaur a banilor. Rezervoarele
tezauru!lui servesc co!llcomitent drept canale de scurgere şi de
94) „A spori cit mai mult posibil numărul vinzătorilor fiecărei mărfi, a
reduce cit mai mult posibil numărul cumpărătorilor, iată punctele centrale în
jurul cărora se invirtesc toate măsurile preconizate de economia politică • .
(Verri, l.c. , p. 5 2 , 53.)
*

-

„Să fim bogaţi sau să părem bogaţi'.

-

Nota frad.
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alimentare pentru banii aflaţi în drculaţie, astfel că

aceştia nu

umplu nidodată .pînă 'la refuz c analele ciriculaţiei 95) .

b) Mij loc de plată
l n forma nemijlocită de d11culaţie a mărfurilor, p e ca.re am
analizat-o pînă

a.cum,

aceeaşi mărime-valoare există întotdeauna

de tdouă ori : marfă la unul din :poli, bani la po'lul opUJs. Posesorii
de marifă intrau ideci în •contact numai .c a reprezentaIJJţi ai unor
echivalente reciproce existente.

O dată

iau

idezvo1tarea d11cuJaţiei

măr-furiilor se dezvoltă însă relaţii prin ·care înstrăinarea mărfii este
separată în timp de realizarea preţului ei. Aki e sUJfilc:ient să men
ţionăm 1cele .mai simple dintre aceste relaţii. Producerea unui fel
de marfă neceshtă o duraltă mai lungă, a altuia o durată mai s curtă.
Producţia unor mănfuri diferite este 'legată ide diferite anotimpuri.

O marfă se naş te •chiair p e piaţa ei de desfacere, alta trebuie să
călătoreasc ă pînă la o piaţă îndepărtată. D e aceea un posesor de
marfă poate să s e prezinte 1ca vînzător ·înainte 1ca ·celă:lalt .să s e
prezinte c a •cumpărător. Abunci 1cînd aceleaşi ·tranzacţii se repetă
continuu între aceleaşi persoane, c ondiţii:l•e de vînzare ale mărfu
rilor se reglementează în

conformitate .cu

c ondiţiile lor de pro

ducţie. P e de altă parte, se obişnuieşte isă se V:îndă p entru o anu
mită perioadă de timp uzul anumitor feluri de marfă, de pildă al
unei •Case. Abia dup ă e:xipirarea termenului cump ărătorul primeşte
efectiv vaJloarea de intrebuinţare a măirfii. El o cump ăiră deci 1îna
inite ide a o pl ăti. Un posesor de marfă vinde o marfă exis �entă, ce
lălalt •cumpără ca simplu reprez entant al banilor •Sau ca reprezen95) „Pentru a face comerţ, orice naţiune are nevoie de o anumită sumă de
specific money " care variază şi care uneori este mai mare, alteori mai mică,
după împrejurări... Acest flux şi reflux al banilor se reglementează de la sine
fără ajutorul pol1ticieniJor„. Găleţ�le acţionează alter.nativ : dacă se împuţinează
banii, lingourile sînt tTansfonnate în monedă ; dacă se limpuţinează lin
gourile, moneda este topită". (Sir D. North, l.c. (Postscript„] p. 3.) John Stuart
Mill, care a fost mult timp funcţionar al Companiei lndiilor orientale 56, afirmă.
că şi în prezen t în India podoabele de argint mai funcţionează nemijlocit ca
tezaur. „Podoabele de argint sînt transformate în monedă atunci cînd dobînda
este ridicată şi sînt retransformate în podoabe atunci cînd dobînda scade".
(J. St. Mills Evidence [în] „R.epts. on Bankacts " , 1857, nr. 2 084, 2 101.) Con
form unui document parlamentar din 1864 privitor Ia importul de aur ŞI de
argint în India şi Ia exportul lor de acolo 57, în 1863 importul de aur şi de
argint a depăşit exportul cu 19 367 764 1. st. In ultimii 8 ani înainte d e 1864
excedentul importului de metale nobile peste export a reprezentat 109 652 917 1. st.
In decursul acestul secol s-au bătut în India monede cu mult peste 200 OOO OOO 1. st.
" - bani de metal.

-

Nota trad.
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tant al unor bani viitori. Vînzătorul devine creditor, cumpărătorul
debitw. Intmcît aici metamorfoza mărfii, adkă dezvoltarea formei
valo are a mărfii, 1se modifică, b anii capă:tă şi ei o altă funcţie. Ei
devin mijloc de iplaită 96) .
Calitatea de creditor sau de debitor rezultă aici din ·circulaţia
de mărfuri simplă. Modificarea formei acestei circulaţii imprimă
vînzătorului .şi cumpărăto rului aceste 1carnctere

noi.

Este

vorba

deci de două roluri c are iniţial sînt la fel de efemere şi sînt juc ate
alternativ de aceiaşi agenţi ai circulaţiei, ca şi acelea de vînzător
şi de •cumpărător. De d ata a·ceaSlta însă opoziţia este de la bun
î111ceput mai puţin comodă şi susc eptibilă

de

o cristalizare mai

amplă 97) . Aceleaşi cara'Ctere !POt să apairă însă şi indep endent de

cinculaţia măr.furilor. Aşa, de pildă, în llumea antic ă !lupta de clasă
se desfăşoară în special sub

forma �uptei dintre

creditor şi de

bitor şi se Î'll!cheie, la Roma, cu ruinarea debiltorurlui p'lebeu, care
e 1înlocuit de 1către ·sclav. In evul mediu lupta ise !Încheie cu rui
narea debitorului feudal, c are îşi piende puterea !POliitkă o dată cu
baza ei economi'că. Totuşi forma bani - dar relaţiile din!tre credi·
tor şi •debitor au forma unor relaţii b ăneşti - nu f;ace decît s ă
oglindească

aici

antagonismul

unor ·condiţii

eiconomke d e viaţă

mai profunde.
Să revenim la sfera •Circulaţiei l!D.ălrfurîlor. Apaniţia corucomi
tentă :a eohiVialentelor marfă şi bani l a 1cei doi poli ai procesului
de v'înzare a îrucetart:. 1Banii funcţionează acum, în primul rîrud, c a
măsur ă a valorii l a determinarea preţului mărfii V'îrudute. Preţul
ei stabilit prin 1conbract măsoară

obligaţia cump ărăitoru1ui,

adică

suma de b�ni pe icare el trebuie is-o plătească la termenul stabilit.
Ei fumcţionează, în al doilea rînd, ca mijloc de 1cump ărare ideal.
Cu toate că nu există decît în obligaţia de a 'Plăti a cumpărătoru
lui, ei efectuează treicerea :mărfii

dintr-o mînă în alta. Abia

în

momerutul ieînd ipl ata devine scadentă, mijJocul de plată intră efec
tiv în 1cinculaţie,

adică trece din IIIlîl na cumpărătorului în cea

a

vinză!torului. Mij locul de drculaţie s-a transformat în tezaur, p en
tru 1că proc esul de •circulaţie

s-a

întreruipt dup ă !pll" ima sa fază,

adică bmii, ifomta transformată a măirfii, au fost scoşi din circu06) Luther face distincţie între b ani ca mijloc de cumpărare şi bani ca
mijloc de plată. „Imi pricinuieşti o dublă pagubă, căci aici nu pot să plătesc
şi acolo nu po t să cumpăr". (Martin Luther, „An die Pfarrherm, wider den
Wucher zu predigen" , Wittemberg 1 540.)
87) In ceea ce priveşte relaţiile dintre creditori şi debitori la comercianţii
englezi de la începutul secolului al XVIII-lea : „Comercianţii de aici, din An
glia, sînt stăpîniţi de o rapacitate, cum nu se mai întîlneşte în nici o altă so
cietate omenească şi în 111i ci o altă ţară din lume". („An Essay on Credit and
the Bankrupt Act" , Lond. 1707, p. 2.)
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laţie. Mijlo1cul de plată a in:trat în circulaţie , idar abia dup ă ce
marfa a ieşit idin ea. Banii nu mai mij[ocesc pracesul. Ei [J în
cheie în rm.od independent, ca existeruţă absolută a valorii de
schimb sau ca mapfă univers ală. Vînzătorul a transformat mar.fa în
bani pentru a-şi satisface, prin intermediul banilor, o ltrebuinţă
oarecar.e, tezaurizatorul - pentru a păstra marfa sub formă de
bani, ocwnpărătorul debitor - pentru a 1PUtea plăti. Daică nu plă
teşte, avutul rîi este vîndut ·Ia ·me'.llat. I n virtutea unei necesităţi
s ociale izvorînd din însăşi una din relaţiile procesului de circu
laţie, •întmohiparea vailorii mărfii, banii, devine astfel aki scopul
în .sine al vrînzării.
Cumpărătorul transformă banii din nou în mamă înainte de
a d'i trfilllsformat ma1.1fa tîn bani, adkă el efectuează a 1doua meta
momoză a mărfii înaintea tprianei metarrn o moze. Mama vînzătorului
circulă, dar ea ·Îşi realizează preţul numai într-'lln titlu de drept
privat asupra ibani1or. Ea 1se 1transformă în vra1oare de întrebuin
ţare înainte de a ·se ifi transfomm at în bani. Efectuarea primei sale
metamorfoze are loc abia ulterior os) .
I n fiecare p erioadă de tianip dată a procesului de circulaţie,
obligaţiile scadente reipre:zrintă 1suma preţurilor mărfurhlor a căror
vrînzare a generat aceste obligaţii. Ma1sa de bani necesară pentru
realizarea acestei sume de preţuri deipmde în 1pri.mul rînd de vi
teza de drculaţie a mij loacelor de plată. Alceasta •este determinată
de două împrejurări : de înlănţuirea relaţiLlor dintre 1cneditori şi
debitori, astfel ·că A, icare primeşte bani de la debitorul său B, îi
plăteşte 1IDai ·departe creditorului 1său C ek. - şi ide intervalu!l d e
ti:mp dinbre diferitele itermene d e .pla1tă. Lanţul cons ecUJtirv d e plăţi
s au ide prime metamo1.1foze efectuate ulterior se deosebeşte esenţial
de 1împ1etirea s eriilor de metamomoze analizate 1IDai înainte. In
mişcarea mijlocului de oeirculaţie nu numai că este e�rimată le
gătura dintr·e vînzători şi cumpărători, ci ,Îil1săşi legătura apaire
abia în ca1dru!l !Circulaţiei banillor şi o dată cu aceasta. Dimpotrivă,
98) Notă la ediţia a 2-a. Din următorul citat luat din lucrarea mea apărută
în 1859 se va vedea de ce în text nu iau în considerare o formă opusă : „Dim·
potrivă, în procesul B - M, banii pot fi înstrăinaţi ca mijloc de cumpărare
real şi astfel preţul mărfii poate fi realizat înainte ca valoarea de întrebuin
ţare a banilor să fie realizată sau înainte ca marfa să fie înstrăinată. Aceasta
are loc, de pildă, sub forma obişnuită a plăţii anticipate, sau sub forma în care
guvernul englez cumpără opiul de la raiaţii din India ... Aici însă banii funcţio
nează numai SUJb foxma de mijloc de cumpărare, pe care o cunoaştem deja.
Fireşte, capitalul este avansat de a semenea sub forma de bani ... , dar a cest punct
de vedere depăşeşte cadrul circuJl.aţiei simple". („Zur Kr�tic etc.", ip. 1 19, 120.)
(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vul. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962,
p. 128. - Nota trad.)
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mişcarea anijilocului de .plată e:xiprimă o legătură socială existentă
ÎTI!că înaintea ei.
Simultaneitabea

şi

p a r.alelismul

vînzărilor

limitează

rp osibili

tatea înlocuirii maisei de monedă !PI"in srp orirea vitezei de circulaiţie.
Pe de altă parte, aceleaşi împr.ejurăiri c 011!5tituie o nouă pîrghie în
economisirea mijloa1ceilor de plată. O dată .cu concentrarea plăţi
lor în acelaşi 'lo c se dezvoltă spontan instituţii şi metode •speciale

pentru C O'Illpensarea lor. Aşa s-a intîmp'l at, de rpi.ldă, icu viramen
tele din Lyon în evul mediu. Creanţe'le ilui A faţă de

B

B,

a!le lui

foţă de C, ale lui C lfaţă de A etic. trebuie •doair confruntate, pen

tru a 1se anula iredproc, î'Il!tr-o măsură anumită, ca mărimi pozitive
şi negative. Nu mai e nevoie, în 1cele din urmă, decît de soldarea
unei tbalanţe debitoare. Cu cît .concentrarea iplăţilor este mai ma
sivă, icu atît este !'elativ mai milcă b ailanţa, deci şi masa mijloace
lor de .plată afilate lin circulaţie.
Funcţia b anilor ca mij loc ode plată conţine o 'Contradicţie di
rectă.

In

măsura în 1care plăţile se comp ensează,

ei lfur!lcţionează

doar ideail, 1ca bani ,de •calcul sau c a anăsură a valoirii. ln măsura
în 1aare tr.ebuite efectu11Jte plăţi rea1e, ei nu mai •a:p ar c a anij loc de
cincuilaţie,

ca formă doar

substanţe, tei

ca

efemeră de mijlocire

întruchiparea

existenţă independentă

a

imldividuală

a

schimbului de

a muncii

valorii .de /schimb,

s o ciale,

c a marfă

ca

absolută.

Ace astă contraditoţie izbucneşte în Cl!oel anoonent al 0crizeloir indus

triale işi comerciale •Care se numeşte criză financiară 99) . Ea are loc

numai aicolo unde 1anţul consecutiv de plăţi şi un sistem artificial

de compensare a acestora 1sînt rpe dep\J.in tdezvo1tatte. Atunci cînd
în Cl!Cest mecanism interv.in tu.lib urări de ordin mai gener.al, indi
ferent car� ar fi cauza ilar,

banii 1:rec brusc şi nemijlocit de la

forma doar ideală de b ani de c alcul la

aoeea de monedă sună

toare. Ei nu mai rpot fi înlocuiţi rprin rrnănfuri obişnuite. Valoarea
d e întrebuinţare a măJ.ifii devine fără de vailoare, iar valoarea ei
dispare în ifaţa pl'Oipriei ei forme va:loare. Abia nu de mult bur
ghezul, imbătat de prosp eri.tatea din jurul \lui, deiclara, cu îngiÎ!!n 
farea proprie perioaJdei it1urrninisanului, <Că banii nu ISÎn.t deCÎ't
plă

iluzie.

Numai manfa

piaţa mondială

răsună

repiriezintă bani.

strigăltul :

Numai

Dar
banii

iată 1că

O

!sim

acum pe

sînt anarfă

I

Aşa

cum tînj eşte 1cerhul dup ă apă pro aspătă, tot aş a sufletul burghe99) Criza financiară, definită în text ca o fază specială a oricărei crize
industriale şi comerciale cu caracter general, trebuie deosebită de felul special
de crize care se numeşte tot criză financiară, dar care poate apărea indepen
dent, aşa inci t afectează industria şi comerţul numai prin reacţie. Acestea sînt
crize care au ca pivot capitalul bănesc şi de aceea sfera lor nemijlocită este
banca, bursa, finanţele. (Nota lui Marx la ediţia a 3-a.)
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zului tînj eşte după bani, unic a avuţie

100) .

In timpul

ic riz ei,

opoziţia

dintre marfă şi [ntrnchiiparea vaforii ei, banii, se a:ocentuează. de
venind o contraidkţie absdlUJtă. Din această cauză ·aki forma pe
care

o

imbracă ba'Ilii

nu prezintă importanţă. Penuria de

bani

rămîne aceeaşi, indife11ent dacă plăţile se fa!c Î'Il aur sau î.n ib ani
de •Credit, de piil.dă fin bancnote

1 01) .

Dacă examinăm suma totală a banilor aflaţi în rcir1cu.1aţie în
tr-un anumit in terval de tillllP , ea ieste,

la o viteză de rcirculaţie

dată a mijloacelor de cir.culaţie şi ide plată, egală icu suma preţu
rilor mărfurilor ce urmează să fie realizate plus suma plăţilor sca
den:te, minus isuma plăţilor 1care !S e 1co.mpenseaz ă, mi'Ilus, .în !fine,
nu.mărul de rotaţii în care aceeaşi unitate bănească funcţionează
alternativ, c a mijloc ·de .circulaţie şi •ca mijloc de plată. De pildă :
ţăranul îşi vinide cerealele cu 2 [. iSt., care servesc asUel ca mijloc
de .circulaţie. La scadenţă eil plăteşte cu aiceşti !bani ipînza :pe care
i-a furnizat-o

ţesătorul.

Aceieaşi 2

1. st.

funcţionează,

acum c a

mijloc de plată. Ap oi, ţesătoml •cumpără o 1biiblie plătind Î'Il nume
rar, şi aiceste 2 1. st. funcţionează din nou ca mijloc de circulaţie
- e1Jc. Din această •cauză, ichi.ar daică preţurile, viteza de 'Circu
laţie a banilor şi economia plăţilor sînt dalie, masa banilor afilaţi
în .circulaţie într-un interval dat, de pildă într-o zi, nu mai coirucide
cu masa mărfUJiilor aflate .în 1circulaţie.

Ci11culă bani (:are rnpre

zintă mărfuri scoaise ide mult din ci11culaţie. Circulă mărfuri al că100) „Această transformare subită a sistemului de credit în sistem mone
tar adaugă la panica practică spaima teoretică : şi agenţii circulaţiei se cutre
mură în faţa misterului de nepătruns al propriilor lor relaţii" . (Karl Marx, !. c.,
p. 126.) (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică,
1962, p. 134-135. - Nota trad.) „Oamenii săraci nu au de lucru deoarece bo
gaţii 'ilU au bani pentru a-i angaj a, deşi posedă acelaşi pămint şi aceleaşi forţe
de muncă pentru a produce mijloace de subzistenţă şi îmbrăcăminte ca şi mai
înainte ; or tocmai acestea constituie adevărata avuţie a unei naţiuni, şi nu
banii". (John Bellers, „Proposals for raising a Co\ledge of Industry", Land.
1696, p. 3, 4.)
101) Iată cum sint exploatate asemenea momente de către „amis du com
merce" * „Odată" (1 839) „un bătrîn bancher hapsîn" (din City) „şi-a deschis
biroul din cabinetul său de lucru şi i-a arătat unui prieten nişte teancuri de
bancnote, spunîndu-i cu vădită plăcere că avea acolo 600 OOO 1. st., pe care
le-a reţinut pentru a provoca o lipsă de bani şi care în aceeaşi zi, după ora 3,
urmau să fie 'PUse în circulaţie". ([H. Roy,] „The Theory of the Exchanges. The
Bank Charter Act of 1844" , Land. 1864, p. 81.) Oficiosul „The Qbserver• din
24 aprilie 1864 remarcă : „Circulă zvonuri foarte curioase despre mijloacele fo
losite pentru a provoca o penurie de bancnote... Oricit de puţin probabil ar
părea presupunerea că s-ar fi putut recurge la asemenea trucuri, zvonurile în
această privinţă au fost atit de răspindite, incit merită într-adevăr să fie men
ţionate• .
*

-·

„amicii comerţului' .

-

Nota trad.
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ror echivalent în bani va aipărea abia U!lterior. P.e de a:J.tă parte,
ollligaţii:le de plată oontractate 'Într-o zi şi plăţile scadente în
aceeaşi zi .Sînt măirimi .absolut incomensurabile 1°2) .
Banii de credit rezultă !direct din funcţia b anilor ·ca mijloc de
plată, prin faiptul că 'titlurile de 1credit p entru măaifurile vîndute
cirrculă, IJ.a rî111dul lor, tra'lllsfertÎnd :altor per·soane •c11eanţele. Pe de
aMă parte, o da:tă icu 1dezvoltarea credit'Ului, 1se dezvoltă şi funcţia
banilor ca mijloc ide plată. ln această funcţie a lor, ib anii dobîndesc
forme de ,ex:i.stenţă proprii, pe 1care 'le iaru aflîndu-se în sfera mairi
lor tranz;aicţii come11ciale, iin timp 1ce moneda ide aur sau de argint
este :împinsă mai ales în sfera micului 1comerţ 103) .

102) „Volumul vînzărilor sau al tranzacţiilor care se încheie în cursul
unei anumite zile nu influenţează cantitatea de bani care circulă în ziua res
pectivă, dar în marea majoritate a cazurilor ele se vor reduce la tragerea de
multiple poliţe asupra cantităţii de bani care ar putea să se afle în circulaţie
în zilele următoare, mai mult sau mai puţin îndepărtate... Poliţele emise sau
creditele deschise astăzi nu trebuie neapărat s ă aibă vreo asemănare nici ca
număr nici ca sumă şi nici ca termen cu cele emise sau deschise mîine sau
poimîine ; în plus, multe din poliţele şi creditele care ajung la scadenţă astăzi
coincid cu numeroase obligaţii contractate Ia diferite date anterioare nedeter
minate. Adeseori poliţe emise pe termen de 12, 6, 3 luni sau de o lună coincid
într-atît incit sporesc considerabil obligaţiile scadente într-o anumită zi ... •
(„The Currency Theory Reviewed ; a letter to the Scotch people. By a B anker
în England • , Edinburgh 1845, p. 29, 30 p assim.)
103) Pentru a exemplifica cit de puţini bani reali intră în operaţiile co
merciale propriu-zise, reproducem mai jos tabelul încasărilor şi plăţilor anuale
în bani al uneia din cele mai mari case de comerţ din Londra (Morrison, Dil
lon & Co.). Tranzacţiile pe 1856 ale acestei întreprinderi, care se cifrează la
multe milioane da lire sterline, sînt reduse aici la 1 OOO OOO.
Intrări

•

1.

st.

Poliţe plătibile la termen emise
de bancheri şi comercianţi
553 596
Cecuri emise de b ancheri etc.
351 115
plătibile [a vedere
Bancnote ale b ăncilor din provincie
9 627
Bancne>te ale Băncii Angliei
68 554

I.

Ieşiri

st.

Poliţe la termen
302 614
Cecuri asupra bancherilor din
Londra
. . . . . . . . 663 612
22 143
Bancnote ale Băncii Angliei
Aur
Argint şi aramă

.

.

.

.

.

9 427
1 484

28 089

Aur
Ar�int şi aramă
Post Office

1 486

Orders *

933
Totail :

1 OOO OOO

Total :

1 OOO OOO

(„Report from the Select Ce>mmittee on the Bankacts " , July 1858, p. LXXI.l
*

-

mandate poştale

-
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La un anumit grad de dezvoltare şi �a un anumit volum al
producţiei .de mărfuri, .funcţia bani'lor ca mijloc de plată depăşeşte
sfe11a .circulaţiei mărfurilor. Sanii devin marfă universală a con
tractelor 104) . Rente, impozite ietc. 1se 1transfo:rmă din prestaţii în
natură .în 1Plăţi :în bani. .01t de mult esite determinată această tr.ans
forunare de 1c-araicterul general a:l procesului ·de rproducţie o dove
deşte, ide pildă, încercarea, de două ori neizbutită, a Imperiului
roman de a IÎDJcasa ·toate dăriJI.e 1în b ani. Mizeria îngro2l1toare a
populaţiei rurale din Franţa sub Ludovic al XIV-lea, pe care o
denunţă atît de pregnaDJt BoiJsguillebert, mareş alul Vauban şi a:lţii,
nu se datora numai impozitelor mari, ici şi 1lrainsformării impozitu
lui în natură •într-llln impozit fa bani 105) . Pe de altă parte, daică .forma
naturală a rentei funciare
iÎn .AJsia aceasta 1constttuie în acelaşi
tima> elementllll. iprinci.pal a!l impozitelor ·cătr,e stat - se întemeiază
pe relaţii ide prodU1cţie care 1se rep1.10duc icu imuabilitatea unor re
laţii na:turnle, asemenea formă de plată menţÎJll e , !PI'in retroacţiune,
vechea formă de producţie. Ea constituie unul dintre miS1terele
autoconservării Imperiru:Iui otoman. Dacă 1n Japonia •comenţul exte
rior impus d.e Europa va atrage dup ă sine tralllsformarea rentei în
natU1Tă în renită �n bani, aioeasta va dU1ce la pieirea agriculturii
model a acestei ţări. Condiţii'le economice llinguste ale existenţei
acestei agricu11turi se vor destrăma.
-

In fiecare ţară se stabiles·c anu.mite termene generail1e de plată.
Ele se întemeiază rin iparte, abstrac1ie făicînd de alte 1ciduri ale
reproducţiei, pe condiţiliae niaturale ale p.roducţiei legate de alrter
nar.ea anotimpurilor. Aceste termene reglementează şi plăţile care
nu decurg direct din circulaţia măr.furiJoir, 1cum ar fi impozirtele,
rentele elt<: . Masa de bani ·care este necesară, în anUIIll i te zile ale
anului,

pentru aceste plăţi

Îlllp
l răş.tiate p.e îrrtreagia

ţării cauzează perturbări periodice,
economia IIIlijJoacelor de iplată

întindere a

dar cu totul superficiale, în

) . Din legea vitezei de circulaţie

106

1°4) „Caracterul comerţului s-a s chimbat în aşa măsură, incit, în loc s ă
se producă u n s chimb de bunuri contra bunuri, s a u livrări ş i primiri, a u loc
acum vinzări şi plăţi, şi toate tranzacţiile... s e reduc acum la simple operaţii
băneşti". ([D. Defoe,] „An Essay upon Publick Credit", 3. ed. Land. 1710, p. 8.)
105) „ Banii au devenit călăul tuturor lucrurilor" , Arta financiară este „re
torta in care s-a vaporizat o cantitate înspăimîntătoare de bunuri şi mărfuri
pentru a se obţine acest extract nefast•. „Banii declară război întregului neam
omenesc". (Boisguillebert, „Dissertation sur la na ture des richesses, de l'argent
et des tributs " , edit. Daire, „Economistes financiers•, Paris 1843, t . I, p. 4 1 3, 4 19,
4 1 7 , 4 18.l
106) „In 1824, în lunea rusaliilor -, relatează d-l Craig comisiei parlamen
tare de anchetă din 1826 -, la Edinburgh a fost o cerere atit de mare de
bancnote, incit la ora 11 nu mai aveam nici una singură in casă. Am încercat
să împrumutăm cite ceva de la diferite bănci, dar nu am putut obţine nimic,
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a mijloacelor de plată riezultă 1că pentru ito�te iplăţile periodice,
oricare 1e-air ifi •suris1a, masa necesară .a mijl o 1l!celor de plată este
direct * * proporţională cu durata perioadelor de plată 1 01).

Dezvoltarea ban�lor ica mijloc de plată impune aicumulăm de
bani pentru 'termenele de scadenţă ale sumelor datorate. In itimp
ce tezauri21area 1ca formă independentă de îmbogăţire dispaire

o

dată cu diezvo.ltarea societăţii burgheze, ea .creşte, pe de altă parte,
o dată cu aceas tă dezvoltare, sub fonma fondurilor de rezervă ale
mijloacelor de pla:tă.

c) Bani universali
Ieşind din sfera circulaţiei lin'teirne, banii dezbracă fo rmele
locale de etalon al preţurilor, monedă, monedă divizionară şi semn
al va!lorii, dobîndite 1în 1cadruJ ei, şi revin la forma iniţială de lin
gouri de !lll eta1e nobile. In comeirţul mondial, măl'furhle işi desfă
şo ară valoarea în mod universal.

Irrtr111chirp a.rea

independentă

a

valorii lor ni se opune, aşadar, ai.ci sub formă de bani Utniversali.
astfel că multe tranzacţii n u au putut f i încheiate decît c u ajutorul unor simple
slips of paiper * Dar la ora 3 după-amiază toate bancnotele se întorseseră l a
·
băncile de la care proveneau. Ele 111u făcuseră decît să treacă dintr-o mină în
tr-alta • . Cu toate că în Scoţia circulaţia medie efectivă a ban=otelor se cifrează
la mai puţin de 3 OOO OOO 1. st., totuşi la diferitele termene de plată din cursul
anului, toate bancnotele aflate în posesiunea bancherilor, în total aproximativ
1 OOO OOO I. st., intră în acţiune. ln asemenea 1mprejurări bancnotele au de în
deplinit o funcţie unică şi specifică, şi îndată ce au îndeplinit-o ele se întorc
la băncile din E:are au plecat (John Fullarton, „Regulation of Currencies", 2nd
ed. Lon.d. 1845, ip. 86, notă.) Adăugăm, p entru mai buna înţelegere a eelor de
mai .sus, că la data cînd a scris Fullarton acea.stă lucrare, î n Scoţia se emiteau
bancnote şi nu cecuri asupra depunerilor.
1 0 7) La întrebarea „dacă ar fi necesar ca 40 OOO OOO cerute într-un an de
rotaţiile comerţului să fie Jnlocuite de aceleaşi 6 OOO OOO" (aur), Petty răs
punde, cu măiestria ce-i este proprie : „Da : pentru suma de 40 OOO OOO ar fi
suficiente 40/52 dintr-un milion, dacă rotaţiile s-ar efectua la termene atît de
s curte, adiră săptămînal, cum e cazul cu meseriaşii şi mu<ncitorii nevoiaşi care
încasează Şi plătesc în fiecare sîmbătă ; dar dacă termenele sînt trimestriale, cum
se plăteşte la noi de obicei arenda şi se încasează impozitele, atunci e nevoie de
10 OOO OOO. Dacă presupunem, aşadar, că în genere plăţile se efectuează Ia ter
mene care variază fatre 1 şi 13 tsăptămîni, trebuie 1Să adăugăm 10 OOO OOO la 40/52,
sumă din care jumătate reprezintă circa 5 500 000, astfel că 5 500 OOO ar fi sufi
ciente". (William Petty, „Politica! Anatomy or Ireland, 1612 " , edit. Lond. 169 1 ,
p . 13-14.) 58
*
**

-

-

bucăţele de hirtie. - Nota trad.
ln ediţiile 1-4 este invers proportională.

-

Nota red.
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Abia pe piaţa mondială b anii funcţionează pe deplin ca marfă a
cărei formă namuală 'este în acelaşi timp formă nemijlocit socială
de realizare a munoii omeneşti in abstl.'ado. Modul lor ide existenţă
devine adecvat noţiunii lor.
In :sfena 'circulaţiei interne numai o singură marfă p o ate s ervi
ca măsură a valorii şi deci ca b ani. P,e piaţa mondială exi:stă o
dublă măsură ia valorii, aurul şi argi'Illhlil 1°s) .

108) Iată de ce orice legislaţie care impune băncilor naţionale să tezauri
zeze numai metalul nobil care funcţionează ca bani în interiorul ţării este ab
surdă. Sînt cunoscute, de pildă, „plăcutele îngrădiri" pe care Banca Angliei şi
le-a creat singură. J n ceea ce priveşte marile epoci istorice i'll care au intervenit
schimbări în valoarea relativă a aurului şi argintului, vezi Karl Marx, l.c., p. 136
şi urm. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 13, Bucureşti, Editura politică,
1 962, p. 144 şi "!lrm. - Nota trad.) Adaos la ediţia a 2-a. Prin al său Bankact
din 1 844, sir Robert Peel a căutat să remedieze această situaţie nefavorabilă,
permiţînd Băncii Angliei să emită bancnote avînd acoperire in lingouri de argint.
dar în aşa fel incit rezerva de argint să nu repreztnte niciodată mai mult de un
sfert din rezerva de aur. Valoarea argintului este evaluată la preţul său de
piaţă (în aur) de 1pe piaţa Londrei. � La ediţia a 4-a. - Ne aflăm din nou într-o
epocă de pronunţată schimbare a valorii relative a aurului şi argintului. Cu
aproximativ 25 de ani în urmă, raportul dintre valoarea aurului şi aceea a
argintului era de 151/2 : 1 ; în pre2lent acest raport este de aproximativ 22 : I
şi argintul continuă să scadă în raport cu aurul. Faptul se datoreşte, in esenţă,
unei revoluţi i în modul de producere a ambelor metale. l'llainte aurul se obţinea
aproape exclusiv prin spălarea depozitelor aluviale aurifere, produse de descom
punere a unor roci aurifere. In prezent această metodă nu mai este suficientă şi
este împinsă pe planul al doilea de exploatarea filoanelor aurifere din cuarţ,
practicată pînă acum doar sporadic, deşi bine cunoscută încă din antichitate
(Diodor , III, 12-14). Pe de altă parte, nu numai că au fost descoperite noi zăcă
minte uriaşe de argint în partea de apus a Munţilor Stîncoşi din America, dar
ele, ca şi minele de argint din Mexic, au fost puse în valoare cu ajutorul căilor
ferate, care au permis aducerea de maşini modeme şi de combustibil, extragerea
argintului efectuîndu-se astfel pe scară largă şi cu cheltuieli mai mici. Există
însă o mare deosebire în ceea ce priveşte modul în care cele două metale se
prezintă în filoa'ne. Aurul se găseşte de cele mai multe ori în formă pură, dar
împrăştiat, in cantităţi foarte mici, în cuarţ ; toată roca trebuie deci fărîmiţată,
pentru ca apoi aurul să !fie extras prin spălare sau cu ajutorul mercurului. Ade
sea Ii:! 1 OOO OOO de grame de cuarţ revin de-abia 1-:---3 grame de aur, şi foarte
rar 30-60 de grame. Argintul se găseşte rar în stare pură ; in schimb, el se
găseşte în minereuri speciale, care pot fi relativ uşor separate de rocă şi care
conţin de cele mai multe ori 40-90°/o argint ; de asemenea argintul se găseşte
în cantităţi mai mici în minereurile de cupru, de plumb etc., a căror prelucrare
este în sine rentabilă. Chiar din aceste fapte rezultă că în timp ce munca nece
sară pentru pr<Jducerea aurului mai curînd a sporit, munca pentru producerea
argintului a scăzut categoric, astfel că scăderea valorii argintului se explică
foarte firesc. Această s cădere a valorii s-ar exprima într-o şi mai mare scădere
a preţului, dacă preţul argintului nu ar fi menţinut la un nivel ridicat prin
mijloace artificiale. Dar 111umai o mică parte din zăcămi.rutele de argint dilll Ame
rica sînt valorificate, astfel că există toate şansele ca valoarea argintului să
continue să scadă încă mult timp. La aceasta va contribui şi scăderea relativă
a cererii de argint pentru articole de uz casnic şi de lux, înlocuirea lui prin
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B anii universali funcţionează ca mijloc de plată universal, ca
mijloc ide cumpănasre universal şi ca !IIl Cl!terializare socială absolută
a ,avuţiei IÎn general (univeI'sal wealth) . Func�ia de mijloc de pfată
pentru echilibrarea balanţelor internaţionale predomină. De aici lo

zinca sistemului mercantilist : balanţa comercială I 1 00)

Ca mijloc

de cumpărnre internaţional, aurul şi .arginrul servesc, în esenţă,
atunci cînJd echilibrul tradiţional al schimbului tle substanţe dintre
diferite naţiuni este tulburat brusc. In !Sfîrşit, ei mai servesc oa
materiall izar.e socială absolută a avuţiei acolo unde nu este vorba
nici de cumpărare şi nki de plată, ci de transferarea avuţiei din
tr-o ţară [n alta, şi unde ,această ;transferare nu poate fi efectuată
în fonmă de marfă, fie din ·cauza conjuncturii de pe piaţa de măr
furi, fie din c'auza însuşi a scopului urmărit 11 °) .

Atît pentru circulaţia internă, dt şi !Pentru tci!'culaţia pe piaţa

mondială orice ţară 'are nevoie de un fond de rezervă. Funcţiile
duble, aluminium etc. Din toate acestea putem să ne dăm seama cit de utopică
este concepţia bimetalistă, potrivit căreia un curs internaţional forţat ar putea
ridica argiintul la vechiul ;raport de valoare de 1 : 151/2. iE mai pr<>babil că şi pe
piaţa mondială argmtul îşi va pierde din ce în ce :..nai mult calitatea sa de
b ani. - F.E. �
109) Adversarii sistemului mercantilist, sistem care consideră soldarea exce
<lentului balanţei comerciale cu aur şi argint ca scop al comerţului mondial, nu
au înţeles de loc, Ia rindul lor, funcţia banilor universali. Analizind teoria lui
Ricardo am arătat amănunţit (l.c., p. 150 şi urm.) (vezi K. Marx şi F. Engels.
Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 156 şi urm. - Nota trad.) cum
înţelegerea greşită a mişcării intemaţionale a metalelor nobile nu face decît să
reflecte înţelegerea greşită a legilor care reglementează masa mijloacelor de cir
-culaţie. Dogma sa greşită : „O balanţă comercială nefavorabilă nu ia naştere
niciodată decît dintr-un surplus de mijloace de circulaţie ... Exportul monedei este
pricinuit de ieftinătatea ei, şi nu este efectul, ci cauza unei balanţe nefavora
bile" 59 o întilnim încă Ia Barbon : „Balanţa comercială, dacă există asemenea
balanţă, nu este cauza faptului că banii sint scoşi din ţară. Exportul banilor
rezultă, mai curind, din deosebirea dintre valorile metalelor nobile din diferite
ţări". (N. Barbon, l.c., p. 59.) MacCulloch, în lucrarea sa „The Literature of
Politica! Economy : a classified Catalogue", Land. 1845, ii elogiază pe Barbon
pentru această anticipare, dar evită cu grijă să menţioneze măcar în treacăt
formele naive în care s e mai manifestă încă la Barbon premisele absurde ale lui
„currency principie" BO, Lips a de spirit critic şi chiar d·e probitate a acelui catalog
-culminează în capitolele consacrate istoriei teoriei banilor, căci sicofantul Mac
Culloch se gudură pe lingă lordul Overstone (ex-bancherul Lloyd) , pe care ii
numeşte ,,facile princeps argentariorum" * ·
110) D e pildă, cind este vorba de subvenţii, de împrumuturi în bani pentru
ducerea războaielor sau pentru reluarea plăţilor în numerar de către bănci etc.,
poate să .fie nevoie de valoare tocmai sub formă de bani.
•

-

„principele recunoscut al bancherilor• .

-

Nota lrad.
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tezaurelo r îşi au, aşadar, ongmea p a11te în funcţia lb ani:J.or 1ca m1J 
loc de !Circulaţie şi oa mij[oc de p[ată în interior, pairte un funcţia
lor ca bani universali uoa) . .In 1a:c est din urmă rol este nevoie întot
deauna de mar.fa...bani reailă,

adică de aur işi ide argint efectiv, şi

de aceea Jam es Steuart ic:arncteri:ziează aurul şi argintu[ ca money
of the wmld * , spre de01sebire de îrrlo cuitmii lor lo,c ali.
Mişcarea torentului de aur şi de argint este dublă. Pe rle o
p ai:ite, el ic:m191e Ide Ila izvoarele 1Sale, revărsîndu-.se rpe 'Întreaga piaţă
mondială, unde este •Caiptllart:, în iproporţii diferite, de !diferitele sfer·e
naţionale de icirculaţie, inbră .în c amtlede 1circull aţiei lor interne, :c a
s ă !Înlocuiască monedele de aur şi d e argint uzate, rsă furnizeze
materialul pentru 1artic0ile de lux şi să îngheţe sub formă de te
zaur

)

111

•

.Aicea:stă primă mişc are e :rnij lodtă de 1schimbul dir.ect al

muncilm naţionade, rea�izate IÎl!l mănfUJii, cu mUillc a ţărilor producă
toare de aur şi de argiDlt, realizată în metale nobile. Pe de altă
p arte,

aurul işi

argintul

cinculă

încontinuu !Între

diferitele

sfere

naţionale de ciJrcuJaţie şi ac ea!stă mişcare urmează osdlaţiile ne
conteni:te ale cursului !Schimbului
Ţările
concentrate

cu .producţie
masiv

112

).

burgheză dezvoltată

în rezervoarele b ăJillc ilor

lim1tează

tezaurele

la minimul 1cerut de

11Da) Notă Ia ediţia a 2-a. „Intr-adevăr, nici nu mi-aş fi putut dori o
dovadă mai convingătoare a faptului că ÎIJl ţările în care circulă bani de metai
mecanismul tezaurizării este în stare să îndeplinească orice functie necesară
pentru acoperirea obligaţiilor internaţionale, fără a se recurge efectiv Ia circu
laţia generală, decit uşurinţa cu care Franţa, care abia începea să-şi revină de
pe urma şoi::ului produs de o invazie străină, distrugătoare, a plătit puterilor
aliate ît11 decurs de 27 de luni o contribuţie de război de aproape 20 OOO OOO ce
i-au fost unpuse, şi anume o parte importantă din această sumă în bani de
metal, fără o limitare simtitoare sau o zdruncinare a circulaţiei băneşti interne,
sau vreo oscilaţie BJlarmantă a cursului său de schimb" . {Fullarton, l.c., p. 141.l
� La ediţia a 4-a. - Un exemplu şi mai izbitor U constituie uşurinţa cu care tot
Franţa a fost în stare să plătească în 1871-1873, în decurs de 30 de luni, o
contribuţie de război de peste zece ori mai mare, şi, în mare parte, tot în bani
de metal. - F.E. �
111) „Banii se repartizează între naţiuni după nevoile lor„. fiind mereu
atraşi de produse". (Le Trosne, I.c., p. 916.) „Minele care furnizează neîncetat
aur şi argint sînt destul de bogate pentru a da fiecărei naţiuni cantitaţea nece
sară". (J. Vanderlint, l.c., p. 40.)
112) , , Cursurile schimbului cresc şi scad în fiecare săptămînă 1 în anumite
perioade ale anului ele cresc în defavoarea unei naţiuni, iar 1în alte perioade
ele ating acelaşi nivel în avantajul ei". (N. Barbon, 1.c., p. 39.)
* bani universali.

- Nota trad.
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fUD1cţiil.e specifice ale acestor tezaure 113) . Cu anumite e:xicepţii, un
rtezaur care depăşeşte cu mulit nivelul mediu indkă o stagnare a
circmlaţiei mărfurillor, sau o întrerupere în desfăşurarea metamor
fo2lelor acestora 114) ,

113) Aceste funcţii diferite pot intra î·ntr-un conflict periculos din momentul
în care intervine funcţia de fond de conversiune a •bancnotelor.
114) „Surplusul de bani existent peste nevoile stricte ale comerţului interior
reprezintă un capital mort şi nu aduce nici un profit ţării care îl posedă, afară
doar dacă este el însuşi exportat şi importat•. (John Bellers, „Essays etc.•, p. 13.)
„Ce se întîmplă însâ dacă avem prea mulţi bani ? Pe cei care au o greutate mai
mare putem să-i topim şi să-i transformăm în tacîmuri splendide, în vase şi
obiecte de aur sau de argint sau să-i trimitem sub formă de marfă acolo unde
este nevoie sau se cere un asemenea metal ; sau să-i împrumutăm cu dobîndă
acolo unde se .plăteşte o dobîndă ridicată" . (W. Patty, „Quantulumcunque etc.• ,
p. 39.) „Banii n u sînt decît grăsimea d e p e corpul statului ; din această cauză,
un surplus de bani îi stînjeneşte mobilitatea, după cum o lipsă de bani îl îmbol
năveşte.„ la fel cum grăsimea serveşte drept lubrifiant muşcliilor, înlocuieşte
substanţele nutritive atunci cînd lipsesc, umple cavităţile şi înfrumuseţează trupul,
tot astfel banii înleS'llesc acţiunile statului, aduc alimente din străinătate atunci
cînd în ţară este penurie, achită datoriile„. şi înfrumuseţează totul ; ce-i drept•,
(Jonchide Petty ironic, - „mai ales :pe cei care au bani din abundenţă•. (W. Petty,
„Politica! anatomy of Ireland" , p. 14, 1 5.) 61
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Transformarea banilor în capital
1. Formula generală a capitalului
Circulaţia mărfurilor este punctul de pleoare al c apitalului.
Premisele istorice ale 1apariţiei capitalului sînt producţia de măr
furi şi circulaţia >dezvoltată a mărfuriloir, comerţul. COiIIlerţul mon·
diaJl. şi piaţa mondială inaugur.ează, în secolul al XVI-Uea, ilStoria
modernă a capitalulrui.
[)aJCă facem abstracţie ide 'Conţinutul material al rciirculaţiei măr
furilor, de schimbul dilferitelor valori de in'trebuinţare, şi luăm 'În
c onsiderare numai formele ieconomke generate ide acest proces,
vedem că produsul lui Uiltim sînt b anii. .Aicest pmdus ultim al cir
culaţiei măIJfurill or este prima forună de man1festare a 1capitalului.
Din punct de vedere istoric, c apitalul se opune pretutindeni
proprietăţii funciare în primul rînd sub formă de bani, de avuţie
în bani : 1capital c ome11cial şi 1caipital cămătăresc 1) . Nu esit e însă
nevoie 1să rprivim rellrospeotiv fomnaIJea c apÎltalului pentru a vedea
că b anii sînt prima sa formă de manifestare. Fenomenul se repetă
zilnic sub ochii noştm. Orice capital nou apare pentru prima oară
pe scenă, :adică pe piaţă, indiferent dacă este vorba de piaţa de
mărfuri, de piaţa muncii sau de pi.aţa finandară, întotdeauna sub
formă de bani, ibani 1care, prin procese determinate, urm.earză să se
transifol'IDe în 1capital.
Banii sub forma de b ani şi banii sub forma ide capital se deose
besc, în primu!L rlÎnd, numai priJD. foillll!a lor de !Circulaţie diferită.
Fomna nemijl01cită a cir.cul1aţiei mărfurilor este M - B - M,
transfo111lilaliea mărfii în bani şi retransformarea banilor în marfă,
a vinde pentru a cumpăra. Alături de această formă există însă şi
1) Opoziţia dintre !puterea proprietăţii funciare, bazată 1pe relaţii de aservire
şi de dominaţie perscmale, şi puterea impersonală a b anilor este foarte clar ex
primată în două proverbe franţuzeşti : „Nulle terre sans seigneur" * ; „L' argent
n'a pas de maître" **·

*** -

„Nici un pămint fără stăpin". - Nota lrad.
„Banul nu are stăpin", - Nota lrad.
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o altă formă specific diferită de prima, anrume forma B - M - B,
transformarea banilor 1în mairfă ,şi retransformarea mămii în bani,
a 1cUllll pă[a ipentru a vinde. Banii 1care în mişcarea 'l1or parcurg
această U:ltimă fomnă de circulaţie se 1transfomnă în capital, devin
capiital ·Şi sînt capital ·chiar prin 'însăşi destinaţia lor.
Să privim filai îndeaproape ciPculaţia B - M - B. Ca şi
ciriculaţia .de mărfuri 1simplă, ea treoe :prin ldouă faze opuse. In
prima fază, B - M, 1cumpămPe, ibanii se transformă .în marfă. !n
a doua fază, M - B, vînzare, lffiarfa 1se itransfomnă 1în bani. Unitatea
ambelor faze ieste r-ealizată în operaţia totală, 1caire !Schimbă banii
pe mariă, 1apoi aceeaşi maclă se schimbă din nou ipe bani, marfa
e ICUllll păra:tă pentru a fi VÎndută, sau, id'1!1Că rrăsă!m Ja O parte deose
birile ifo11male .diD'tre cumpăraire şi vînzare, marifa e cumpărată cu
bani şi banii cu marfă 2). Rezultatul icu oare .se încheie întregul
pmces este schtmbul banilor 1conbra bani, B - B. Dacă .cu 100 i. st.
cumpăr 2 OOO .de ipfunzi ide bwnba.c şi revî·nid apoi aiceşti 2 OOO de
pfunzi de bumbac ·cu 1 1 0 1. :St., rezuilltabul ieste 1că am ischimbat
100 ii.. st. contra 1 1 0 1. st. .adică bani conbra bani.
Este evident că procesul de d11culaţie B - M - B ar fi cu
totul absurd şi Upsi!t de conţtnut dacă prin intermediul lui o va
loare bănească s-ar schimba .contra aceleiaşi vialiori băneşti, de
pildă 100 l. st. •con:tra 100 11. st. Mult mai simplă işi mai sigură ar fi
metoda tezaurizialtorU!lui 1oaire reţine 1cele 1 00 1 . st., •În loc să le ex
pună pri.mejdiiilor circulaţiei. Pe de •a1tă [parte, indiferent da-că
negustorul revinde cu 1 1 O 1. st. bumbacul pe care l-a cumpărat cu
100 1. st., sau .dacă este nevioit să-l rnvîndă cu 100 1. st., sau chiar
cu SO 1. st., Jn toate cazuri�e banti [rui au efectuat o mişcare speci
fică şi originală, cu totul diferi1tă de aioeea care 1are loc în ci[culaţia
de mărfuri simplă, ide ip�1dă în cazul ţăranului 1care vinde grîu şi
cu banii obţinuţi îşi 1cumpără haine. Trebuie deci .caracterizată in
primul rînd deos ebirea formală dintre 1ciPcuitele B - M - B şi
M - B - M. In felul Cl!Cesta va ieşi în eviide:nţă şi deosebi.rea de
conţinut care se ascunde în spatele acestor deosebiri de formă.
Să vedem, în primul rînd, ce .este comun celor două forme.
Ambele .circuite au ·aceleaşi faZJe opuse, M - B, vîn7iare, şi
B - M, 1cumpărare. In fiecare din aceste două faze se ·opun unul
altuiia Cl!celeaşi două elemente obiectuale, marfa şi banii, - şi
două persoane avînd acelaşi rol economi!c, un cumpărător şi un
vînzător. Fiecaire din cele două !Circuite reprezintă unitaitea aicelo
raşi ,faze iopuse, şi în ambele 1cazuri această unitate se ireaJizează
prin intervenţia ia trei părţi contractante, dintre care prima nu
2) „Cu bani se cumpără mărfuri, iar cu mărfuri se cumpără bani". (Mer
cier de la Riviere, „L'ordre nalurel et <>sswt\el des societes politiques", p . 543.\
1 1 - Marx-Engcls - Opere, vol. 23
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laice deoît să viîndă, a doua nu face decîit să cump ere, iar a treia
t:ump ără şi rvinlde alternativ.
Ceea ce deosebeşte însă din •capul locului cele două cimuilbe

M - B - M şi B
M - B este 011dinea inversată în oare se succed
aoeleaşi faze •opuse ale drcU1Laţiei. Ci11culaţia de mărfuri simplă
-

începe cu vînz area rşi s e mcheie cu cumpărarea i cil1culaţia banilor
sub fomnă de 1capital încep e rcu 1cump ărnrea şi se !încheie cu vîn
zarea. In prÎ!Illuil rcaz marfia, în al doilea rcaz banii sînt puncbl.lll de
plec are şi de încheiere al operaţiei.

1n ipriima formă procesul în

d!lls am.blu este ,realizat prin inteirmediul b anilor, în a doua formă,
dimpo trivă, !Prin intermediul măimii.

In drcuLaţia M - B - M hanii se transformă,în cele din urmă,
în marfă, oare s erveş.be ca valo arr e de întrebuin�are. B anii s înt ast
fel rcheltuiţi definitiv. DÎfilllP otrivă, în forma inversă, B - M
B,
cump ă!rătontl oheltuieş.te bani p entru a incasa b ani m caditate de
-

vînzătw. Cumpărînd marfa, el aruncă banii iÎn 1ci11culaţri.e p enrtru a-i

ret11age din nou prin vînzarea ,aiceleiaşi măirfi . El nu dă drumal
banilor decît cu intenţia peruidă ide .a pune din nou mîna p e ·ei.
Aişadar, aid b anii .s'Înt !doar crvansaţi 3) .
In fomna M
B - M aceeaşi m001e1dă îşi s chimb ă de două
-

ori l o cul. Vînzătorul o primeşte

de l a ·Cump ărător şi o plăteşte

ail'tui vînzător. Intregul proces, Call' e !Începe cu înc asarea de bani
în schimbul măirfii,
altei mărlfi.

se în.cheie cu rcheltuirea de bani în schimbul

Tui. forma B

-

M -

B are lOic un fenomen invers. Atei

nu aceeaşi monedă îşi schimb ă locul de 'două ori, iei aceeaşi marfă.
CumpărătoriUl 10 primeşte din 1111Îill a rvînzătorului şi o dă mai deip a'r'te
în mîna .a1tui cump ărător. Aşa cUrID în .ci11cul.iaţia ide mărfuri •simplă
dubla rdeplasare a aceleiaşi monede are ca rezultat trecerea ei de
finitivă dinbr-o mînă �ntr-a:lta, ten aistfel rdubl a deplas are

a

aceleiaşi

mării arie 1ca a:ezultat, aici, întoarcerea banilor Ila primul lor punct
de rpleoarre .
In!to.a11cerea banilor 1la punctul Lor de pleoare ml depinde de
faptul rdaică marfa se vinde mai SCUrm.p

decît

a fost rcumpărall: ă .

.A!oe astă îrmpr.ejurare nu mo difiică dec'ît mărimea sumei de bani care
se întoarce. Fenomenul întoarcerii l o r me .loc de îndată ce marfa
cump ăraită

este

B - M

B este efectuat în întregime. Iată, aşadar, o deosebire

-

din nou

vfoidută,

adic ă rle

îndaită

rce

icilreuitul

3) „Dacă un lucru este cumpărat pentru a fi revîndut, banii intrebuill.ţaţi
in acest scop se numesc ba!ni avansaţi ; dacă lucrul este cump ărat, dar nu pen
tru a fi revîndut, s e poate spune c ă banii au fost cheltuiţi•. (James Steuart,
„Works etc.•, edited by General Sir James Steuart, his son, Land. 180 1 , v. I,
p. 274.l

163

Capitolul 4. TNl.Ilsformarea banilor în capital

p alpabilă inltre /Circulaţia rbanilor sub formă de c apital şi cioculaţia
lor ioa silillJpl i bani.
Că.11cuitul M - iB
dnd VÎIIlzarea

este

- M

unei măirfi

efectuat

aduce bani,

rpe

în

care

lîrutregilme

atunci

cumpărarea altei

m ănfi .îi ;retrage din .nou. Dacă are totuşi loc o întoa11cere a banilor
la ipunctul lor de ip.lecare, •aceSlt lucru 'Se întîmplă numai prin rre
:uarea sau repetarea întregUJlui rproces. Daică v:înd un cuarter de
g11îu icu 3 1. st. şi icu .aiceslle 3 'l. st. CUJIIllP ăr îmbirăcăminrf:e, aceste
3 1. st. sînit d efinitiv cheltuite. Nu mai am :nimic de....a face icu ele.
Ele aparţin negiusto ru1ui ide îmbrăică:m.irute. Dacă VÎilld un al doilea
cuairter de grîu, banii se întorc �a mine, dar nu ca urmare ·a p rimei
tranzacţii, ci 1ca urmare a repetării ei. Banii pleacă din nou de la
mine •atuoci oind duc ,această

a doua tranzacţie pînă

CUJIIllP ăirmd din nou. In 1ci11culaţia iM - B -

M,

la

capăt,

cheltuirea b anilor

nu are nici o legătură cu întoarcerea lor. In B - M - B însă,
înltoa:Dcerea b anilor este determinată de însuşi !felul în care ei au
fost cheltJuiţi. Dacă :nu a avut loc ace astă în1Joarce11e, operaţia nu
a reuşit,

adkă procesul a fost întrerlllpt fără să fi fost încheiat, ·

întrudt lipseşte a doua fază a sa, şi anume vînzairea, care comrple
tează -şi încheie 1cWD\l)ărarr e a.
Ciocuitu:J.

M

- iB -

încheie cu ailtă mairfă,

M

arie

,ca punct de plecaire o marfă şi se

care iese din sfera ciI1culaţiei şi intră ân

sfera consumului. Scopul final al acestui ci11cuit e ste deci consu-·
mru.l, sat1sfacerea trebuinţelor, într-un cuviînt valoarea de întrebuin
ţare. [)iJrnp o brivă, 1circuiJtul B - M -

B

p o rneşte de la extremi

tatea bani şi se întoarce, în cele din urmă, la aceeaşi e:x1tremita1e.
Mobhlul şi

scopul său determinant este deci

însăişi valoarea de

schimb .
In cilrculaţia de mărfuri simplă rumb ele ex1memiltăţi au aceeaşi
fora:nă

economică.

Amb �e

sînt mărfuri.

Ele sînt şi

mărfuri

cu

aceeaşi mărilme a valorii. D ar ele sînt valori de întrebuinţare ca
litativ diferite, de piildă griîu şi .îmbrăicăminte. Schimbul de produse,
schimbul diferitelor substanţe [n care se e:irprilmă munca s odală
constiltJuie aici c onţinutul procesului. Altfel stau lucruriîe în cir�
culaţia

B

-

M

- B. La prima vedere ea pare lipsiltă de c onţinut;

d at fiind carraderul ei tauto[ogk. .Allilbele extremităţi au
fol'iIIl. ă econ.rom�că. Ambele sînt bani,
trebui.nţare calitiativ dife!rirf:e,

aceeaşi

aşadar nu tSînt valori de

toOID.ai pentru 1că banii

sînt

în"

fora:na

modificată a mănfurillor în care v·alo rile lor de îlJlltrebuinţare spe
cifice au disp ărut. A schimb a

1 00

1. st. coDJtra bumb ac şi a schimb a

apoi din nou aicelaşi bum.bac coni!:o.'a

1 00

1. st., adică a schimb a pe

o cale o c olită bani icontra b ani, un lucru 1contra aceluiaşi lucru.
1 1*
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pare o operaţie pe dt de absurdă, pe atît de inutilă 4) .

O sumă de

bani nu se p oate deosebi în general de altă sumă de b ani decît prin
mărimea ei. Aş adar, prooesul B

-

M

-

B :nu-şi datoreşte conţi

nutul unei deosebiri <:: alitative între extremităţile s ale, căci ambele
sînt bani, iei deosebirii <:: anlt:itative dinbre acestea. La isfîrşit, din
circulaţie s înt scoşi mai mulţi bani dedt au fost aruncaţi la în
ceput. Bumbacul •cump ărat c u 1 00 il. st. este revîndut, de pildă, cu

1 00 + 1 O l. st., ad.ică cu 1 1 0 1. st. Foirma icompletă a acestt:ui proces

este deci B - M - B', B' fiind = B + ll. B, adic ă este egal c u
suma de bani avansată l a inceput, ,plus u n increment. .Aiaest incre
ment ·sau e:xicedent p este valoarea iniţială îl numesc iplusv.aloare
· ( surplus value) . Valoarea avans ată iniţiai! nu este numai conser
vată înăuntrul 1cfrculaţiei, dar ea .îşi s chimb ă în c adiriul aicesteia
mărimea, adăugîndu...şi o plusvaloare, adică creşte. Ace astă mişcare
o transformă fin capital.

Este posibil, .ce-i drept, .ca şi in M

-

B

-

M ,cele două extre

mităţi M şi M, de pildă griul şi îmbrăcămintea, s ă fie din punct
de vedere cantiitativ valori dife rite. Se ip o ate .ca ţăranul să-.şi vîndă
griul peste valoarea lui sau 1să cumpere îmbrăc ăllni'Iltea sub va
<lo ar.ea ei. Se p o ate 1ca el, la rîndul lui,

să .fie înşelat de .către

negustorul de haine. Dar p entm această formă de ctrcu1aţie ase
menea diferenţe de valoare sînt pur întîmplătoare. Ea :nu ...�i pierde
importanţa şi sensul, a�a cum se întîmpl ă .în proc esul B

-

M

-

B,

dacă cele două ex:tremităţi, de pildă griul şi hainele, sînt echivia4) „Nu se schimbă bani contra bani", exclamă Mercier de Ia Riviere, adre
sindu-se mercantiliştilor (!. c., p. 486) . lntr-o lucrare care se ocupă ex professo
de „comerţ" şi de „speculă" se spune : „Orice comerţ constă din schimbul unor
lucruri care nu sînt de acelaşi fel ; şi avantajul" (pentru negustor ?) „decurge toc
mai din această deosebire dintre ele. A schimba un pfund de ,pîine •Contra unui
pfund de piine„. nu oferă nici un avantaj ... de aici contrastul avantajos dintre
comerţ şi joc, care nu este decit un schimb de bani contra bani•. (Th. Corbet,
„An lnquiry into the Causes and Modes of the Wealth of Individuals ; or the
Principles of Trade and Speculation explained ", London 1 841 , p. 5.) Cu toate că
Corbet nu vede că B - B , schimbul de bani contra bani, este forma caracte
ristică de circulaţie nu numai a capitalului comercial, ci a oricărui capital, el
recll'noaşte cel puţin că această formă este comună une i ca tegorii a comerţului,
adică speculei şi j ocului ; iată însă că vine MacCulloch şi găseşte că a cum
păra pentru a vinde înseamnă a face speculă, desfiinţînd astfel deosebirea dintre
speculă şi comerţ. „Orice tranzacţie prin care o persoană cumpără un produs
pentru a-l vinde din nou este de fapt speculă". (MacCulloch, „A Dictlonary,
practicai etc. of Commerce", London 1 847, p. 1 009.) Mult mai naiv e Pinto ,
Pindarul bursei din Amsterdam : „Comerţul este un joc" (această frază este
bnprumutată de Ia Locke) . „şi jucînd cu cerşetorii nu poţi să cîştigi nimic. Dacă
timp îndelungat ai ciştiga tot de Ia toată lumea, ar trebui ca de bunăvoie să
restitui cea mai mare parte a cîştigu!ui pentru a relua jocul". (Pinto, „Traite de
-la Circulation et du Credit", Amsterdam 1 77 1 , p. 231.1

165

--�����---'
Cap
_i_
to
_
l_
ul
�
4.�
T_
ra
_
n
_
sformarea banilor în capital

lente. Dtmpotrivă, valoarea lor egală este aici o .condiţie a desfă
şurălrii normale a p:mc esului.
Repetarea sau r eînnoirea procesului vînzare pentru •Cumpărare
îşi găseşte, ·ca şi acest p mce.s 'Însuşi, măsur.a şi s ensul în sc opul
final ·aflat în afara procesului, adkă în <:onsUIJll , în satisfacerea
anU!llliltor trebuin�e. In pro c esul cumpărare pentru vînzare, dimpo
trivă, începutul şi •sfînşitul sînt identice, şi anume bani, valoare
de sichimb , şi chtar prin acest fapt :mişc area este nesfîrşită. Este
adevărat că B s-ia transfo :rrm at rn B +

+ 1 0.

transformat în 1 00
calitativ, cele 1 1 0

.6. B , că •cele 1 00 1. st. s-au

Dar, privite :numai din punct de vedere

1. st. sînt acelaşi lucru ca şi cele 1 00 1. st., adică
1. st. sînt

bani. Şi p1rivite din punct de vedere c antitativ, •cele 1 1 0
o .sumă de viailo are ilimitată, c a şi <:ele 1 00

a.

st. Dacă c ele 1 1 0 I. st.

ar fi cheltuite c a bani, e1e işi-ar pierde <rolul. Ele ar înceta de a
mai fi crupi!tal. Retrase din ci11culaţie, ele se pietrifică sub formă
de tezaur şi nu mai sp oresc cu nici un farthing, 1chiair dacă ar sta
pînă în ziua de apoi. Dacă .este vorba deci de valorificarea valorii,
necesitatea de va!ooificare este aceeaşi :pentru 1 1 0
tru 1 00

1. st. 1ca şi pen
I. st., �ntrucît amîndouă -siînt e:iqpresii limitate ale valorii de

schimb , avînid amîndouă aceeaşi menire, ,anume de a ise apropia de
avuţia absolută prin creşterea mărimii lor. Este adevărat că, pen
tru un momeillt, valoarea de 1 00
de plusvaloar.ea de

10 I. st.,

1. st. avansată iniţial se deosebeşte

care i S·e adaugă 1în d11culaţie, dar

ace astă deosebir·e dispa:re mediat. La 1sfÎJ1şÎltul procesului nu apare
într-o parte valoarea iniţială de 1 00
valoarea de 10

1. st . .şi în ce all altă parte plus
I. st. Ap are o singură valoare ,de 1 1 0 1. st., care se

află exaot în aceeaşi forilll ă aptă p entru a putea .începe p w c esuil
de valorificare .ca .ş i .cele 1 00

1. st. iniţiale. La 1c apătul mişcării banii

apar 1ca un nou început .al ei 5) . S.liîrşitul fiecălmi drcuit în care
se efectuează ·cump ărarea pentru vînzare fomnează astfel de la sine
înoeputul unui nou circuit.

Circu1aţia de mărfuri isimplă - vîn

zarea pentru cumpărare - serveşte drept mijloc pentru realizarea
scoprului final :s�tua:t în afara circulaţiei, anume însuşirea de valori
de întrebuinţare,

s atisfacerea

trebuinţelor.

Dimpotrivă,

.circulaţia

banilor sub forr-mă de .cap ital este un scop în sine, căci numai înăun5) „ Capitalul
ca.pita!...,

se

împarte.„

deşi practica ÎlllSă şi

în

capital

iniţial

adaugă imediat

şi

în

cîştig,

incrementul

Ia

acest cîştig din nou la capital şi

îl pune în mişcare împreună cu acest a " . (F. Engels. „Urnrisse zu einer Kritik der

Nationalokonomie " ,
Ruge şi Karl
Bucureşti ,

Marx,

în

„Deutsch-Franzosische

Paris 1844, p.

Editura politică,

99.)

(Vezi

1960. e d . a ll-a.

Jahrbiicher" ,

editată

K. Marx şi F. Engels.
p. 557. - S::>ta !:ad.;

de

Arnold

Opere, vol.

1,
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II-a.

Transformarea banilor in capital

trul •acestei mişcări mereu reînno1te 1Se realizează creşterea valorii.
Mişcarea capiJtallUJlui ieste de aceea nelimitată 6) ,
In calitate de ex;ponent conştient al acestui pwces, iposesmul
de b ani devine capiitaiJ.ÎISt. Persoana lui, sau, mai e:xiact, bu:zrunarul
lui, este punctul din care pleacă şi la icar.e se [ntmc banii. Con
ţinutul obieativ al acestei c:i1r.culaţii - sporirea valorii - ico111S tHHie
scopul subiectiv urmărit de el, şi numai .în măsura în care însuşirea
progresivă a avuţiei abst;radte ieste singurul mobil al operaţiilor
sale funcţionează el în ·calitate de capitalist, adÎlcă IÎ'll callitate de
capital pernonifiaat,

dotat cu voinţă şi .cu 1oonştiinţă. iDe aceea

valoarea de întrebuinţare nu trebuie iconsideraită nkiodată ca fiind
scopul n,em.ijlocit urmăirit de .capitalist 7) . De asemenea, scopul lui
nu este cîştigul izolat, 'Ci aî.ş tiglfl, mişoairea necontenită a aces6) Aristotel. opune chrematisiicii economia. BI 1Porneşte tle la economie. In
măsura în care aceasta este arta de a ciştiga, ea se mărgineşte la procurarea
bunurilor necesare traiului şi a celor utile gospodăriei sau statului. „Avuţia ade
vărată ( o cX.):))& L'lloc; n).ou'roc; ) constă din asemenea valori de întrebuinţare i
căci cantitatea bunurilor de acest fel, suficientă pentru o viaţă îndestulată, nu
este nelimitată. Există însă şi o altă artă de a ciştiga, denumită pe bună dreptate
chrematistică ; pentru aceasta nu există, se pare, limite ale avuţiei şi ale pro
prietăţii. Comerţul cu mărfuri ( „� iW.m]ĂLx.7i" înseamnă itn
traducere
lite
rară negoţ cu amănuntul, şi Aristotel foloseşte această formă pentru că în ea
predomină valoarea de întrebuinţare) „nu aparţine prin natura sa chrematisticii,
căci aici schimbul nu se referă decit la cele ce le sint necesare lor (cumpără
torului şi vinzătorului) înşişi". De aceea, spume el mai departe, forma iniţială a
cC>merţu.lui cu mărifuri a fost trocul, dar o dată cu extÎlll.cLere a �ui apar în mod
necesar banii. O dată cu inventarea banilor, trocul trebui a să se transforme în
mod necesar în
x.oc7t"IJALX.lJ,
în comerţ cu mărfuri, iar acesta, în contradicţie
cu tendinţa lui iniţială, se trcmsformă în chrematistică, în arta de a face bani.
Chrematistica se deosebeşte de economie prin aceea că „pentru ea circulaţia
este sursa avuţiei ( no L'l]nx.7] XP'1Jµ.choov „ . 3Loc ')(,P'l]µ.cX.-.oov µ.e-.oc�o).7jc;). Baza ei o
constituie banii, căci banii sînt începutul şi stirşitul acestui fel de schimb
(-.o yocp v6µ.LO'[J.Cl O'ŢOL')(,e!ov x.oct nepocc; -.7jc; cXAA<Xy7jc; fo-.lv) . De aceea, avuţia spre
care tinde chrematistica este nelimitată. Aşa cum orice aortă pentru care scopul
urmărit nu este mijloc, ci scop final, este nelimitată în tendinţel e ei, intru.cit
ea caută mereu să se aprC>pie tot mai mult de acest scop fin.al, în timp ce artele
care nu urmăresc decit mijloacele pentru ating'erea unui SCCJIP nu sînt nelimitate,
pentru că însuşi scopul le pune o limită, tot astfel nici chrematistica nu cu
noaşte o Jimită a s-copului ei, .scopul ei fiind �mbogătirea absolută... Economia,
nu chrematistica, are o limită„. prima urmăreşte un scop, altul decit banii, cea
laltă urmăreşte sporirea acestora„. Confundarea acestor două forme, i!ntre cars
nu există limite precise, face ca unii să privească păstrarea şi înmulţirea la
infinit a b anilor drept scop final al economiei•. (Aristotel, „De Rep. •, edit. Bek
ker, lib. I, c. 8 und 9 passim.)
7) „Mărfurile" (luate aici în sensul de valori de întrebuinţare) „nu sint
scopul final al capitalistului care face comerţ• . „ s copul final al acestuia sint
banii". (Tu. Chalmers, „On Politic. Econ. etc. •, 2nd edit., Glasgow 1832,
p. 165, 1 66.)
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tuia. 8) . Alceastă tendinţă de îmb ogăţire 1abs olută, această goană
nebună dup ă valoare 9 ) îi 1eSlte comună ,capitaliistu1ui şi tezauriza
torului, dar în 1timp .ce tezaurtlzatorul nu este dec:ît un caipitalist
nebun,

•caipitalistul

ce1lată

a valorii, IS.IJOrire pe 1carr- e tezaurizatorul încea11că s-o

făptuiască S'aJvînid

este

un tezaurizator

raţilonal.

Sporirea

neîn

10)

în

b anii de la primej diile oil'culaţiei, 1caipitahstul,
mai deştept, o obţine aruncîndu-i mereu în circulaţi e 10a) .

Fol1mele indep endente, formele b ani, pe .care 1e îmbraică va

loarea

mărfurilor

în

mij.loc eiliS'că schimbul
mişcării.

cadrul

circulaţiei

simple,

nu

fac

decît

să

de mărfmi şi diJsp ar în rezultatul ifinail al

In ici11culaţia

B

- M - B,

dilmpobrirvă,

a1lît marnfa

cit .şi

b anii !funcţionează doar <:a niŞlte moduri de existen1ă diferite ale
v.alorii înseşi, b anii tiinid modul ei de eristenţă gener,al, iar mall'f a
modul iei special, sau,

ca

să spunem 1aş a,

deghizat

11) .

Valoarea

tr.eae mereu dintr-o fo!1mă ân a:lta, fără a se pierde lîn

aiceastă

miişcare, şi se rtransfOI'mă astfel inflr-un !factor automat. Dacă fixăm
diferitele fo!1me de manifestare pe care vailoarr-·ea ieare 1se valorifică
le ia .în mod allternativ în ciJ.Tcuiltul vieţii i.sale, obţinem U!1mătoarele
definiţii :

c api1lalul este b ani, capitalu'! este mal'lfă 12). De fapt insă

valoarea devine 1aici lfaiotorul aJCtiv al 'll'IlUi !(lrooes în care, prin
ahemarea ·continuă a foome1or 'bani şi mamă, ea işi schimbă pro
pria ei mădme, se IÎilldepărteaiză, 1ca IP'lusviffilo are, de sine însăşi ic a
8J „Chiar dacă negustorul nu dispreţuieşte cîştigul realizat, privirea sa este
totuşi mereu aţintită asupra cîştigului viitor• . (A. Genovesi, „Lezioni di Econo·
mia Civile" (1765) , lucrările economiştilor italieni Îlll ediţia Custodi, Parte Mo
derna, t. VIII, p. 139.)
BJ „Dorinţa pătimaşă de cîştig, acea auri sacra fames *, determină întot
deauna activitatea capitalistului" . (MacCulloch, „The Principles of Polit. Econ." ,
Londra 1830, p . 179.) Acest lucru nu împiedică, fireşte, p e MacCulloch & Co.,
atunci cînd se lovesc de dificultăţi teoretice, de pildă cînd tratează problema
suprapraducţiei, să-l transforme pe acelaşi capitalist într-un cetăţean cumsecade
care nu are î111 vedere decît valoarea de întrebuinţare şi care este pur şi simplu
ahtiat după cizme, pălării, ouă, stămburi şi alte asemenea valori de întrebuin
ţare curente.
101 „ �wr;:e:Lv " ** este expresia caracteristică ifdlosită de greoi pentru te
zamizare. La lfel, în engleză, „to save• �nseamnă a salva şi itotoldată a economisi.
10aJ „Infinitul, pe care lucrurile nu-l ating mişcîndu-se într-o direcţie,
îl ating mişcîndu-se în cerc• . (Galiani , (1.c., p. 1 56].)
11) „Nu substanţa formează capitalul, ci valoarea acestor substanţe•.
{J. B. Say, „Traite d'l:icon. Polit. " , 3eme ed., Paris 1817, t. II, p. 429.)
12) „Mijlocul de circulaţie (I) întrebuinţat în scopuri productive este capi·
tal". {Macleod, „The Theory and Jlractlce of Banking• , London 1855, v. I , c. 1.,
p. 55.) „Capitalul înseamnă mărfuri". (James Mill, „Elements of Pol. Econ. •,
Lond. 1821, p. 74.)
*

aur.

- blestemată sete de
- Nota trad.
„a sal
. - Nota trad.
•*

-

va•

168

Secţiunea a li-a. Transformarea banilor în capital

valoare

iniţială,

se

autavalor1fi că.

adaugă plusvaloare

este

Căci mişcarea

mişcarea

ei

proprie ;

în 1care ea

îşi

valorific area

ei

este, aşadar, o autov.ail1o rificaire. Ea a căpătat 1cailita!tea ocuttă de a
crea 'Valoare pentriu

că

este

valoare.

Ea

puţin ,foce ouă de aur.
Ca 1f actor aativ al unui asemenea

naşte

proces,

îmbraică şi dezbr.acă alternativ forma bani şi

pui

vii sau

în care

cel

valoarea

forma mairfă,

con

servîndu-s e !Însă .şi măiri:ndu�se în •această alternare, ·ea are neV'Oie,
în prilIIlul -rînd, ide o iformă indep endentă, 1în ·care să se constate
identitaitea •ei ;cu sine !însăşi. Şi acea'Stă forună ea o posedă numai
în bani. Banii 1constituie ideici p ll!Iliotul de iplecare şi puITctul .final
al

oric ărui ipwc es

1 1 0 1. st.

de

valorificare.

Au fost

1 00 1. st.,

acum sînt

etc. Dar b anii înşişi nu siînt 1aici ideoît una din foilill ele

valorii, •căci ac easta are două forme. Dacă nu iau forma ide ma!l1fă,
b anii nu devin capitall. Prin Uilill a re, banii nu 1se află aici înbr-un
raiport
ştie

că

potrivit

ositil faţă
toate

de marfă, .ca

măirfuri1e,

şi 1oredinţei şi

în ,cazul

indiferent ide

tezaurizării.

aspect

adevărului, bani,

şi

Caipi1talirstul

de mwos,

prin 'însăşi

sînt,

esenţa lor,

adevăraţi evrei circumcişi, şi că, în plus, ele sînt mijloace miracu
loase pentru a face din bani mai mulţi bani.
Dacă în circulaţia simplă via:loarea rrnărfurilor dobîndeşte faţă
de v.alloairea lor de Îillt rebuinţaire .cel mult forma :indep endentă

.a

banilor, ea ap are aici deodaltă 1ca o substanţă 1afla!tă 1înbr-un proces.
d e automişcare pentru ,care ma:nfa şi banii nu sînt amîndouă decît
simple forme . Mai mult. ln .lo c ide a eXiprima ra:poritul •între mă11furi,
ea intră acum, ca •să spunem aşa, într-un raiport privat .cu sine
însăşi. Ca valoare iniţială, ea se deosebeşte de sine însăşi ic a
plusvaloare, 1aşa rcum dumnezeu-taităil 1se !deosebeşte d e sine însuşi
ca dumnezeu·.ffiul, deşi ambii sînt de aiceeaşi vîrstă şi formează
de farpit o singUJră ipersoană. Numai iprin plusvaloarea d e
cele

100 1.

st.

aivansate devin 1capibal,

şi

imediat

oe

10

'l. st.

au devenit

caipital, ilIIlediat .ce a fost 1creat ifiu1 şi prin fiu tatăl, deosebirea
dispare din nou şi amîndouă s.înt una,

1 10 1.

st.

Valoarea devine astfel valoare în automişcare, bani în auto
mişcair,e, şi

ca atare .capiltal. Ea p rovine din sfera drculaţiei,

se

întoarce în sfera .circu[aţiei, 1se menţine şi s e :multirplică .în ea, se
întoarce sp orită din ea .şi reia rrnereu acelaşi dI'cuit

13) .

B - B', b ani

ce nasc bani - money whkh begets money -, aşa au caracterizat
c apitalul primii lui inteiipreţi, mer·cailll iliştii.
A cump ăra p entru a viilld e, sau, mai eXiact, a cumpăra p errtru
a vinde rrnai 1scump ,

B - M - B ' , ip are

a ifi, Ila rprima vedere,

13) „Capitalul.„ valoare permanentă care se multiplică " .
veaux Princip es d'Econ. Polit. " , t. I. p . 89.)

o

(Sismondi, „No•1-
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formă proprie doar unei ·ca!tegorii de 'capital, c apitalului comercial.
Dar şi 1caipitalul industrial ieste b ani 1care s e 1transfo11mă în marfă şi
care ·Se retransformă 'În mai llilUlţi bani iprin vînzarea m ărfii. Anu·
mite acte c are ar putea s ă aibă loc 1înrtre 1cump ărnre şi vînzare în
afara sferei !Circulaţiei nu ·schimbă icu nimic această fomnă a miş·
cam. în sfîrşit, în 1capitalul purtător de dobîndă, circulaţia
J3 - M - B'

s e ;prezintă pres curtată,

ea s e prezintă în rezultatul

oei, fără veriga in1termediară, în stil lapidar, ca să spunem aşa, sub
famla B - B', b ani egali icu bani mai mUJ.ţi, .ca va!loare 'Care este
mai mare deoît ea însăşi.
Aşadar, B - M
B' este într-adevăr formula generală a ca·
-

p italuluL aşa 1Cl.lJIIl apare el nemij 1ocit în sfera .circulaţiei.

2. Contradicţiile formulei generale
Forana de ci111culaţie în ·CCl!re b anii se transfomnă ffn capital
contrazice ltoate l egile e:lDpuse mai înainte cu privire la natura
mărfii, a valorii, a b anilor şi a drcUJlaţiei .îns ăşi. Ceea 1ce deose·
beşte această circulaţie de circulaţia de mărfuri simplă este succe·
siunea inversă a acela.raşi două procese opuse, v'înz area şi 1cum·
p ărnrea. Dar prin .ce minune această deosebire pur formală p o ate
s ă schimbe îns ăşi natura acestor procese ?
Mai mult. Inversarea aceasta nu există rdecît p entru una din
cele .trei părţi c ontractan!te •car•e fac .comerţ una .cu alta. 1n oeali·
taJte ide c apitalist, eu 1cump ăr m arfă de 'la A şi o revînd lui B, în

timp •ce, 1ca simplu posesor de .marfă, eu vînd marfă lui B şi apoi

-cumpăr marfă de la A. Penbru c ontraotanţii A şi B această deose·
bire nu exisită. Ei nu aipair ldecît .în c alitate de cl.lJIIlp ărător s au de
vînzător de marfă. In :ceea ce mă priveşte, eu m ă opun ilor, de
fiecare da!tă, c a siJmplu poses or ide bani sau 1ca posesor d e marfă,

ca 1si:mplu vînzătar s.au ·cump ărător. 1n cele două serii de tranzacţii,
stau 1în lf.aţa uneia din aceste !persoane ·numai în •Caliltate de cum·
p ăirător, iar în faţa c eileilabte numai 'În cali!late de vînzător, în faţa
uneia numai 1în c alitate de bani, .în faţa celeilalte numai in calitate
de marfă, pentru nici una rdrntre ele însă eu nu sîn!t 1capital sau
-capitailist, sau reprezentanJt al unui lucru ·care ar fi mai mult decît
bani sau marfă, sau .care ar iputea p roduce alte efeote decÎlt cele ale
b anilor 1sau ale mărfii. Pentru 1JI1ine, cumpărarea de 1a A şi vînzarea
-c ăit.re B .cons tituie .o succesiune. Dar 'legătura dintre aceste două
acte nu există idecît ;pentru mine. Pe A nu-4 intereseaz ă tranzacţia
me a icu B, p e B nu·l rnteresează tranzacţia mea •CU A. Dacă

aş

vr;ea, de pildă, să le explic meritul deosebit pe rare îl am inversînd
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succesiunea, ei mi-ar dovedi C'ă eu greşesc în ceea ce priveşte
succesiunea 'însăşi şi ică ·tranzacţia .totaJă n-a înJceput cu o cum
p ărare şi nu s-a terminat cu o vînzare, ci, invers, a început cu o
vtînzare şi s-a î11Jche1at cu o cumpărare. Intr-adevăr, prim.ul meu
act, .cumpărarea, a fost din pulllctul ide vedere all. lui A o viînzare,
iar al doi1ea act alJ. meu, wnzarea, ia fost din punctul de vedere al
lui B o 1cumpărare. Mai mult, A işi B vor ideJclara ică întreaga suc
cesiune a fost inutilă, o sillilJp'.l ă scamatorie. A îşi va vinde meirfa
direot lui lB, iar iB 10 va -cumpăra direct de tl.a A. In lfelull acesta, in
rt:reaga tram')acţie se reduce Ja un a:ct unilateral al obişnuitei ciircu
laţii de mărfuri, fiind din punctul de vedere .al lui A o simplă
vînzaire, iar din punctul de vedere a:l lui B o simplă OUIIDpărare.
Prin inversarea succesiunii nu .am tr·ecUJt deci diocolo de sfera
drcullaţiei de măI1fu1Ii simplă ; de aceea •trebuie 1Să v1edem daică,
prin na.tura ei, aceaS'l:a iIJermite vall.orificarea valoritlor iear.e intră în
ea şi deci for.marna plusvalorii.
Să luăm iPIOlcesUl de 1circulaţie iîntr-o f.ormă 'În 1care el se pre
zintă ca un simplu schimb de mălrfuri. .A!ceastă foIIIIl ă există in
toate icazuri1e în care iambii posesori de marfă .OUIIIllp ără mărfuri
unul de la 1celălalt şi balanţa 1area:nţelor lor rec:iip110 ce în b ani se
echillibrează lîn ziua plăţii. Banii 1se.rviesc aici doar 1ca /bani de cal
cul ; ei e�rimă l\Talori1e mărfurilru -în preţurille Jor, dar nu se opun
mărfurilor �biectual. In măsura 'În icare este vorba de valoare de
mbrebuinţare, este cl air lcă ambeile părţi •care încheie schimbul pot
cîştiga. Amibele părW ânstrăinează măilfUJri •care l1e ISlînt inutile ca
valori de 1înbrebuinţare şi primesc mănfuri ide 1care iau nevoie. Şi
este iposibil 1oa acest iavan'taj să nu fie !Singurul. A , care vin/de vin
şi 1cumpără oereall.e, prnduce poate mai mult vin decît air putea
prodll!ce icu1tivart:orul de cereale B în acelaşi timp de muncă, iair
cultiv.atorul de 1cereale B iIJroduce iin acelaşi timp de muncă mai
multe 1cereale ldecîit ar putea produce ipodgoreanuil A . A obţine
as!Jfel, pentru aoeeaşi valoaire de 'SIChimb, mai mulif:e 1cereale şi B
mai mult vin deaît ar obţine :fiecare dilllbre ei dacă ar tr.ebui să
produ.că •singur pentru sine, lfăa"ă a face schimb, işi rvin şi cereale.
ln ceea ice priveşte valoarea de 1ntrebuinţare se poate spune deci
că „schimbulJ. este o ltranzaicţie fa 'Care ciştigă aimbe:le părţi" 14) .
Altfel stau lUicmrile cu vialoarea de s•chimlb.
„O persoană care are vin mult dar nu are cereale negociază cu altă per
soană -care are multe cereale şi nu are vin ; intre ele se efectuează un schimb
de cereale în valoare de 50 contra unei valori de 50 exprimată în vin. Acest

14) „Schimbul este o tranzacţie minunată în care ambele părţi contractante
cîştigă întotdeauna (I) " , (Destutt de Tracy, „Traite de la volante et de ses
effets', Paris 1 826, p. 68.) Aceeaşi lucrare a apărut şi sub titlul „Traite d'Ec. Pol.•.
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schimb nu reprezintă o creştere a valorii de schimb nici pentru unul, nici pentru
celălalt, căci încă înaintea schimbului fiecare dintre ei poseda o valoare egală
cu aceea pe care a obţinut-o datorită acestei operaţii" 15) .
Llllcrurile nu se schimbă cu nimic prin faptul 1că b anii s e inter
ca1ează ,ca mijloc de circulaţie Îllltre IID.ăirfuri şi că deci actul oom
p ărării se separă p alipabil de 1cel .al vînzării

16) . Valoarea mărfurilor

este r-eiprezenta:tă în preţurile lor .înainte ca •acestea să intre ân
cinculaiţie ; e a este 1deci o ipremisă, şi nu un irezultat all d!"culaţiei 17) .
Privind procesul în m.od abistraict, adică lăsînd la o p arte îm

prejurările car.e nu decUJrg din legile imaneDlte a•le cinculaţrl.ei de
măirfuri simple, .în aJceiastă 1circ1il.aţi,e nu .se p etrece, .în afară de
înlocuirea l\lnei valori de întrebuinţare cu alta, nimic a!ltc eva decît
o metamorfoză, o si1Illp 1ă schimbare a formei mărfii. Aceeaşi valoare,
ad�că

aiceeaşi

c antilba'1:e

ide

mUTucă 1S01ciall ă

materializată,

irămîne

în mîna aceluiaşi posesor de marfă, la început sub forma mărfii
sale, aipoi sub fomna b ani'lOlr 1în 1care mar.fa a fost tniansformată şi,

în

s]î.rşit, ·sub fOITIID.a mărfii [n reare hanii s-au transformat din nou.

AJcearStă schimbare

a formei

iilU

rconţine în sine IO s chimb are

a

mărilID.ii valorii. Schimb area pe •care o suiferă în aoest !Pl"O!Ces va
loarea mămii !Însăşi nu este deicît o sichimb aJre a formei b ani a ei.
E a există la început ica preţ al mărfii oferite spre vînzare, ·apoi ca
sumă de b ani, c arre însă a fost deja exprimată în preţ, şi, în sfîrşit,
ca ipreţ

al unei mărfi

echivalente.

Această schimb are a formei

in:qlli'că tot atît de ipuţin o schimb are a m ărimii vail.ori1i, 1ca şi sichim
brmea unei b ancnote de

5 1.

st. în sover.eigni, jumătăţi de sovereigni

şi şilingi. Prin urmare, în măsura [n icare ci!"culaţia mărrifi i nu deter
mină decit

o

srchiJmbare a formei valorii aicesteia, ea determină, în

c azul <lînd fenomenul se iproduce în formă pură,
echivcll ente.

Ohiar şi economia vulgară, icu

un schilID.lb

de

toate 1că nki măcar

n.;are idee ce este valoarea, presupune, ori de ieîte ori analizează,
.în f;elul ei, fenomenuJl în forma sa pură, •că •cereirea şi oferta se
a•coperă, adi<că 1că iillfluenţa lor, in general, 1se anulează. Prin ur
maire, idacă în ceea rce priveşte va!loarea de lîmrebuinţare cele două
persoane 1car.e lfaic •schimb pot rcîrştiga, lîn ceea roe priv·eşte valoairea
de schimb ele nu pot dştiga arrnîDJdO'll ă. Ailci se aipli!că mai .cunînd
principiul „unde e egalitate, nu e dştigu

18) . E drept c ă 1ID.ărfurt1e

15) Mercier de Ia Riviere, l .c., p. 544.
16) „ Este absolut indiferent dacă una din aceste două valori
banii sau dacă amîndouă sînt mărfuri obişnuite". (Mercier de
l.c., p. 543.)
17) „Nu părţile contra•ctante determină valoarea ; valoarea este
înaintea tranzacţiei". (Le Trosne, l.c., p. 906.)
18) „Dove e egualita non e lucra • . (Galiani, „Della Maneta• ,
Parte Moderna, t. IV, p. 244.)

o constituie
la Riviere,
determinată
in Custodi,
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pot ifi vîndute la preţuri care se abat de Ia valorile lor, dar această
abatere .apare

ca

o violare

a legii schimbului ide mărfuri

19) . In

forma s a pură acest schimb este un s chimb de echivalente ; el nu
este deci un IIllij loc de spori<re a valorii

20 .

)

Incencările de a înfăţişa cir.culaţia mărfurilor .ca o sursă de
plusva:lo are ascund deci, de obicei, un quid pro quo,
între valoar.ea de î ntrebuinţare şi valo ar·ea de schimb.

o confuzie·
Condillac

spune, de pi1dă :
„Este greşită concepţia că în cadrul schimbului de mărfuri s-ar schimba
o valoare egală cu o altă valoare egală. Dimpotrivă, fiecare dintre cei doi contrac
tanţi dă întotdeauna o valoare mai mică pentru una mai mare ... Dacă într-adevăr
s-ar schimba întotdeauna valori egale, nici una din părţile contractante n-ar
putea să realizeze un ciştig. Or, amindouă ciştigă sau ar trebui cel puţin să
ciştige. De ce ? Valoarea lucrurilor există numai în raport cu trebuinţele noastre 
Ceea ce pentru unul reprezintă mai mult, pentru celălalt reprezintă mai puţin,
şi invers ... Nu se poate presupune că oferim spre vilnzare lucruri necesare con
sumului nostru. Vrem să cedăm un lucru care ne este inutil, pentru a obţine
unul care ne este util ; vrem să dăm mai puţin, pentru a obţine mai mult...
Era firesc să s e creadă că în cadrul schimbului se dă o valoare egală pentru <>
altă valoare egală ori de cite ori fiecare din lucrurile schimbate era egal ca va
loare cu aceeaşi cantitate de bani... Dar mai trebuie să se aibă în vedere şi un
alt aspect ; se pune problema : nu cumva noi amindoi schimbăm un surplus
contra unui lucru necesar ? " 21)
După 1cum vedem, Condillac nu numai că confundă valoarea
de înt:rebuinţare

icu

valoairea de schimb, dar atribuie, în mod rele-a

,dreptul pueril, unei societăţi icu o producţie de mărfuri dezvoltată
o stare în ,oare producătorul p11oduce singur penbru sine mij.Joacele
de subzistenţă, .arunaînd în circulaţie numai •ceea •ce depăşeşte pro
priile sale trebuinţe, numai sur.plusul
mentul

lui

Gondi1lac

este

repetat

22) .

Cu toate

adesea ş i

acesltea,

de uniii

argu

economişti

19) „Schimbul devine dezavantajos pentru una din părţi atunci cind o îm
prejurare exterioară reduce sau sporeşte preţul : în acest caz, egalitatea este
lezată ; dar această lezare este provocată de cauza de mai sus, şi nu de schimb " .
(Le Trosne, l.c., p . 904.)
20) „ Schimbul este prin natura sa un contract de egalitate care are loc
intre două valori egale. El nu este deci un mijloc de îmbogăţire, intrucit se dă.
atita cit se primeşte• . (Le Trosne, 1.c., p. 903, 904.)
21) C ondillac, „Le Commerce et le Gouvernement" (1 776) . f!dit. Daire et
Molinari, în „Melanges d 'f!conomie Politique• , Paris 1847, p. 267, 291 .
22) Le Trosne ii răspunde, aşadar, foarte just prietenului său Condillac :
„Intr-o societate dezvoltată nu există nimic care să fie de prisos " . ln acelaşi
timp el îl tachinează remarcind că „dacă ambele părţi primesc la fel de mult în
plus pentru la fel de mult în minus, amindouă primesc la fel". lntrucit Condillac
nu avea încă nici cea mai vagă idee despre natura valorii de schimb, d-l prof.
Wilhelm Roscher l-a considerat ca fiind cel mai indicat inspirator al său în
plăsmuirea noţiunilor puerile proprii. Vezi lucrarea lui Roscher : „Die Grundlagen
der Nationa!Okonomie", ediţia a 3-a, 1851i'
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moderni, mai ailes atunci 1oînd este vorba de a prezenta forma
dezvoltată a schimbului ide mărfuri, comerţul, ca producător de
plusvaloare.
„Comerţul - se spune, de pildă - adaugă produselor valoare, căci ace
leaşi produse au mai multă valoare în mina consumatorului decît în mina pro
ducătorului 1 de aceea, comerţul trebuie privit strict (strictly) , ca un act d e
producţie" 23) ,

Dar mărfurile nu sînt plătite de două ori, o dată ca va1oa:re
de întrebuinţa:re şi a doua oară ca valoare. Ş i dacă valoarea de
întrebuinţare a mărfii este mai utilă cumpărătorului decît vînză
torului, 'În ·s chimb forma bani a ei îi este mai utilă vînzătorului
dedt cumpărătorului. Ddcă n-ar fi aşa, de ce ar vinde-o ? S-ar
putea deci 51pune la ifel de bine •că, în sens strict (strictly) , cumpă
rătorul îndeplineşte un „act de iproducţie " atunci oind transfoilIIl ă ,
de pildă, ciorapii 1comerdantului în bani.
Dacă se schimbă mărfuri sau măriflNi ·Şi b ani de aceeaşi va
loare de schimb, adkă dacă se schimbă echivalente, este evident
că nici una din părţi nu sooa:te din ciriculaţie mai multă valoare
deoît a airuI11c at în ea. In aicest caz nu se formează plusvaloare.
ln forma sa pură .procesuU drculaţi.ei 1II1 ărfurillor deitermină schimb
de echivalente. 1n realitate însă luorllll" ile nu se petrec în formă
pură. Să presupunem de aceea un schimb ide neechivialente.
In oriice 1caz, pe piaţa de 1II1 ărfuri se opun unii altora num.ai
posesorii Ide 1II1 arfă, i-ar puterea pe care aceste p ersoane o exercită
una asupra alteia nu ·este deJOÎJt puterea măr.furilor !lor. Deosebirea
materială dintre mărfuri este baza materia:lă a schimbului, e a de
termină interdependenţa posesoa:ilor ide mar.fă, deoarece nki unul
din ei nu deţine obiectul iprnpriei sale tr·ebuinţe şi fiecaire din ei
deţine obioctu11 trebuinţei •celu�lalt. în iafară de aicea.srtă deosebire
materială dintre valorile de 1întrebuinţare ale mărfurilor nu mai
există dedt 10 singură deosebire într.e ele, deosebirea din,t re forma
lor naburală şi forma lor transformată, deosebirea dintre marfă
şi b ani. ln felul acesta iposesorii ·de mairfă se deosebesc între ei
numai ca vînză!tori, posesori de moc.fă, şi ca 1cumpărători, :pose
sor i de b ani.

Să admitem 1însă ,că fa virtutea unui privilegiu ine�i:cabil
vînzătorul esite •în stare să-şi vlîndă marfa peste valoarea ei, •CU 1 10,
atunci oind valoarea ei este nUIIIl ai de 1 00, deci cu un adaos no
minal la preţ Ide 1 0°/o. Vînzăto["uU Îillc asează, aşadar, o plusvallo are
de 10. Dar după ice a fost vînzător, 1el devine ·cumpărător. Un al
?.�) S. P. Newman,
1835, p. 175.

„Elements of Polit. Econ.", Andover

and New York
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treilea p osesm de marfă îl înllîmpină acum ca vînzător şi se bucură,
la rîndull lui, de privilegiul de a vinde marfa cu 100/0 :mai SCUJ!Ilp,
Omull nostru a dşttgat 1 0 în oaHtaie de vînzător, pentru ca s ă
piardă 1 0 î n calitaite d e .cumpărăitor 24) . De fapt, irezultatul este că
toţi posesorii de marfă ,îşi vînd un uJl altuia mărfuirill e IC'\l 1 00/o !Peste
valoarea lor, 1ceea ce este absolut Ja fel ca şi eum ei şi-ar vin.de
mărflllrile la vialoarea lor. Un asemenea adaos no:m.inaJ genera[ la
preţurile ililăr.furiloir are aicelaşi efedt pe care I-ar avea, de piQdă,
o apreciere a valorii mănfurill o r în argint în loc de aur. Denumirile
monetare, .adilcă ;preţurile mărfurilor, air spori, dar raporturile din
tre valorile lor iar rămlîne neschimbate.
Să presUJpunem, dim.potrivă, că cumpăirăto.rul ar avea privile
giul ide a 1cu.mpăra măritu.rile sub vaJloarea 'lor. Aici nu mai este
de Joc necesar să amintim că, la 11îndul Jui, 1cumipăirătorul devine
vî·nzător. HI a fost vînzător înainte de a fi devenit 1cump ărător. El
a pierdut 1 0°/o 'În calitate de vînzăJtor qnainte ide a 1cîştiga 1 00/o în
calitate de cumpărător 25) . Şi aici totul rămîne neschimbat.
Forimarea :plusvaforii, şi deci transfooimar.ea banilor in caipital,
·nu ·po ate lfi expUcată mic1 !Prin 1ac eea că vînzătorii v�Illd :mărfurile
p este vail0iarea lor şi nici rprin aceea 1că 1CU1mpărărt:orii 1e cumpără
sulb v:a1oairea Jar 20) .
Probllema nu esfJe nicidecum simpli!fkată prin introdUlCerea
unor elemenlte străine, dacă, de pildă, spunem, aişa 1cum spune ico
lonelul Torrens :
„Cererea efectivă constă Îln putinţa şi înclinaţia ( I) consumatorilor de a
da ·pentru mărfuri, prin s chimb direct sau prin schimb mijlocit, o parte din
componentele capitalului mai mare decît costul producţiei mărfurilor" 2:7) .

I n circulaţie prodll!cătorii şi consumatorii se opun unii altora
Il11lIIl ai în calitate de vînzăitori şi de CU!mpărători. A pretiil!de !Că
P'lusvaJoaraa p.rotlll!cătorului irezultă din ac.eea că •consUIIIlatorii plă
tesc marfa peste valoarea ei nu înseamnă ideaÎ\t a masica .teza ele24) „Prin creşterea valorii nominale a produsului„. vînzătorii nu devin mai
bogaţi. .., căci exact ceea ce cîştigă în calitate de vînzători pierd în calitate de
cumpărători". ([J. Gray], „The Essential Principles of the Wealth of Nations etc. " ,
London 1797, p. 66. )
25) „Dacă eşti nevoit să vinzi c u 18 livre o cantitate de produse care î n
realitate valorează 24, vei obţine, atunci cînd vei întrebuinţa aceeaşi sumă
·pentru cumpărări, cu 18 livre ceea ce s-ar fi plătit cu 24". (Le Trosne, I.c„ p. 897.)
26) „In mod obiŞ'nuit, nici un vînzător nu poate să-şi s cumpească mărfurile
fără a fi nevoit să plătească şi el mai scump mărfurile celorlalţi vînzători 1 din
aceeaşi cauză, în mod obişnuit nici un consumator nu poate să cumpere mai
ieftin' fără a fi nevoit să scadă şi el preţul mărfurilor pe care le vinde", (Mercier
de la Riviere, l.c„ p. 555.J
27) R. Torrens, „An Essay on the Production of Wealth", London 182 1 , p. 349.
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mentară [potrivii! 1căreia posesorul

de

marfă

are,

'În icalitate de

vînzător, privilegiul de a vinde mai scump. Vlînzătorul şi-a produs
el ffn.suşi marfa sau âl reprezintă pe [produr:ătorul ei, dair şi cum
părătoru[ a p rodus el însuşi marfa pe care o reprezinrt:ă banii săi,
sau e'l reprezintă pe producătorul mărfii. Prin urma·re, un producător

se opune

unul

altui p roducător.

Ceea ce-i deo sebeşte este faptul ică

cump ără şi 1celă:lalt vinde. Nu faicem n�ci un pas

înainte

da•că aidmrtJem c ă, sub numell e de producător, posesoml de marfă

sub

îşi vinlde marfa ipeste valoarea ei, şi •că,
2
tor, o plăteşte mai scump s) .

nuanele de consuma

Adepţii oonsecvenţi ai hluziei că plusvaloarea 1Iezultă dintr-un
adaos

nominal

la preţurill e mărfurilor

sau

dintr-un p rivilegiu

al

vînzătorului de a vinde marfa mai scump presupun, aşadar, exis
tenţa unei alase care nu face decît să cuanp ere fără să VJîndă, care
deci nu face deoît să c onsume fără s ă p.roducă. Din punctul de
vede!Ie al dirculaţiei simple, punctul de vedere 1a icare

am

acum, exi1Srtenţa unei asemenea clase nu poate fi

explicată.

Dar

să anticipăm. Această

clasă

care

încă

aj uns·

cump ără neîncetat trebuie

să primească i111c ontinuu bani ohiar de la posesorii de marfă, şi
anume !fără scMmb, în mOld gratuit, �n virtutea unui drept sau prin
forţă. A vinde aioestei olaise măilfurile peste valoarea lor nu în
seamnă decît a ·T edabînldi o p airte <lin banii daţi g11atuit
oraşele din Asia Mi<că plăteau Romei

29) .

A.sMel

antice un rribut anua'l 'in

bani. Cu aceşti bani Roma cumpăra de Ila ele mărfuri şi 1e oum
păira mai S'CUIIIlp . Cei din Asia Mică îi înşelau rpe mmani, căci [uau
de

la ,cotrop�torii lor,

prin

intermediul

comerţului,

tributul plătit. Totuşi locuitorili Asiei Mici
măr.Iuirile [i 1se iPl.ăteau

o

pante

din

erau cei înş.elaţi, căci

cu piroipriii for bani.

Aceasta nu este o

metodă de"ffmbogăţire s aiu de •creare a plusvalorii.
Să irămînem deci în limitele schilmblll.u i de mărfuri,

în care

vînzătorii sîn1 1cumrp ără:tori, iar •cump ărătorii viînzători. Difi.cultatea
pe care

o

înbîmrpinăm [provine p o ate din faptul că am considerat

persoanele 1ca silmple categorii [peDs oniftc ate, şi nu ica indivizi.
S e rpoate î nbîffiiP l a 1ca p osesorul de mamă A să :liie destul de

abil ·pentru a-i trage pe sfoară pe c olegii săi B s au C,

fără ca

2B) „ Ideea că profiturile ar fi plătite de consumatori este, desigur, cu totul
absurdă. Cline sîn t consumatorii ?" (G. Ramsay, „An Essay o.n the D istribution
of Wealth", Edinburgh 1836, p. 1 83.)
2D) „Dacă cineva suferă de pe urma lipsei de cerere, îl sfătuieşte oare
d-l Malthus să plătească altei persoane pentru ca aceasta să-i cumpere mărfu
rile ? " , ii întreabă un ricardian indignat pe Malthus, care, ca şi discipolul său,
preotul Chalmers, preamăreşte importanţa economică a clasei acelora care nu
sînt decît simpli cumpărători, adică c01nsumatori. Vezi : „An Inquiry into those
principles, respecting the Nature of Demand and the Necessity of Consumption,
lately advocated by Mr. Malthus etc. • , London 1821, p. 55.
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aceştia să�şi poată lua 1revanşa, aricit ar voi ei 1s-o fa,că. A îi vinde
vin 'lui B în vailo are de 40 11. s.t. şi .prilIIl e şte în 1schimb >cereale !În
valoare de 50 l . st. A şi-a .transformat cele 40 '1. st. în 50 1. st., a
făcut bani mai mull ţi din ibani mai puţini şi şi-a tra:nsfoJ'lll ait marfa
în {;aipital. Să privim luorurile mai !îndeaproape. înainte tde rschimb
am avut de 40 1. st. vin în mîna lui A şi ide 50 l. st. 1cereale în

mîna lui B ; valoare totală : 90 11. st. După s chimb avem aceeaşi
valoare tota'lă de 90 1. st. Valoarea aflată in teirculaţie nu r.S-a mărit
nki 11I1ăcair icu un atom ; s-a schimbat modul în care ea este repar
ti:llată între A şi B. fotr-o parte apare ca iplusvaloare ceea 1ce în
cealaltă p arte este minusvaloare. Ceea ce ap are într-o parte c a un
plus este în cealaltă parte un minus. Aceeaşi schimb are s-ar fi
petrecut dacă, făr ă forma 1cp.mufLată a s chitIIlbulIUi, A i-ar fi furat pur
şi rsimplu lui B 10 1 . st. Este ev�dent 1c ă suma valorilor aflate în
circulaţie nu p o ate fi sporită printr-o ,schimb are în modUJl lor de
repartizare, la fel 1cum un evreu nu măreşte 'cantitatea de .metale
nobile dintr-o ţar ă vînzînd un farthing de pe vremea reginei Ana
penltru o guinee. întreaga relasă ,a c apitaliştilor dintr-o ţară nu se
p o ate îmbogăţi înşe]îndu-se p e sine însăşi 30) .
Prrin umnare,

orice

arIII.

face,

rezuUatul rămîne

acelaşi. Dacă

s e stehitIIlb ă echivalente, nu s e naŞte :plus\lla loare ; .dacă ise s chilIIlb ă
nonechivalente, tot nu s e naş t e plusvaloare
bul de mă.duri :nu 1creează valoare

31) . Ciitouilaţia sau schilIIl

32) .

Se va înţelege, astfel, de ce rîn această analiză a formei funda
mentale a capitalului, a fol'lll e i în 1care el determină organiz ar,ea
e conomkă a societ ăţii moderne, formele populare şi, ca să spunem
aşa, antediluviene ale !lui, 1capitalllll comeitcial şi c aipitalul c ămătă
resc, sîll!t deocamdată lăsate deoparte.
30) Destutt de Tracy, cu toate că - sau poate, tocmai pentru Gă - era
membr e de !'Institut 62, împărtăşea o părere contrară. Capitaliştii industriali,
spune el, îşi realizează profiturile „vinzindu-şi toate produsele lor mai s cump
decit iii costă producerea lor. Şi cui �e vind ? I n q:>rimul rind unii altora"
(l.c., p . 239) .
31) „ Schimbul a două valori egale nici nu sporeşte, nici nu diminuează
masa valorilor existente în societate. Schimbul a două valori inegale„. nu mo·
difică nici el nimic în suma valorilor sociale, întrucit adaugă averii unuia ceea
ce ia din averea altuia". (J. B . Say, l.c., t. II, p . 443, 444.) Say împrumută această
teză aproape cuvint cu cuvint de la fiziocraţi, fără a se gindi, bineînţeles, la
consecinţele ei. Cit de bine a înţeles el să exploateze, pentru sporirea „valorii"
sale proprii, operele fiziocraţilor, pe atunci uitate, se vede din următorul exemplu.
„Faimoasa" teză a domnului Say : „Produsele se cumpără numai cu produse"
(l.c., t. II, p. 438) sună în original, la fiziocraţi, astfel : „Produsele pot fi plătite
numai cu produse". (Le Trosne, l.c., p. 899.)
32) „Schimbul nu conferă produselor nici un fel de valoare " . (F. Wayland,
„The Elements of Pol. Econ . " , Boston 1843, p. 168.)
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In •Capitalul 1comerieial propriu-zis, forma B
M - B ' : a cum
;iăra pentru a vinde mai scump, aipare în modul .cel mai pur. Pe
-

de altă parte, întreaga mişoaire a sa s e efectuează în sfera cir,cula
ţiei. Intrucît însă transformarea banilor în 1capita!l,

formarea plus

valorii, nu se poate explica prin cir.culaţia oa abare, capitalul co
mercial ap are imp osibil în măsura în care s e s chimbă echiva
lente 33) ; de aceea el p o ate fi dedus numai din inşelarea biLate rală
a producătorilor Ide mărfuri, a celor care .cump ără şi a celor care
vînd, de către 1comerciantul p arazirtar, care s e intercalează între ei.
In aces t •sens F.rank1in spune : „Războiul este j af, iar .comerţul
înşelăciune " 34) . P1entru a explka valorificarea c apitalului c omer
cial ·altfel decît rprin simpla înşelare .a producătorilor de mărfuri,
es-te nevoie de o s e rie lungă de verigi intermediare, care lipsesc
deoc amdată

cu totul

aici,

Uilld e

singll!ra noastră premisă o

con

s tituie circulaţia de mărfuri şi momentele ei simple.
Ceea ce am spus despre ic apiJtalul .c omeroial este valabil în
tr�o măsură şi mai mare p entru capitaluJl cămătăresc. La c apitalul
comencial extremităţile, adi1că b anti aruncaţi pe rpiaţă şi banii valo
rifkaţi, retraşi de pe rp iaţă, .sînt cel puţin mediate de cump ărare
şi vîn:ziare, de procesul .circulaţiei. La •Capi talul •cămătăresc forma
B - M
B' este redus ă direct, fără nici o verigă 1II1 ediatoare la
-

extremităţile B - B', bani care s e s chimbă pe bani mai mulţi, o
formă care contrazice însăşi natura banilor şi •care este deci inexpli
cabilă din ipunctul de vedere al s chimbuJlui de mărfuri. De aceea
Aristotel spune :
„ Chrematistica este de două feluri, unul aparţinînd comerţului, iar celălalt
economiei ; aceasta din urmă este necesară şi demnă de laudă, pe ci•nd cea dintîi
tste bazată pe circulaţie şi cu drept cuvînt condamnată (căci ea se întemeiază
nu pe natura lucrurilor, ci pe înşelare reciprocă) ; iată de ce cămătăria este
considerată pe bună dreptate odioasă, pentru că aici banii înşişi sînt izvorul
c işti�ului şi nu sînt întrebuinţaţi în scopul pentru care au fost inventaţi. Căci
ei au fost făcuţi în vederea schimbului de mărfuri ; dobînda însă face din bani
bani mai mulţi. De aici şi numele ei" („ -r6x.oc; • înseamnă şi „dobîndă" -'Şi „'Pro
genitură") . „Căci progeniturile se aseamănă cu cei care le-au născut. Dobînda
însă nu este decit bani din bani, aşa că, din toate modurile de a ciştiga, acesta
este cel mai contrar naturii" 35) .
33) „In condiţiile dominaţiei unor echivalente invariabile, comerţul a r fi
imposibil " . (G. Opdyke, „A Treatise on Polit. Economy " , New York 1 85 1 ,
p. 66--69.) „ L a baza deosebirii dintre valoarea reală ş i valoarea de schimb s t ă o
realitate, şi anume valoarea unui lucru diferă de aşa-numitul echivalent dat
pentru el în comerţ, ceea ce înseamnă că acest echivalent nu este echivalent•.
(F. Engels, l.c., p. 95, 96,) (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 1, Bucureşti,
Editura politică, 1960, ed. a II-a, p. 553.
Nota lrad.)
34) Benj amin Franklin, „Works " , val. H, edit. Sparks, î n „Positions to be
examined concerning National Wealth" [p. 376] .
3ii) Aris[toteles), l.c., c. 10, [p. 1 7] .
-
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In decursul analizei n01astire vom 1constcrta 1că .atît capitalUil
purtător Ide rlobîndă icît .şi .carpitalul 1come11cial sînt forme derivate,
şi vom vedea, 1otodaJtă, de ice, din !Pllll'Ot de vedere dstorilc, e'le apar
înaintea ifol'Ill.ei fundamentale moderne a 1capitalului.
Am văzut •că plusvaloarea nu rpoate să provină din circulaţie ;
prin 'Ull1Illa re, 1ca ea să apară trebuie isă se producă .în afara cir.cu
Laţiei ceva ce nu este vizibil în interiorul ei 36) . Dar poate o are
plusvaloarea s ă provină din altă .parte deaît din ciriculaţie ? Cir
culaţia este suma tuturor relaţiilor de schilm.b dintre posesorii de
marfă. In aifara ci!'culaţiei, poses orul de 1II1 arfă se rapontează doar
la rpropria sa 1II1arifă. tn .ceea •ce rpriveşite valoarea mărfii, acest il."a
port se reduce la aceea că marfa unei rpersoane date conţine o
anumită 1cantitate rdin IIIlU nca sa !Proprie, 1II1 ăsurată p otrivit unor
legi sociale detel1Illinate. Această •cantitate de muncă îşi găseşte
eXipresia 1î n mărimea valorii pe caire o a'!'e marfa, şi întrucît mări
mea valorii se exprimă 'În bani de 1ca1cul, cantiltatea de muncă îşi
găseşte eXipresia în rpl'eţul mărfii, de pildă de 10 rr . st. Dar munca
posesorului de 1II1 aruă nu se exprimă �n valoarea mărfii plus un
ex:cedent peste valoairea aceistora, nu se e:xiprimă într-un rpreţ de
10 caire să fie în ace'laişi timp u:n preţ de 1 1 , rîntr-o valoare care să
fie 1II1ai mare decît ea rîns ăşi. Prin IIIlUnaa sa, rposesorul de 1II1arfă
poate 1să •creeze valori, !dar nu valori 1care să se valorifice e[e
însele. El rpoate S[)OITi valoarea unei măl'fi, adăugfad, prin munca.
nouă, o vaJlo are nouă unei valori e:xi1stente, de 1PiLdă ifăcînd din
piele cizme. A·ceeaşi .substanţă are acUIIIl o va1oam mai mare,
deorurece 1conţine o rcarrtirtate mai mare de IIIlUTIJcă. Ci2lIIla are deci
o valoare mai :mare deaît !Pielea, dar va'loa!'ea pielii a rămas
aiceeaşi. Ea nu s-a valorificat, nu şi-a adăugat o 1PlusV'aloare ân
decursUl. confecţionării cizmei. Prin urmaire prodUJcătorul de 1II1ăr
fuJ:1i. nu poate isă valorifice va'.loarea şi deci să tr.ansfooime bani sau
marfă fa capital, in afara sferei circulaţiei, fără să intl'e lîn contact
cu alţii posesori de marfă.
Aşiadair, 1capitalul nu poate să ,provină din dr·cu[aţie şi de
asemenea nu poate s ă arpară în afa:r.a 'Cir·culaţiei. El trebuie să
provină din dr.culaţie şi tot01dată s ă nu iprovină din ea.
Am obţinut astfel .un dublu rnzuHat.
Transformarea banilor în 1capHlal trebuie demonstrată pe rbaza
legilor imanente aile schimbului de mărJuri, lUJîndu-se ca punct de
36) „In condiţiile obişnuite ale pieţei, profitul nu se obţine prin schimb.
Dacă el nu ar fi existat mai înainte, el nu ar fi putut să existe nici după această
tranzacţie". (Ramsay, l.c., p . 184.)
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plecare s chimbul de echivalente

37) . Posesorul no stru de hani, care

nu mai există decît sub forma 1crisalidei de c apitalist, trebuie să
cumpere mărfurile la valoarea lor, s ă le viîndă l a valoarea lor şi
totuşi s ă obţină l a sfîrşitul procesUlui mai multă vailoare <lecit a
aru'lll caJt în el. Transfor.marea sa în fluture trebuie isă aibă loc ân
sfera 'Circulaţiei şi nu trebuie să aibă l o.c în sfera ciDculaţiei. Iată
condi1iile problemei. Hic Rho dos, hic sal.ta

I 63

3. Cumpărarea şi vînzarea tortei de muncă
Modificarea valorii b anilor reare urmează să se transforme în
caipital nu p o ate să se producă chiar în aceşti bani, căci rea mijloc
de cumpărare şi c a mijloc de plată ,ei nu foc dedt să ;realizeze
preţuii mărfurilor 1cump ărate 1cu ei sau plătite cu

ei,

în timp ce,

rămînînd în forma lor proprie, ei ·siÎnt, 1ca s ă spunem aşa, doar
valoare pietrifioată, a cărei mărime nu se schimb ă

38), iDe aseme

l a din a:l doilea a:ct al dr,culaţiei,
nea, modificarea nu p oate reZ'lllt
din reviînzairea mărrfiri, did acesrt ac:t nu face decît să rtransforme
marrfia din forma ei naturală din nou în forma bani. iPdn urmare,
se rmodifkă marfia cump ăl'ată ân p rimul act iB - M, şi nu valoarea ei,
deoarece se s·chimb ă echivalente, iar măllfurile se plătesc la va
loarea Lor. ModHicarea nu IP Oate să p.rovină deci dem't din valoarea
37) După expunerea de mai sus, cititorul înţelege că aceasta nu înseamnă
decît următorul lucru : formarea capitalului trebuie să fie p osibilă chiar dacă
preţurile mărfurilor sînt egale cu valorile mărfurilor. Ea nu poate fi explicată
prin abaterea preţurilor mărfurilor de Ia valorile mărfurilor. Dacă preţurile s e
abat într-adevăr de la valori, ele trebuie mai întîi reduse la nivelul acestora din
urmă 1 cu alte cuvinte, trebuie să facem abstracţie de această împrejurare ca de
ceva pur întîmplător, pentru a avea în faţă fenomenul pur al formării capitalului
pe terenul schimbului de mărfuri şi a nu fi derutaţi în analiza noastră de împre
jurări secundare, străine procesului propriu-zis şi de natură să complice această
analiză. Se ştie, de altfel, că această reducere nu este o simplă metodă ştiinţifică,
Oscilaţiile continue ale preţurilor de piaţă, urcările şi scăderile lor, se compen
sează, se anihilează reciproc şi se reduc ele înseşi la preţul mediu, ca o regulă
intrinsecă a lor. După această regulă se călăuzeşte, de pildă, comerciantul sau
industriaşul în orice afacere de mai lungă durată. El ştie deci că, dacă se con
sideră o perioadă mai îndelungată, luată în ansamblu, mărfurile se vînd realmente
la un preţ care nu este nici sub şi nici peste preţul lor, ci numai un preţ mediu.
Dacă în general ar avea interes să raţioneze dezinteresat, el ar trebui să-şi pună
problema formării capitalului în felul următor : cum poate să ia l!laştere capitalul
în condiţii cind preţurile sînt reglementate de preţul mediu, adică, în ultimă
instanţă, de valoarea mărfii 1 Spun „în ultimă instanţă•, pentru că preţurile
medii nu coincid direct cu mărimile valorilor mărfurilor, aşa cum credeau
A. Smith, Ricardo etc.
38) „Sub forma de bani„. capitalul nu produce profit". (Ricardo, „Princ.
of Pol. Ecdll. •, p. 267.)
1 2*
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de întrebuinţare •ca atare, ·adică din 1consumarea !IIl ărfii. Pentru a
scoate valoare din .consumairea unei mărfi, p osesorUJl nostru de
bani ar trebui să .fie atît de no.rocos, îndît să descopere în sfera
circulaţiei, adică tPe ipiaţă, o !IIl arfă a cărei valoare de întrebuinţare
să aibă ea însăşi însuşirea specifică de a fi sursă de valoare, o
marfă a cărei consumare efectivă să 1conslti!tuie, .aşaidar, materiali
zare de .muncă, deci ic.r eare de valoare. Şi iposesorUJl. de bani găseşte
pe piaţă o asemenea marfă specifică - 1caipacitatea de imuI11c ă sau.
forţa de muncă.
Prin forţă de muncă sau capacitate de muncă •se înţelege to
taLitatea aptitudinilor fizice şi intelectua�e ipe care Je posedă or
ganismul, p ersonalitatea vie a DllilU lui, şi ipe 'Care t0imul [e ipune în
funcţiune atunci cînd 1prodU1ce vall o ri de întrebuinţare de un fel
oarecare.
Dar pentru ca p osesorul de bani isă găsească forţa de muncă
sub formă de !IIl arfă ;pe piaţă, trebuie să fie îndeplinite diferite
condiţii. Schimbu'! de mărfuri 1ca atare nu implLcă alte relaţii de
dependenţă decît cei1'e icare rezultă din !propria sa natură. Pornind
de Ja ace11!stă :premisă, for�a de .muncă poate să aipa.ră pe piaţă ca
marfă 'Il lllIIl a i dacă şi în măsura în !Care este oferită spre vînzare
sau este vîndută, •ca marfă, de către propriul ei posesor, de per
soana ·căreia îi .apa11ţine. Pentru ca posesorul ei s-o p
i oată vinde
ca .marfă, trebuie •ca el să p o a•tă dis1pune de ea ; 1brebute deci ca el
să fie proprietarul liber al .capacităţii sale de muncă, al persoanei
.sa:le 39) . El şi p osesorul de ba:ni se 1în1tîlneisc pe ipiaţă şi intră în
relaţii unul •CU altul 1ca p o sesori de marfă •cu drepturi ega!le, •care
se deosebesc doar prin aceea 1că unul este 1cumpărătOT, celălalt
vînzăto.r, fiind deci arrn î ndoi perso ane egale din punct de vedere
juridic. Pentru ipenpetuarea acestm relaţii este •nevoie 1ca proprie
tarul forţei ide !IIlu ncă să vîndă forţa de llilUncă de fiecare dată
numai pentru un timp detel1ffiinat, căci dac ă o vinde în 'Întregime,
o dată pentru totdeauna, el ise vinde ,pe sine însuşi, transfo.rmin
du-1se din om Hber 1în sclav, din posesor de mar.fă în ma11fă. El, ca
persoană, trebuie în 1perunanenţă să se c omp orte faţă de forţa s a
.de !IIlu ncă ca faţă de prnprietatea 1sa, deci ca faţă d e marfa s a
proprie, ş i acest lucru este pCJ1sibil numai î n măsura î n ca.re B1 o
pune de fiecare dată da dispoziţia -.cumpărătorului pentru

o

perioadă

39) ln enciclopediile consacrate antichităpi clasice se poate întîlni af\rmaiia
absurdă că în antichitate capitalul era pe deplin dezvoltat, „lipseau doar mun
citorul liber şi instituiiile de credit", D-l Mommsen comite şi el, în „Romische
Geschichte " , o serie de asemenea quirl pro quo-uri.
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de timp determinată, pentru 1a fi c onsumată fără a renunţa deci,
prin înstrăinarea forţei de muncă, 'la proprietatea as1J1Pra ei 4oj .
A doua condiţie esenţială pentru ca posesorul de bani să gă
sească ipe piaţă forţa de muncă sub formă de l!Ilarfă estte ca pose
sornl ei, în loc să poată vinde mărfuri în care să fie materializată
munca sa, să ifie nevoit, dimpotrivă, să ofere spre vînzare, ca
marfă, chiar forţa sa ide muncă, existentă nu.mai în organLsmul său.
Pentru 1ca cineva să vîndă mărfuri diferite de forţa sa de
muncă, el trebuie să posede, fireş te, mij loace de producţie, de
.pildă materii prime, unelte de l!IlUillc ă etc. El nu p oate să confec
ţioneze dzme dia.că nu are piele. In afară de aceasta, el are nevoie
de mijloace de subzistenţă. Nimeni, nici ichi.ar un visător incurabil,
nu p oate trăi din produse ale viitorului, deci niJCi din vafori de
întrebuinţare a căror producţie nu ·a fost încă teroninată, şi, ca în
.prima zi a ap ariţiei sale ipe păimînt, omUl trebuie să c onsume în
fiecame zi înainte ide a pro.duce şi în timp ce produce. Dacă pro
dusele sînt produse 1ca mărfuri, ele trebuie v.îndute după ce au
fost produse şi pot satiisface trebuinţele producătorului abia dup ă
ce au fost vîndute. La timpul de prodUJcţie se adaugă timpul ne
.cesar pentru V'înzare.
Pentru -transformarea banilor în .aapital, posesorul de bani tre
buie deci să găsească pe .piaţa ide mărfuri pe IIIlUncitorul liber, liber
în dublu sens, pe de o p arte în semm1 că dispune ca pe11soană
liberă de .forţa ·sa de muncă, 1ca de o 1ITia11fă a sa, pe de altă parte
în sensul că nu are de vînziaire a:lte 1măuifuri, este, ca .să spunem
aşa, liber de ito ate, lLpsit de cele necesare .pentru Iea1izarea forţei
sale de muncă.
40) Din această cauză, diferite legislaţii s1 abilesc o durato. maxim<l pentru
contractele de muncă. L a popoarele la care munca este liberă, legislaţia reglemen
tează condiţiile de desfacere a contractelor. ln unele ţări, mai ales în Mexic
(�'nainte de războiul civil din America şi pe teritoriile răpite Mexicului, şi, de
fapt, şi în Provinciile Dunărene înainte oe lovitura de stat a lui Cuza 64, sclavia
este camuflată sub forma peonajului. Prin împrumuturi care trebuie achitate prin
muncă şi care se transmit de la o generaţie la alta, nu numai muncitorul, ci şi
familia lui devine de fapt proprietatea altor persoane ş i a familiilor acestora.
Juarez a desfiinţat peonajul. Aşa-numitul împăra1 Maximilian l-a reintrodus prin
tr-un decret, despre care Camera rep1 ezentanţilor de la Washington a spus pe
bună dreptate că este un decret pentru reintroducerea sclaviei în Mexic. „Eu
pot înstrăina către altă persoană, pentru un timp limitat, folosirea aptitudinilor
şi posibilităţilor mele speciale, fizice şi spirituale ... pentru că prin această limi
tare ele dobîndesc un raport exterior faţă de totalitatea şi generalitatea mea.
Dacă aş înstrăina tot timpul meu concretizat în muncă şi totalitatea activităţii
mele productive, a ş face ca însăşi substanţialitatea acestei activităţi, activitatea
şi realitate a mea generală, personalitatea mea, să devină proprietatea altuia " .
(Hegel, „Philosophie des Rechts", Berlin 1840, p . 104, § 67.)
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Pe poses orul de bani, ,c are nu vede în ipiaţa muncii decît

secţiune sp ecială

a ipieţei

de măr.furi,

o

nu-l

inJteresează de ce îl
întîlneşte pe aicest muncitor liber în sfera circu1aţiei. Ş i d eocaim

dată acest luoru nu ne interesează nki rpe noi. Noi reţinem din
punct de vedere teoretic aiceaJStă starie de faipt, 1aşa cum rpioses orul d e
bani o reţine d i n punct de ved ere ipractic. Un lucru tÎnsă este clar.
Naitura nu .produce rpe de o parte p osesori de bani sau de marfă,
ş i p e de altă paI1te simpli iposesori ai ipropriJilor [or forţe de muncă .
.A!ceastă .relaţie nu este

o

relaţie natura'Lă, dup ă 1cum nu este :nici

o relaţie s o cială c omună tuturo.r ip erioadelor istorice. Ea însăşi este,
evident,
multor

rezultatul

unei

transformări

dezvoltări

econoanice, .al

istorilce

anterioare,

dispariţiei

unui 1şir

produsul
întreg de

formaţiuni vechi a[e rprodUJcţiei sociale.
Ş i 1c ategoriile

economice ip e 1care [e-'aun analizat IPÎnă

acum

p oartă amprenta istoriei. Existenţa rprodusului oa marfă este ilegată
de oondiţii istoriice determinate. Pentru .a deveni mar.f ă, prodU!sul
nu trebuie să !fie produs p ent.ru a LServi ca mijloc de subziistenţă
nemijlocit p entru pr,od'llJc ătorul însUJşi. :Dacă am ifi :mers mai de
p airte cu analiza şi

am

:fi rpus întrebarea

:

1n 1ce condiţii ltoaite pro

dusele, sau .cel puţin maj oritatea lor, iau ifoDID.a de marfă, aun lfi
văzut 1că aicest lucru are loc numai rpe ba2la unui mod de producţie
cu to tul �ecilf'itc, pe baza modului de producţie 1cairpitalrst. Ac easta
d�ăşea îns ă cadJ:1Ull. analizei mămii. Producţia de mărfuri şi circu
la�ia măafurilor pot avea lloc 1ohilar atunci aînd imensa majoritate
a masei de jpIOduse destinate nemij\1ocit s aJtisfaicerii 1trebuinţe'l.or
propl'ii nu 1se transforimă 1în mar.f ă, cînd deci rprocesul social d e
producţie este .încă departe ide a lf i dominat •În t o ată întinderea
şi profunzimea lui de v afoarea de s chimb . Transformarea rpro dusului
în marfă presupune ca în cadrul so cietăţii, diviziunea muncii s ă
f i e •atît d e dezvoltată încît delimitarea valorii de !Întrebuinţare de
valoarea de schimb, delimitare care abia începe în schimbul direct,
să fie run fapt IÎIIIlplini•t.

O

asemenea treairptă de dezv,olltare este însă

isto.rilc eşte ,comună c�or mai idilferite :fomnaţiuni ec onomice.
Pe de altă rparte, anail.iZînd b.a:nii, vedem c ă existenţa 'Lor p.re
supune un

anumit g.r aid de dezvoltare

Formele IS!peioiale

a.1.e banilor - simiplu

a 1s ohiJmbului de măiIJfuri.
echivalent

al mărfurilor,

mijloc de circulaţie, mijlo.c de rplată, te7Jaur şi bani univer·s ali, indk ă, durpă imp ortan�a diJferiltă şi dup ă prep onderenţa .rel aitivă a
uneia sau .a alteia dintre funcţii, trepte fo arte diiferite alle proce
sului s ocial de producţie. Tiotuşi experienţa arată 1că este sufitCien.tă
o .circulaţie ,a măr.furilor relativ slab dezvoltată ip entru ca toate
aceste forme 1să ia naşrt:e.re. Airt:fe'l. stau lucrurile cu capitalul. Con
diţiile isto rke rp entru existenţa lui nu sînt nkidecum epuiz ate prin
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existenţa 'Circulaţiei mărfiuri'lar ş i

a drcllll aţiei

banifor.

El

apare

numai 1C1Jcolo unide posesorul mijloacelor de producţie işi al mij:loa
cillor de isubzis1Jenţă găseşte ipe ipiaţă pe muncito rul liber, ca vîn
zător <al forţei sa:le de muncă, şi această c ondiţie istoriică cuprinde
o întreagă istorie universală. Capitalul anunţă astfel chiar din mo
mentul apariţiei [ui o epocă nouă in iprocesul tSocial de producţie 41) .
Această mamă sipecifiic ă, forţa de muncă, trebuie privită mai
îndeaproape. La lfe:l. .oa şi toate celelalte măuifuri, ea are o valoare 42) .
Cum se determină această valoare ?
Valoarea

forţei

de muncă

este

determinată,

ca

şi valoarea

oricărei .aJlte mărifi, de timipul de muncă necesar pentru producerea,
deci

şi

p entru

reproducerea

acestui

articol

specific.

In

măsura

în care este valoare, forţa de muncă ÎTI1S ăşi întruchipează o canti
taite delterll.Ilinată de muncă socială medie materializată în ea. Forţa
de muncă nu există decît 1ca o c apacitate 1a individului V'iu. Pro
ducerea forţei de muncă ;presupune deci existenţa individului. Exis
tenţa i111dividllllui fiind dată, p;roducerea fo rţei de muncă constă [n
reproducerea

illldividu.1ui,

în

întreţinerea lui.

Pentru

întreţinerea

s a , indivtdul viu are n ev.oie de o anumită cantitate de mijLoace de
sUJb zistenţă.
forţei
cesar

de

Tim[lul
muncă

p entru

se

tle

muil!Că

redU1ce

producerea

necesar

!deci

eicestor

la

pentru

ttirrB,P ul

mij�oace

de

de

iproducerea
munc ă

subzistenţă,

ne
s au,

cu .alte
cuvinte,
vall.oarea
fo�ei
de
muncă �s.t e
vaLoarea
mijfoacelor de subzistenţă necesare ipentru întreţinerea pose
soru[ui

ei.

Dar

ifo r�a

de

mun'c ă

se

tl'eailizează

nlllIIl a i

prin

ma

nifestarea ei exterioară ; ea se realizează numai lin munc ă. In pro
cesul realizăl!ii ei, în muncă, omul cheltuieşte o anumită <cantitate
de mU1Şchi, nervi, •Creier etc. 1care 'trebuie înlocuită. Această chel
tuire !Sporită 1cere o compensare ..sporită 43) . nacă proprietaru[ forţei
de muncă a mundt astăzi, el •trebuie să .fie în stare să repete şi
mîine ace'laşi pmces, ,în •aceleaişi •condiţii de forţă şi de tSănătate.
Cantiltatea mijlo ace:l.oo- de subzistenţă trebuie deci să fie suficientă
p entru a-l men�ine q:>e individul 1care munceşte 1ca atare în Statl'ea
s a nor.mală ide viaţă. Trebuinţele n atura!Le 1înseşi, hrana, îmb răcă-

41) Ceea ce caracterizează, aşadar, epoca capitalistă este faptul că forţa de
muncă ia pentru muncitorul însuşi forma unei mărfi care îi ap arţine şi că deci
munca lui ia forma muncii salariate. Pe de altă p arte, abia din acest moment s e
generalizează forma marfă a produselor muncii.
42) „Valoarea unui om, ca şi a oricărui alt lucru, este preţul său, adică
ceea ce trebuie să se iPlătească pentru a se putea folosi forţa lui",
(Th. Hobbes, „Leviathan • , în „Works " , edit. Molesworth, London Hl39-1844,
v. III, p. 76.)
43) Din această cauză, în Roma veche, villicus, administratorul care supra
veghea pe s clavii agricoli. „pentru că avea o muncă mai uşoară decît s clavii,
primea mai putin decit aceştia". (Th. Mommsen, „Rom. Ges chichte • , 1856, p. 810.)

J.84

Sectiunea a II-a. Transformarea banilor în capital

mintea, încălzitul, 101cuinţa etc., diferă în 1fuil!cţie de particularităţile
climatice şi de allte 1particularităţi naturaile ale unei ţări sau alteia.
Pe de altă parte, volumul aşa-numttelo.r trebuinţe, ca şi modul de
satis�acere a for sînt ele 1înseşi un produs istork .şi deci depind în
mare măsură ide gradul de !Civilizaţie al ţării şi, între altele, •esenţial
de obiceiurile, de exigenţele şi de condiţiille în 1care iclaisa de mun
cito.ri liberi 1s•a format 44) . ln opoziţie cu celelalte mărfuri, determi
narea valorii forţei ide muncă conţine deci un e:lement istork şi
moral. Dar .pentru o anU1II1ită �ară într-o a:numită perioadă, volumul
mediu al mijloa{;elor de ,subzistenţă necesare este idait.
Proprietarul forţei de IIIlUncă este muritor. Pentru 1ca apariţia
sa :pe piaţă să fie •c ontinuă, idupă ·Cum presupune transfo11Illarea
-continuă .a banilor în •oapital, vînzătorul forţei ide .muncă trebuie s ă
s e perpetueze „aşa 1cum .se perpetuează orke fii:nţă vie, prin re
producere" 45) . Forţele de muncă sustrase pieţei prin uzură şi
moarte ·trebuie mereu înlocuiite 1cel puţin •cu un număr egal de forţe
de :muncă noi. Cantitatea mijloacelor de ,subzistenţă necesare pro
ducerii forţei de muncă cuprinde deci ·şi mijlo ac ele de subzistenţă
pentru înlocuitori, adică pentru copiii muncitorilor, astfel ca această
rasă de posesori de marfă sui-generis să se perpetueze pe piaţa
mărfurilor 46) .
Pentru a modifica naitura general umană î n aşa fel incit e a
s ă dobîndească îndemînare ş i �scusinţă într-o anumită r.amură de
muncă şi să devi:nă forţă ide muncă dezvoltată şi 51pecif1că, este
nevoie de o anlliffii tă instruire sau educare, care, la 1rîndul ei, costă
-0 sumă mai mare sau mai mică de echivalente-marfă. Cheltuielile
pentru i111struire variază în 1funcţie de callificarea forţei .de muncă.
Aceste cheltuie'li de instruire, infime pentru forţa de muncă obiş
nuÎltă, intră, aşadar, •În sfera valorilor 1cheLtuite ipentru producerea ei.
Valoarea forţei de muncă •se reduce la valoarea unei anumite
cantităţi ide mijloace de ,subzistenţă. Din această cauză, ea variază
o dată icu valoarea acestor mijloace ide ,subzistenţă, adică o dată
cu IIIlărimea timpului de muncă necesar pentru producerea lor.
44) Comp. „Over-Population and its Remedy " , London

Tho:mton.

45) Petty.
46) „Preţu] n atural al ei " {al muncii)

1846,

de W. Th.

. .. constă din cantitatea de mijloace
de subzistenţă şi de confort care, potrivit climei şi obiceiurilor unei ţări, este
necesară pentru întreţinerea muncitorului şi pentru a se da acestuia posibili
tatea să întreţină o familie care s ă asigure o ofertă nemicşorată de muncă pe
piaţă". (R. Torrens, „An Essay on the externai Corn Trade " , London 1815,
p. 62.) Cuvîntul muncă este întrebuinţat aici în mod eronat pentru forţă de
muncă.
„
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O parte din mij1loacele de <subzistenţă, ide pildă alimentele,
combustiMlul etc., se co111sumă zilnic şi, prin urmare, trebuie înlo
cui!te zilnic. Alte mijloace de .subzistenţă, ca îmbrăcămintea, mo
bila ebc., .se uzează în intervale de timp mai lungi şi deci nu trebuie
înlocuite decît la i:ntervale ide timp mai lungi. Unele mărfuri tre
buie cumpărate, aidkă pl ătite, zilnk, a:ltele săptămînal, altele tn
mestriall alic. IndLferent însă <de modul 0cum •s-ar repar:tiza suma
acestor cheltuieli, în idecuns ide un an de pildă, ea trebuie să fie
acoperită prin venitul mediu <pe o zi. Daică maisa mărfori:lor nece
sare zilnk perutru producerea forţei de muncă = A, masa mărfu
rilor necesare ,săptămînal = •B , iar ·a .celor necesare trimestrial = C
365A + 52B+4C + etc.
·
etc., .cantl· t·atea med'ie z1· 1noca
a acestor marfun
-

.

365

•

Să p!lesupunem 1că in această maisă de mărfuri, necesară pentru
ziua medie, sînt •Cuprinse 6 ore de muncă •socială ; atunci în forţa
de muncă •se maiteria'lizează zilnk '° jumătate de zi de muI11c ă so
cială medie, sau, •CU alte cuvinte, pentru producerea zHnică a forţei
de muncă este necesară o jumătate de zi <le muncă. .Aoceaistă oeanti
tate de muncă :necesară pentru p!loducerea zilnică .a forţei de muncă
constituie valoariea ei pe o zi, sau valoa•rea forţei de muncă re
produse z�lnilc. Dacă o j lllIIlătate de zi de muncă socială medie se
exprimă într-o maisă de aur de 3 �ilingi sau într-un italer, atunci
un taler este preţul .care 1corespunde valorii pe o zi a forţei de
muncă. Daică posesorul forţei de muillc ă o ofBTă spre vînzare cu un
taler pe zi, preţul ei de vinzare este eg;al cu valoarea ei, şi aiceastă
valoare o plăteşte, conform presupunerii noastre, posesorul de
b ani, domk să-şi .transforme talerii 1în capital.
Lilmita infierioară 1sau limita minimă a valorii forţei de muI11c ă
o .constituie valoarea unei mase d e mărfuri fără d e ca.re pu!ltăto
ru!l forţei de muncă, OIIIlUl, nu-şi poate ,reînnoi procesul de viaţă.
adkă valoarea mijlo aicelor de subzistenţă, fiziceşte iilld ispensabile.
D aică preţul forţei de muncă scade pină la acest minim, el scade
sub valoarea ei, căci în felul acesta ea nu ise poate menţine şi nu
se ipoa1Je manifesta decît într-o formă redusă. Valoarea oricărei
mărfi este însă determinată de timpul de muncă necesar perntru
prodU!c erea unei mărfi de calitate nomnală.
Ar ifi s �ntimentalism ieftin a c onsider-a grosolană &:: e astă de
terminare a valorii forţei de muncă, determina11e care derivă din
însăşi natura lucrurilor, şi a te 'lamenta, .aşa 1cum !face de pildă
Rossi :
„A concep e capacitatea de muncă (puissance de travail) făcînd abstracţie
de mijloacele de subzistenţă ale muncii în decursu! procesului de producţie în
seamnă a concepe n J>;meră (etre de raison) . Cine spune muncă , cine spune
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capacitate de muncă spune în acelaşi timp muncitori şi mijloace de subzistenţă,
muncitori şi salariu" 47) ,

Caipacitatea de muncă nu !Înseamnă IID.UD:Că, după 1cU1ID. c a.paci
tatea de ·a digera nu înseCllIn
Il ă digestie. Pentru 1ca aicest din urmă
.proces să .aibă loc, este nevoie, duipă 1CU1ID. se iştie, de ,ceva mai
mult decit de un s'1loo:nac bun. Cine vorbeşte deS/P're capacitate de
muncă nu fooe 1abs1Jra1cţie de IIIlij[oa!cele de subzistenţă necesare
pentru menţi:Il!erea ei. Vailoarea ei îşi găseşte exipresia în valoarea
acestor :mijloaice de subzistenţă. Dacă nu e VIÎiILdută, ea nu a.duce
nici un folos mu111citorului, .care resi:mte, dimpotrivă, 1ca o necesi
tate naturală stringenJtă diaiptul că .capacrtatea sa de muncă a avut
nevoie de o anumită cantitate de mijloaice de subzistenţă pentru
p110duceriea ei .şi are mereu nevoie de alte aisemienea •cantităţi pen
tru reproducerea ei. E'l deS1Coperă arunci împreună icu Sismondi că
„capacitatea de muncă„. nu este nil!D.ic dacă nu este vîndlllt ă" 48) ,
Pa11ti>cularitatea acestei mărfi sp ecifice, .a forţei de iIImn<: ă, se
exiprimă, între altele, în lfaptull. c ă, (prin încheierea 1contractului
între oumpărăJtor şi viînzător, valoa11ea ei de 'Întrebuinţare nu trece
efectiv în mîna •Cll'IIliPă'I'ătorului. Vialoarea iei .era determinată, ica şi
vailo.area ori!cărei alte IID.ăll'fi, înainte ca ea 1să fi intrat în cioculaţie,
căJci o canUtate determinată de muncă socială a fost cheltuită pen
tru producerea for.ţei de mun'Că, da·r valoarea ei de IÎ:Iltrebuinţare
constă abia în manifestarea ei ultedoară. Aşadar, 'Înlstrăinarea for
ţei şi manifestairea ei reală, adiieă existenţa ei ca valoare de între
bui:nţare, nu coincid în timp. iLa 1ID.ărfuri de 1ielull acesta în.să 49) ,
la 1care înst·răinarea formală a vall o.rii de !întrebuinţare prin vînzaire
şi transfemrea ei reală în mîinile 1cu.mpărătorului nu coincid în
timp, banii cumpărătorului funcţionează, 1în majori'taitea carurHor,
ca mijloc de plată. In toate ţă:rill e cu mod de prodUJcţie 'Capitalist,
forţa de muncă este plătită abia după 1ce a furucţionat în C'llrsul
perioadei de timp staibilite prin •ContDaict, de 1Pilidă .la slfiî•DŞit de
săJptămînă. Pretutindeni muncitorU!l îi .avansează deci 1caipi·taiistuilui
V·aloarea de intreb uinţare a forţei de IID.Uil!Că ; el il lasă !Pe ICUlll!P ă
ră:tor s-o 1oonsume :înainte de a i se fi ;plătit preţul ei ; ipretllltillJdeni
muncitorul îl ·creditează deci pe 'CapitaHst. Că aiceastă creditaire nu
47) Rossi, „Cours d'J:: con. Polit.", Bruxelles 1843, p. 370, 371 .
48) Sismondi, „Nouv. Princ. etc. • , t. I , p. 1 13.
49) „Orice muncă este plătită după ce a fost terminată " , („An Inquiry
into those Principles, respecting the Na ture of Demand etc. • , p. 104.) „Creditul
comercial a apărut în momentul în care muncitorul, primul făuritor al pro
ducţiei, a putut, datorită economiilor sale, să aştepte ca munca să-i fie plătită
la sMrşitllll unei săptămîni sau a două săptămîni, la sfîrşitul unei luni sau al
unui trimestru ·etc."
(Ch. Ganilh, „Des Systemes d'J:: con. Polit. •, 2eme edit.,
Paris 1821, t. II, p. 150.)
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este o siII11Pl ă tluzie ne-o dovedeşte nu numai pieriderea eventuală
a s alariului creditat, în c azml dnd 1capiitalistull. dă faliment 50), ci
şi o serie de •alte 'Consecinţe cu efecte mai profunde 51) . Totuşi
natura ·schilIIlbului de mărfuri însuşi nu este afectată dtuşi de !Puţin,
indiferent dacă b anii lfunic ţionează ca mijloc de C11ID1părare s au ca
mijloc de plată. Preţul forţei de anuncă este stabilit prin c ontraict,
cu toate 1că este .real.l izat abia ulterior, ca şi chtria unei oase. Forţa
de mUillCă este vindută, >eu rt:oate că este plătită abia ulteriior. iPen50) „Muncitorul dă cu împrumut forţa sa productivă • , dar, adaugă Storch
perfid : el „nu ris că nimic" altceva decît „s;ă-şi piardă salariul„ . muncitorul nu
transmite nimic material". (Storch, „Cours d 'Econ. Polit. •, Petersbourg 1 815,
t. II, p . 36, 37.)
51) Un exemplu : La Lorulra există două >felllil'i de brutari, ,,full priced", cei
care vînd pîinea la valoarea ei integrală, şi „undersellers• , cei care o vînd
sub această valoare. Aceştia din urmă reprezintă peste '/• din numărul total al
brutarilor (p. XXXII din „raportul" comisarului guvernamental H. S. Tremen
heere privind „Grievanoes compilained of by the journeymen bakers etc. • , London
1 862). Aceşti undersellers vînd, aproape fără excepţie, o pîine care conţine
un amestec de alaun, săpun, potasă, var, ipsos de Derbyshire şi alte asemenea
ingrediente la fel de plăcute, de hrănitoare şi de sănătoase. (Vezi Cartea Al
bastră citată mai -sus, raportul prezentat de „Committee of 1 855 on rthe Adul
teration of Bread" , precum şi dr. Hassal, „Adulterations Detected" , 2nd. edit.,
London 1861 .) In faţa Comisiei instituite în 1 855, sir John Gordon a declarat
că „din cauza acestor falsificări, omul sărac, care trăieşte din 2 pfunzi de
pîine pe zi, nu are de [apt nici măcar un sfert de 1mbstanţe nutritive, ca s�
nu mai vorbim de efectele dăunătoare ale acestor ingrediente asupra sănătăţii
sale". Faptul că „o parte foarte însemnată a clasei muncitoare" , deşi ştie de
aceste falsificări, cumpără totuşi alaun, ipso-s ere. (I. c., p. XLVIII) Tremenheere
îl explică prin aceea că muncitorii „sînt nevoiţi să ia pîinea pe care o găsesc
la brutar sau la chandler's shop *". Fiind plătiţi abia Ia sfîrşitul săptămînii de
lucru, ei nu sînt în stare „să plătească pîinea consumată de familiile lor în
cursul săptănlînii, decît tot la sfîrşitul săptămînii • ; şi, adaugă Tremenheere
referindu-se la depoziţiile martorilor : „Se ştie că pîinea fabricată cu aceste
amestecuri se face special pentru aces t soi de clienţi•. („It is notorious that
bread Composed of those mixtures, is made expressly for sale in this manner" .)
„In multe districte agricole din Anglia" (dar mai ales în Scoţia), „salariul se
plăteşte la două săptămîni sau chiar la o lună. Din cauza acestor termene
lungi de plată, muncitorul agricol trebuie să-şi cumpere mărfurile pe credit...
El trebuie să plătească preţuri mai mari şi este legat de fapt de prăvălia care
îi dă cu împrumut. A�a, de pildă, la Horningsham, în Wiltshire, unde salariul
se plăteşte lunar, el trebuie să cumpere aceeaşi făină care în altă parte costă
1 şiling "şi 1 0 pence stana cu 2 şilingi şi 4 pence stana•. („Sixth Report• on
„Public Health" by „The Medical Officer of the Privy Council etc.•, 1 864,
p. 264.) „Muncitorii manuali de la imprimeriile de stambă din Paisley şi Kil
marnock" (vestul Scoţiei) „au obţinut în 1853, în urma unei greve, reducerea
termenului de plată de la o lună la 14 zile". („Reports of the Inspectors of Fac
tories for 3 1 st. Oct. 1 853" , p. 34.) Ca o altă formă abilă de a folosi creditul
pe care muncitorul îl acordă capitalistului poate fi considerată metoda, folosită
de mulţi proprietari de mine de cărbuni din Anglia, potrivit căreia muncitorul
*

-

b4clinie.

-

Nora lrad.
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tru înţelegerea clară a aoestei rela.ţii este .însă bine să presupunem
deocamdată că iposesoruil forţei ide muncă primeşte concomitent
cu vînzarea forţei de murucă preţul stipu1at prin 1contract.
Cuno aştem a•cum modul •de determinare a v.alorii care i se
plăteşne iposes o:rului acestei mănfi specifice, rforţa de muncă, de
către [posesorul de bani. Valoarea de întrebuinţa·re pe •car·e acesta
din urmă o iprimeşte î.n schirrnb apare abia în întrebuinţarea ei
efectivă, în procesul de consum al forţei de muncă. Toate lucrurile
necesare acestui proces, ca materii prime etc., .p oseso1n11l de bani
le cumpără pe !Piaţa de m&rfuri şi le plăt•eşte la preţul Ilar integral.
Pro cesul de 1consum al !forţei de muncă este, totodată, procesul de
producţie a mărfii şi .a plusvalorii. ConsUIIIlul forţei de muncă, ase
menea •consUIIIlului oriicărei 1alte mălrfi, are •loc 1în .aJara ,pieţei, adică
în afara sfenei lcirculaţiei. Dar să părăsim această sferă zgomo
toasă, în care totul se petrece 1la suipraf.aţă şi sub ochii tuturor, şi,
împreună icu posesorul de bani şi cu posesorul forţei de mu:ncă,
să păşim în :lăcaşul taini<c al producţiei, la iIJJtrarea 1căruia stă s•cris :
No admittance ex•cept on b usiness * , Aici vom vedea nu numai
ClllIU iproduce ·capitalul, .ci şi cum este produs capitalul. MLsterul
obţinerii plusvalorii trebuie în st:îrşit să ni se dezvăluie.
Sfera drculaţiei s au ,a schimbului de mărfuri, în •cadril căreia
se efectuează cumpărarea şi v�nzatrea forţei de muncă, este de fapt
un adevărat paradis aI drepturmor înnă·soute ale omului. Aici dom
neşte în mod exclusiv liberta!tea, ega:lita•t ea, proprietatea şi Bentham.
Libertate I Căici ·Cump ărătorul şi vînzătorul unei mărfi, de pildă ai
forţei de muncă, nu sînt suipuşi <lecit voinţei lor libere. Ei încheie
contractul ca persoane libere, cu dr�turi eg.ale. Contractul este
rezultatul final, în care voinţele lor îşi găsesc o expresie juridică
comună. Egalitate I Căci ei se raportează unul la a�tul ca pose
sori de mar;fă şi schimbă echivalent contra echivalent. Proprie
tate I Căci fiecare dilspune numai de •ceea ce este al lui. Bentham !
Căici .fiecare din ei se giru:leşte numai Ila sine însuşi. Singura forţă
care îi uneşte este goana după avantaj e personale, rapacitatea,
este plătit abia Ia sfirşitul lunii, primind intre timp avansuri din partea capi·
talistului, deseori în mărfuri pe care trebuie să Ie plătească Ia preţuri mai
ridicate decit cele de pe piaţă (trucksystem) . „Printre proprietarii de mine de
cărbune este larg răspindit obiceiul de a plăti o dată pe lună şi de a acorda
între timp avansuri muncitorilor Ia sfirşitul fiecărei săptămini. Aceste avansuri
se dau în prăvălie" (anume în tommy-shop, adică în prăvălia care aparţine
chiar proprietarului). „lntr-un colţ al prăvăliei muncitorul primeşte avansul, iar
în celălalt H cheltuieşte • . (Children's .Employment Commission, III. Report",
Land. 1864, p. 38, n. 192.)
*

-
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-
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interesul ipe11sonal. Dar tocmai pentru că fiecare se gîndeşte nu
mai [a sine şi niciodată la altul, în virtutea unei armonii presta
biilite a lucrurilor s au sub ausipicii1le unei providenţe ingenioase,
ei fac numai ceea •ce e în avantajul for ·reciproc, în folosul lor
comun, în interesul iOT general.
Acum, dnd părăisim sfera .circulaţiei simple, adică a schim
bului de mărfuri, din care adeptul vulgaris a1 liberului schimb
.soarbe concepţiile, noţiunile şi etalonul tuturor raţionamentelor
asupr.a societăţii în .care domnooc icapitalul şi munca salariată, ob
servăm că fizionomia aicesitor dramatis personae ale noastre se
schimbă întruaîtva. Fostul posesor de b ani păşeşte înainte în ca
litate de .capitalist, iar poses orul forţei de muncă îl urmează în
.calitate de muncitor al s ău ; primul zimbeşte semnificativ şi este
foa11te aferat ; celălalt înaintează 1timid, in silă, ca omul care şi-a
dus la tîrg propria sa piele şi •care ·nu mai are de aşteptat altceva
.decît un singur lucru - ca această piele să-i fie tăbăcită.
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Capitolul
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Procesul muncii şi procesul de valorificare
1 . Procesul muncii
Irrtrnbuinţarea forţei

de muncă

este însăşi munc a.

Cel care

cump filă forţa de muncă

o .consumă pulllîndu-1 pe Vlînzătorul ei
să !lllUillc ească. Acesta din urmă devine astfel actu * forţă de munc ă

.în acţiuI11e . El devine muncirt:or, calitate rpe care înainte o avea doar
potentia ** . Pentru a-şi exprima munca în mărfuri, el trebuie s-o
e:xiprime înainte de rtoate în va'lo:ri de întrebuinţare, în ·lucruri oare
s ervesc
pune,

la

s atisfacerea

aşadar,

pe

unor

muncitor

trebuinţe

oarecare.

s ă confecţioneze

o

Carpitalistul

îl

valoaTe d e ffntre

buinţare anumită, un 1artkol determinat. P.roducţia de valori

de

întrebuinţare, sau bunuri, nu-işi schimb ă na!tma generală prin farp
tul ·Că ea se efectuează p entru 1Capiitalist şi sub •controlul carpi·talis
tului. Pirocesu1 de mu:ncă trebuie deci priVIÎlt IIIl a i întîi independent
de .orilce formă s ocială determinată.
Munca este în primul Iiîllld un p.roces între om şi natură, un
proces în oare omull mijloceşte, reglemeD!tează şi controlează prin
prapria rsa

activitate :schimbul de SllibSJtanţe dintre el şi l!latură.

El însuşi se opune naturii c a una idin proprriile ei forţe. Forţele
naturale care aparţin trupului său, braţele şi picioarele, capul şi
mîinile, el le pune î·n mişcare pel1ltru a lua 1n s tăip'Înire într-o formă
utilă propriei sale vieţi substanţele din natură. Acţionînd astfel
asupra n aturii exterioare şi transformînd�o, eil. transformă totodată
prOipria sa natură. El dezvoltă forţelle ei latente şi îşi subordonează
j ocul forţelor ei. Noi nu ne vom
anrimall. ice,

instinrc tive,

·ale

muncii.

ocup a 1aici de primele forme,

Un

timp desparte stadiul in ,care munca

forarte lung

interv:al

de

omenească nu :se lep ădase

încă de forma ei insti'Il!ctivă, prim.ară, de stadiul IÎn c arr e m'lllliC i 
torul apare rpe rpiaţa de măufuri ·ca vînzător al propriei rsale forţe
de munic ă. Noi pr es:upunem munc a Î!lJt['-o formă proprie exclusiv
"li

**

-

-

în fapt. - Nota tr"d.
potenţial. - Nota traci.
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omului. Păianj enul efeotuează operaţii asemănătoare celor ale ţe
sătorului, iar albina face de ruşine, prin construcţia celulelor ei
pe ceară, pe mulţi arhitecţi. Ceea. ce deosebeşte însă de la în
ceput p.e anhitectrul cel :mai [prost de albim.a c ea mai pe11fectă este
faptul că el construieşte c ell.lila iÎ1l caip înainte de a o oonstrui din
ceară. La sfî.rşitul rpi:rocesului de muncă aipare un rezu!Hat care încă
la înoeputul acestui prooes exiista ildeal în imaginaţia muncitorului.
Omul nu se 'limitează la a modifica forma elementului din n atură,
ci el îşi realizează totodată SCO[pUil său pe care îl cunoaşte, caire
determină legile modul şi iearaiaterUJl activiităţii lui şi căruia el tre
buie să-i subordoneze voinţa sa. Iar această subordonare nu este
un act izolat. In ·Bifară de efortul organelor care efectuează munca,
se cere p eDltru toată durata muncii o voinţă îndreptată spr·e un
s c op bine dJetel1IDinat - voinţă care se manifestă sub forma aJten
ţiei - şi anUIIll e cu aitît mai mull. t iau .oît munca îl captivează mai
puţin ipe muncitor [prin iconţinutul ei propriu şi prin modul în care
e a se efectuează, deci cu cît ea îi oferă mai puţină satisfacţie ca
j o c al propriilor sale forţe fizice şi intelectuale.
Elementele simple ale procesului muncii sînt activ�tatea în
dreptată spre un scop sau munca îDJSăşi, obiectul muncii şi mijloa
cele ei.
Pămîntul (în care, din [punct de vedere economiic, este inclusă
şi apa), 1care asigură irniţia!l omului iprov.izii, mijloa<ce de subzis
tenţă de-a g.art a 1) , există, fără icontribuţia OilllUlui, c a obiect g ene
ral al muncii omene-şti. Toate lucrurile p e 1care munc a nu lface
deaît să le !l'Uipă de Qegătura .lor directă cu ipăm.intul 1Sînt obiecte
ale muncii date de natură. De piLdă, p eştele este prins şi scos din
elementul �n 1care trăie.Ş'te, apa ; lemnul este tăiat din 1pădurea se
culară, minereul este extras din adîncurile părnîntului. Dar dacă
obiectul muncii a fost filtrai!:, rea 1să spunem aşa, prin muncă ante
rioară, i[ numE materie primă. De pildă, minereul extras şi apoi
spăilat. Orke materie primă este obieot al muncii, dar nu orice
obiect al muncii •este materie primă. N°U1ID·ai dUipă c e a suferit o
s chfilnlbare prin intermediul muncii, obiectul muncii devine ma
terie primă.
Mijlocul de muncă este un lucru sau un 1complex de lucruri
pe ·care m.uncirtorul ae inter.calează !Între el şi obiectul muncii şi
cu ajutorul căruia el trnnsmite aislllp r a acestui obieot activitatea
exar:citată. El -se fo'loseşte de însuşirille mecanice, !fizice şi chimic e
1) „Produsele naturale ale pămîntului, care există î n cantităţi reduse ş i
cu totul independent d e om, par s ă fie date d e natură aşa cum i se dă unui
tînăr o sumă mică de ballli , cu scopul de a se lansa în afaceri şi de a face
avere. (James Steuart, „Principles of Polit._ Econ. •, edit. Dublin 1 770, v. I, ·P · 1 16.)
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ale lucrurilor pentru a le face să a,c ţioneze ·ca mijloace ale puterii
sale asupra aHor 'lucruri, potrivit scopului urmări1t de el 2 ) . Dacă
facem abstracţie de aproprierea mijJoacelor de subzistenţă ce se
găsesc gata în natură, de pildă a frudel>or, în care 'Caz proip.riile
organe ale unundtorullui servesc 'ca mijloace de muncă, ceea c e
muncitorul îşi ,însuşeşte dire�t nu 'este obiectul muncii, c i mijlocul
de muncă. In felul acesta, elementu1 natural devine un organ al
activităţii lui, organ ipe car-e el îl adaugă propriilor sale organe,
prelungindu-şi, în pofida bibliei, trupul său natural. Pămîntul este
prima sa magazie de provizii şi 'totodată primul său 'arsenal al
mijloacelor de muncă. El îi furnizează, de ipildă, :piatra, pe care o
aruncă, icu 'Ca:re freacă, striveşte, taie etc. Pămintul însuşi este un
mijloc de muncă ; dar pentru a putea servi ca mijloc de muncă în
agricultură, p resuipune, [a rî:::J. dul lui, o serie întreagă de alte mijloace
de muncă şi o dezvoltare relativ înaltă a forţei de muncă 3) . ln
general,

în momentul în care a atins un oarecare grnd de dez

voltare, procesul muncii are nevoie de mijloace de muncă pre
lucrate. l n p eş.terile 'l>trăvechi locuite de o ameni găsim unelte şi
arme de piatră. Alături de piatra, lemnul, o as ele şi scoicile p re 
lucrate, l a încep utul istoriei omenirii rolul principal ca mijloc de
muncă

îl j oacă

animalul domesticit, adică animalul transformat
datorită muncii 4) . Intrebuinţarea şi crearea mijloacelor de muncă,

deşi există în germene şi la

unele specii

de

animale,

caracteri

zează procesul de muncă specific omenesc şi de aceea Franklin
îl defineşte pe om ca «a toolmaking animal», un 'animal care face
unelte. Aceeaşi importanţă pe c'are o au fosilele p entru cunoaşte
rea speciilor de animale dispărute o au resturile de mijloace de
muncă pentru studierea formaţiunilor social-economice dispărute.
Epocile economice se deosebesc nu prin ceea ce

se

produce,

ci

prin modul cum se produce, cu ce mijloace de muncă 5).
2) „Raţiunea este tot atit de vicleană pe cit e de puternică. Viclenia ei
constă în genere in adivitatea mijlocitoare ca.re - �n timp ce lasă obiectele să
acţioneze potrivit naturii lor proprii unele asupra altora şi să se uzeze unul pe
celălalt, d'ără ca ea să s e amestece în mod ;nemij locit în acest 'proces - îşi în
făptuieşte totuşi numai scopul ei • . (Hegel, „Enzyklopădie", partea intii, „Die Lo
gik", B erlin 1840, ip. 382.)
3) In ducrarea, de altfel lamentabilă : „Theorie de l'Econ. Polit. " , Paris 1815,
G anilh enumeră în mod just, polemizind cu fiziocraţii, numeroasele procese de
muncă care constituie premisa agriculturii propriu-zise.
4) I n „Reflexions sur la Formation et ·l a Distribution des Richesses" (1766) ,
Turgot scoate bine în evidenţă importanţa pe care o are animalul domesticit pen
tru începuturile agriculturii.
5) Dintre toate mărfurile, mărfurile de lux propriu-zise prezintă cea mai mică
importanţă la compararea tehnologică a diferitelor epoci de producţie.
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Mijloacele de muncă indică nu numai gradul de dezvoltare a
forţei de munc ă omeneşti, ci şi relaţiile s ociale în cadrul cărora se
desfăşoară munca. Dintre mijloacele de muncă înseşi, mijloacele de:
muncă mecanice, a căror totalitate p o ate fi denumită sistemul osos
şi muscular al producţiei, prezintă mult mai multe elemente carac
terist�ce specifice unei epoci detemninate de producţie socială, de
cît mijloace1e de muil!că •ce servesc doar •oa recipiente peD!tru
obi>ectul muncii şi a -căro.r .t otalitate .poate fi numttă �n mod cu
totul general sistemul vascular al producţiei, 1ca, de pildă, ţevi,
butoaie, coşuri, vase etc. Numai în industria chimică ele au un
rol impoDtant sa) .
In afară de lucrurile prin intermediul cărora munc a acţionează
aSUJpra obieotului ei şi ·care s ervesc deci într-un fel sau altul ca
transmiţător al ac tivităţii, într-un sens mai larg, procesul muncii
numără printre mijloacele sale toate condiţiile materiale care sînt
în genena1 necesare pentru ca procesul să aibă J.ioc. Ele nu intră
direct iîn acest proces, dar fără ele procesul nu se p o ate desfăşura
sau se poaite ·desfăşura

doar

defectuos. Un asemenea mijloc de

muncă general este pămîntu1, reă1ci

el îi dă muncitorului locus
standi * , şi procesului său dmpul de acţiune (field of employment) .
Alte asemenea mijloace de muncă, obţinute însă prin intermediul
muncii, sînt, de pildă, dădirile fabricilor, canalele, drumurile etc.
Aşadar,

în procesul

muncii,

activitatea

omului

efectuează,

cu ajuborul mijlocului de muncă, o modificare voită a obiectului
mu111c ii. Procesul dispaTe in produs. Produsul său este o valoare
de

întrebuinţare,

o substanţă din natură

adaptată, prin

schim

barea formei, trebuinţelor omului. Munca s-a combinat cu obiec
tul ei. Munca s-a obiectualizat î.n obiect, iar obiectul a fost pre
lucrat. Ceea ce a apărut de partea muncitorului sub forma mişcării
[Unruhe] apare acum de p artea produsului ca o însuşire nemişcată
[ruhende Eigenschaft] , sub forma existenţei. Muncitorul a tors, iar
produsul este firul tors .
Dacă privim întregul proces din punctul de vedere al rezuf
tatului său, al produsului, 1ambele e·1emente, adică mijlocul · de

5a) Notă la ediţia a 2-a. Orioît de puţin cunoaşte istoriografia de pînă acum
evoluţia producţiei materiale, deci baza oricărei vieti sociale şi, prin urmare, a
oricărei istorii adevărate, dar {;el <puţin epoca preistorică a fost împărţită, pe baza
cercetărilor in domeniul ştiinţelor naturii, şi nu pe baza unor cercetări aş a-zise
istorice, în epoca de piatră, de bronz şi de fier, după materi alu! din care erau
f � cute uneltele şi armele.
*
13

-

-

locul pe care

Marx-Engels

-

stă.

-

Nota trad

Opere, vol.

23
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muncă

şi obiectul llllu ncii,

aipar

1ca mijloaoe

de produoţie

6) , iar

munc a ânsăşi c a muncă productivă 7) .
Dacă o va!loare rde ,întrebuinţare iese din procesull munJCii sub
fomnă ide 1produs,
procese

de muncă

alte val.ori de !întrebuinţare, produse
anterioare,

intră

în

aicest iproces

ale unor

ca mijloace

de producţie. Aceeaşi valoare de într,ebuinţare reare !formează pro
dusul unei llllunci 1con&tituie mijlocul de pxoduoţie al altei muruci.
Produs ele sînt tdeci IIlU numai rr,ezu1tatul, iei, totodată,

o condiţie

a pI1oc esului .de munc ă.
Cu

excepţia

muncii în natură,

industriei

extrnctive,

care-şi

gălseşte

obieic1ul

cum e •cazul cu indus1tri.a minieră, vînătoarea,

pescuitul etc. (agricuiltura numai 'În măsura în care se desţeJ.enesc
p ămînturi vi,rgine) , 1toate ramurile industriei iprelucrează un obiect
care e materie primă, adică un obiect al muncii trecut prin filtrul
muillc ii, car,e esite deci el înJsuşi un produs al lllluncii. Aşa sînt, de
pildă, seminţele în agrkuHură. Animalele şi plantele, care de obi
cei sîrut 1constderate prodUJSe ale natwii, nu rsînt numai produs e ale
muncii depU1se poate ·cu un an în urmă, •ci, în fomnele lor actuale,
produse •ale unei transformări ef.ectuaite timp

de

llllUlte generaţii,

sub controlul omului şi prin intermediul murucii 1omeneşti. In ceea
c e priv,eşte însă llll i jloacele de munJCă pn)ipriu-zise, ele vădesc, în
marea lor majoritaite, chiar privite suipe:nfkial, umne ale unei muruci
trecute.
Materia primă poate să 1constituie substanţa principală a unui
produs, sau .să partkipe la !formarea lui numai ca material auxi
liar. Materialllil auxiliar este icon.sUllll at de că:tre mijJocul de muncă,
d e pildă icărbunele de 1eătre llll aşina cu abur, uleiul de c ătre roată,
finul de către •c alul de /tracţiune ; sau este adăugat materiei prime,
a produce o transformare materială a aJcesteia - asttfel

p entru

clorul 1se adaugă pînzei nea1biite, c ărbunele se adaugă fierului, ma
teria ierolorarută lînii ; \Sau ajută la efectuarea muncii Îills ăşi, cum
e 1cazull. cu llll a teriaJe1e folosite la llllIDina:tul şi încălzitul loc alului
în care se desfăşoară munc a. Deosebirea dintre matertalul ;princi
pal şi •cel auxirl iar dispare în irudus tria chillllk ă ipropriu-zisă, îrutru
cît nki Uil'a din crnaterii'le iprime întrebuinţate nu ireaipare ica s ub
stanţă a produsului 8) .

6) Pare paradoxal să spui, de pildă, că peştele care n-a fost încă prins este
mijloc de producţie pentru p escuit. Dar pină în prezent nu s-a descoperit arta de
a prinde peştele în ape în care nu există.
1) Această definiţie a muncii productive, aşa cum rezultă ea din punctul de
vedere al procesului de muncă simplu, este cu totul insuficientă pentru procesul
de producţie capitalist.
8) Storch deosebeşte materia primă propriu-zisă, pe care o numeşte „ma
tiere•, de materialele auxiliare, pe care le 1t1umeşte „materiaux• 85 ; Cherbuliez de
numeşte materialele auxiliare „matieres lnstrumentales• &a.
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Intruoît fieoare lucru posedă �nsuşiri :multiiple, şi poate lfi deci
utilizai!: în diferite scopuri, unul şi aiceiaşi produs !Poate servi drept
materie primă în procese de muncă foarte diferite. De pildă, ce
rea'liell e IS.ÎI!lt materie iprfu:nă p eI!ltru morar, p entru fabricantu1 de ami
don, pentru distilator, p entru crescătorul de animale etc. Sub
formă de s·eaninţe, ele devin .materie iprimă !P entru propria for pro
ducţie. Exact La fel cărbunele iese din industria minieră ca produs
şi irntră [n ea ca mijloc de .prroducţte.
Aoe ela.şi produs poate s ervi în acelaşi proces

al muncii atîit

ca mijloc de muI!lcă, dt 1şi ca materie (prfu:nă. La îngrăşart:ul vitelor,
de pildă, vitele, materia primă prelucrată, sînt în acelaşi timp un
mijloc pentru obţinerea îngrăşămintelor.
Un pwdus icare

există iintr-o formă ifini1tă,

într-o formă

în

care !POaite lfi icon.sumat, [>Qate deveni, la rîrudul său, materie primă
pentru un aM produs ; ·ast:feil strugurii devin materie !P rimă !P entru
vin. Există şi muilJCi a1e c ăror !Produse pot lfi folosiite numai c a
materie 1Primă. O materr i e primă c a r e is e .găseşte în această stare
se numeşte iseanifaibricat şi ar putea fi nurrni tă mai bine produs in
termediar, :ca, de !Pildă, bumb acul, aţa, !firele etc . Deşi a ajuns in
faza de produs , materia primă iniţială mai :poate trece prirntr-o
serie întreagă de procese diferiit e, 'În ca:re !funcţionează de repetate
ori într-o formă mereu nouă ca materie primă, pînă la ultimul
proces de muncă, din care iese fie ca mijloc de subzistenţă finit,
fie ca mij'loc de muncă finit.
Aş a.dar, fCllJl tllll că o vaJoare de intrebuinţare ap are sub formă
de materie primă, de mijloc de munc ă \S a u de produs depinde în
tru totul de funcţia sa determinată în procesul muncii, de locul p e
care-J. o c up ă [ n acest proces ; d ac ă ocest 11oc se schimb ă, s e schimb ă
şi dete:rnn inările ei.
ln:trînd sub ,formă de mijloace de producţie în noi procese de
muncă, produsele pierd

caracterul de prooduse. Ele funcţionează

aiici doa.r •ca factori materiali ai muncii vii. Pentru to!lcător fusul
·este numai un mijloc icu ajutorul căruia toa·I1ce, iar inul un obiect
pe care îl toaPce. Fireşte 1că nu se poart:e lf:oarce fără materialul de

tors şi .fără fus. Existenţa a-c estor produse * es•te deci presupusă

atunci oind înoape torsul. Dar pentru acest p roces oa atare este
tot a1tî1t de inid iferent ifaipitul că inul şi fusul .sî111t ip!IOduse aile unei
munci trecute, pe dt este ·de indiferent în 1actul de nutriţie fiaptul
c ă pîinea este p rodusull muncii ttrecute a 1ăranului, morarului, b ru
tarului etc. Dimpotrivă. In decursul procesului muncii, mijloacele
de producţie mooiifestă caracterul lorr de !Produse ia.le unei mum:i
* In ediţia a 4-a germană : acestul

1 3*

produs . - Nata red.
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trecute numai prin defectell e lor. Un .cuţit care nu 1taie, firul oare se
;rupe mereu etc. evocă imaginea vie a tocilarului A .şi a torcătorului
de fire B. I n produsul reuşit dispar urmele muncii trecute datorită
căre�a el a căpătat 'însuşiri de !Întrebuinţare.

O maşină care nu se;rveşte 'În procesul muncii este inutilă.
I n afară de aceasta, ea este victima acţiunii distructive a schimb u
lui natural de substanţe. Fierul rugineşte, lemnul putrezeşte. Firul
@\.re nu este ţesut 1sau tricotat se is1trică. Munca vie itrebuie să
pună stăipînire p e 1aces.te lucruri, să le trezească din mo.rţi şi să
le transforme din valori de înrtrebuinţare doar latente în valori
de întJ:1ebuinţare reale şi active. Prinse în focul muncii, contopin
du-se cu ea, căpătînd în cursul procesului funcţii corespunză
toare 'ConţinUJtului şi menirii lor, ele sînt de asemenea consumate,
dar cu un s·cop determinat, ca elemente oare creează noi valori
de î ntrebuinţare, :noi produse, capabile să intre sub formă de
mijil oaoe de subzistenţă în consumul individual sau sub formă de
mijloace de producţie într-un nou proces de muncă.
Aşadar, dacă produs-ele existente nu SÎillt numai rezultate ale
procesului muncii, ci şi condiţiile Jui, pe de altă p arte, intrarea
lor :în procesul mu:ncii, deci contactul lor cu munca vie, consrtituie
singurul mijloc de a conserva işi de a ,realiza ca valori de între
buinţare ·ac·este [lT·dduse ale muI11c ii 'trecute.
Munca foloseşte elementele sale materiale, obiectul ei şi
mijloaccle ei, 1e devorează, fiind astfel un pro ces de consum.
Acest ,consum productiv se deosebeşte de consumul individual
prin faptul că acesta din urmă consumă produsele ca mijloace de
subzis tenţă ale individului viu, pe dnd primul le consumă ca
mijioace de subzistenţă ale muncii, adtcă ale forţei de muncă în
acţiune a individului. PI10dusul consumului individual este deci
consumatorul IÎI11s uşi ; roezul!tatul eonsumului productiv este un
prndus dis1tinat de consumator.
In măsura în care mijlocul de IIIlUncă şi obieotul muncii sînt
ele înseşi produse, munca 1consumă produse pentru a crea pro
dU!se, sau .f olo seşte produse ca mijloace de prodU1Cţie a altor ,pro
dU!se. Dar aşa cum iniţial procesul de muncă se desfăşoară numai
între om şi 1PălIIlînt, care există fără intervenţia lui, tot aşa şi
acum Ila procesul muncii p articipă .mijloace de producţie date de
natură, 1care nu repreziD!tă o îmbi:nare ia substanţei dată de natură
cu munca omenească.
Procesul muncii, aşa cum l-am înfăţişat în momentele sale
sillnpl e şi abstracte, este o a:ctivitarte ·care urmăreşte crearea unor
valori de întrebuinţare, arpropri·erea substanţelor date de nartură
pentru trebuinţe[e omeneşti, o condiţie generală a schimbului de

Capitolul 5. Procesul muncii şi procesul de valorificare

197

.sUJbstanţie in1tre O!ll şi natură, condiţia naturală eternă a vieţii ome
neşti, şi, .ca atare, el este indepenident de orice ifol1IIl ă a acestei
vieţi, !fiind, dtmpotrivă, 1comun tuturor formelor ei socia1e. De aceea
nu a fos1t necesar s ă-l înfăţişăm pe muncitor în tî'ap o rt cu alţi mun
citori. Omul şi munca sa de o parte, natura şi substanţele ei de
cealaltă p ade erau suficiente. Aşa cum după gustul pe care îl are
grîu� nu se poate şti drue �-a s emănat, ;tot astfel pro cesul muncii
să se v.adă în ce condiţii se desfăşoară el : sub biciul

nu lasă

necrUJţător al SlllPril.Vegheto rului de s clavi s au sub privirile neli
niştite ale ,capHal�sitului, dacă •oel ce-l efectuează este Cincina.itus,
.car·e îşi ară 1cele aîteva jugera * ail e sale, sau s ălb atkul oare do
b o ară !fiara cu o piatră 9) .
Să ne 1ntoar<:em �a capita[is'lul nostru in isp e. L-am părăsit
după 1ce el cumpărase p e piaţa de mărlfuri toţi factorii necesari unui
pro ces de muncă, factorii mate riali, adică .mijloacele de <producţie,
faotorul p eI\Sonal, adkă forţa de IIIlu ncă. Cu ochi de cunoscător, el
a ales pentru afacerea s a spe cială, filatură, fabrică de ciZJIIl e etc.,
mijloaoele

de producţie

şi

forţa de

muncă.

C apitalis tul

nostru

începe deci să consume marfa cumpărată de el, forţa de muncă,
adocă îl pune pe ,purtă!torul forţei ide muncă, pe munditor, să con
sume, p rin muI11c a 1sa, mijfoac ele de producţie. Caracterul general
al pro cesului de IIIlU ncă nu ise schimb ă, ifireşite, prin faptul că mun
citorul munceşte pentru c apitalist şi nu 1peI11tru sine fosuşi. Dar
nici .modul special în 1care se confecţionează cizmele sau în c are
se to anoe firul nu se poate modific a dintr-o dată prin intervenţia
.capitalistului. Acesta începe prin a lua !forţa de IIIlU ncă aşa

tCU!IIl o

găs eşite pe piaţă, deci şi ID'Uill c a ei aşa cum 1s-a iv�t într-o p erioadă
în care 1c apitaliştii nu existau ·Încă. Transformar.ea mo dului de (pro
ducţie însuşi ,prin subordonarea muncii faţă de c apital nu poate
avea loc

decît mai tîrziu şi urmează

deci

să

o

analizăm

mai

tirziu.
P.rocesU'l de muncă, aşa 1cum se desfăşoară el ca un proces de
consum al forţei de munc ă de c ătre ·capitalist, prezintă două feno
mene specifice.
9) Probabil că pe această b ază extrem de logică colonelul Torrens a
ajuns să descopere în piatra omului sălbatic„. originea capitalului. „In prima
piatră pe care sălbaticul o aruncă asupra fiarei pe care o urmăreşte, în primul
băţ pe care ii apucă pentru a lua fructul la care nu poate ajunge cu mina,
vedem aproprierea unui obiect cu scopul de a obţine un altul şi descoperim
astfel„. originea capitalului• . (R. Torrens, „An Essay on the Production of
Wealtb .etc. • , p . 70, 'i'l .l Existenţa acestui prim băţ [Stock) ne eicplică pro
babil de ce în englezeşte stock este sinonim cu capital.

*

-

Iugăre.

-

Nota trad.
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Mun1dtorul

lucrează

aparţine munca lui.

•sub

controlul

oaipita1is1ului,

Capitalistul veghează iea muil'ca

căruia

u

să decurgă

normal şi •ca mij loac�e de producţie să fie !întrebuinţate r nţional,
adică să nu se .facă risipă de mateTii priane, iar instrumentul de
muncă să fie ·cruţat, ad�că să nu fie disitrus decît in măsura

.în

.care o necesită utîlizarea sa IÎ'Il muncă.
ln a.1 doiilea rind însă : p r odusul este .proprietatea capitalis
tului, nu a producăto rului direct, a mundto rului. Caipitalistul plă
teşte, de phldă, valoarea ipe

o

zi a forţei de munică. 1ntrebuintarea

ei îi aparţine deci pentru o zi, aşa cum Iii aparţine in1trebuinţarea
oricărei alte măr!fi, ica, de 1Pil:dă, a unui •cail ipe 1care l-ar fi închi
riat!: pentru

o

zi. Cumpărătorului mărfii îi aiparţine 1ntrebuinţarea

mărfii, dar .pOtSeso rUil forţei de muncă, dindu-şi munca, nu dă

de

fapt 'deâlt valoarna de întrebuinţare v:în!dută de el. Din momentul
în care el a intrait :în a·teliierul cap�taUstului, valoarea de întrebuin
ţare

a forţei

s ale .de muncă, deci

întrebuinţarea

ei,

munca, !îi

aparţine ic apitalistului . Cump ă11înd tforţa de munc ă, capitalistul a
încorpo rat munca însăşi, ca !ferment viu, elementel·or constitutive
moarte ale produsului, 1care îi apaTţin tot lui. Din punctul lui de
vedere, procesu1 de muncă nu este deeîtt consumarea mărfii cum
părate de el, a 1forţei de muncă, pe care insă el nu

-0

\I) o ate con

suma deâlt adăuglîndu-i mijloace ;de iproduoţie. P.rooesul mu111c ii es1te
un ,proces intre lucruri pe care •capitalistul le-a C'l11Il11p ăratl:, Jntre
lucruri •ca.re Iii

ap arţin.

Produsul

acestui

proces ·îi

ap arţine deci

exact aş a cum .îi aparţine produsul iprocesului de fermentaţie din
pivniţa dui de vinuri

10).

10) „Produsele JSint a.propriate inainte de a fi transformate în caipi1aJ ;
această transformare nu le scapă de apropriere•. (Cherbuliez, „Richesse ou
Pauvrete•, edit. Paris 1841, p. 54.) „Vinzîndu-şi munca în schimbul unei anu
mite cantităţi de mijloace de subzistenţă (approvisionnement) , proletarul re
nunţă complet la orice parte din produs. Aproprierea produselor rămîne aceeaşi
ca şi înainte ; ea nu se schimbă intru nimic prim convenţia amintită. Produsul
aparţine exclusiv capitalistului, care a furnizat materiile prime şi mijloacele de
subzistenţă. Aceasta este o consecinţă obligatorie a legii aproprierii, al cărei
principiu fundamental era, dimpotrivă, dreptul de proprietate exclusiv al fie
cărui muncitor asupra produsului s ău". (Ibid„ p. 58.) James Mill, „Elements
of Pol. Econ. etc.•, p. 70, 71 : „Cînd muncitorii lucrează �n .schimbul unui sa
lariu, capitalistul este proprietar nu numai al capitalului• (aici in sens de
mijloace de producţie) , „ci şi al muncii (of the labour also). Dacă ceea ce · se
plăteşte ca salariu se inglobează, aşa cum s e obişnuieşte, în noţiunea de ca
pital, este absurd ca munca s ă fie considerată separat de capital. Cuvintul ca
pital î n acest sens le cupril!lde p e amindouă, capitalul şi munca•.
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Procesul de valorificare

Produsul - proprietatea capitalistului - este o valoa•re de
întrebuinţare, fire, iei2llll e etc. Dar cu toate •că cizmele, d.e pildă,
constituie întrudtva baza iprogr.esului social, iar cap�talistul nos
tru este un partizan hotărî.t al progresului, el nu fabrică ·cizmele
,pur şi s�lu pentru a ae fabrka. In general, în producţia de măr
furi valoarea de rîntrebuinţare nu este un !lucru qu'on aime pour
lui-mJ.eme * . In general, aici valorile de întrebuinţare •sînt produse
numai pentru că, şi în măsura în ca.re ele constiituie substriatul
maiterial, purtăto.rul valorii de s chimb . Iar caJpi1talistul nostru ur
măreşte două 'lucruri. In •primul rînd, el vr·ea să producă o valoare
de întrebuinţare care să aib ă o va:J.oare de schimb, adkă un anu
mit articol destinat vînzării, o marfă. Iar !În al doilea rJnd, el
V<Tea •să producă o marfă a icărei valoare să fie mai mare deoît
suma valorilor mărlfurilor necesare p entru producerea ei, adică
mai mare decît su;ma valorilor mijloacelor de producţie şi a :forţei
de muncă pentru care el .a avansat banii pe ipiaţa de mărfuri. El
nu V<Tea •să producă numai valoare de întrebuinţare, ci marfă, nu
numai valoare de Jnitrebuinţare, ci val oare, şi nu numai valoare,
ci şi p.luisvaloare.
1Initr-.adevăr, în1trucît aid e&te vorba de produoţie de anărifuri,
pînă acum am analizat, evident, numai un asp eot al procesului.
Aşa •cum marifa însăşi este unitatea dmtre valoarea de dn:trebuin
tare işi valoare, tot astfel procesul ei de producţie trebuie să fie
unitatea idrrntre procesul d.e muncă şi procesul de formare a
vctilorii.
Să analizăm acum procesul de producţie şi ca proces <le for
mare a valorii.
Ştim că valoarea orÎ'Cărei măr.f.i eS1te determinată de cant�tatea
de muncă materiailizată în valoairea ei de .întriebuiDJţare, de timpul
de muncă so<eialmente necesar p entru producerea ei. Acest �ucru
este valabil .şi :pentru pwdusul pe tare 1-a obţinut c.apirtalistul
nostru 1ca rezultiat 1al p:rocesu'lui ide muncă. Trehuie deci .ca1cul-ată
în primul •11în1d munca mCl!terializată iÎn a·cest produs.
Să rruăm, de pi1dă, firele.
Pentru ifa:bri•carea .firelor a fost nevoie 1în [>ri!ID.ul 11ind de ma
terii iprime, de pildă de 1 0 pfunzi de bumbac. Nu este necesar să
ce11cetăm care este valoarea buanbacului, d eoarece CaJpitalistul
l-a cumpărat ipe piaţă Ja valoarea !lui, de pildă cu 1 0 şilingi. In
preţul 1bumbacului, munca necesară pentru producerea lui, este
" - pe care-l iubeşti de dragul lui. - Nata lrad.
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exprimată ca muncă socială generală. Presupunem apoi că masa
de ,fusuri 100ll!su.m.ată [a pre'lucrarea bumb acului - iar pentru noi
ele reprezinJtă toate mijloacele de muncă întrebuinţate - are o
valoare de 2 şi'lingi. Dacă '° cantita!te de aur de 12 şilingi este
produsul a 24 de or1e de IIIlU I!lcă, sau a două ziie de muD!că, oreZ'llltă
în primul Ilînd ·că in fire sJnt 1II1 aterializate două zile de muncă.
Fa:ptul că bumb acul şi-a s chimbat foI1ma şi c ă masa de fusuri
c onsumată a diJspărll!t 1oomplet nu itrebuie să ne deruteze. Dacă va
loarea a 40 de pfunzi de firre = vailoarea a 40 de JPfunzi de bum

bac + valoarea unui fus :într eg, adic ă dacă este nev.oie de ace

laşi :tilIIlp de :muncă p entru a produce ambii 1termeni ai acestei
ecuaţii, ,potrivit l1egii gienerale a val·orii, 10 pfunzii de fire, de pildă,
reiprezirută echiva'lentul a 10 pfunzi de bum.bac + 1/4 de fos. In

a c est ·caz, acela.şi timip de muncă se exprimă o dată în valloarea
de întrebuinţare fi.re, iar altă .dată în valorill e de întrebuinţare

bumbac şi fus. Valorii îi este indiferent dacă apare în fire, în fus
sau în burmb ac. Fapitufl .că lfusul şi bumbacul, ·în l o c să ·stea liniştite
unul '11îngă alitul, intră, în procesul .filatului, într-o c ombinaţie care
schimb ă foI1mele rror de IÎil!t!'ebuinţar·e, tr·ansformîndu-le în fi.rr e , nu
afectează vall oarea lor, aşa 1cum această valoare nu ar fi afectată
dacă, pri:rutrr-un simplu schLmb, ele ar tfi fost Jnlocuite prinit r-o
cantitate echivalentă de fire.
Timpul de rmuncă necesar 1p entru JProducerea bumbaicului este
o p arte din ·timpul de muncă necesar pentru producerea !firelor a
căror maiterte primă o constituie bumbacul, şi este deci cuprins
în fire. La fel stau lucrurile şi ,cu timpul de muncă necesar pen
tru producerea masei

de

fusuri,

mare bumbaicul nu poate fi fiil a t

11) .

fără

a

căror uzare,

sau c onsu

Aşadar, în măsura în care se are î.n vedere va'1oarea fiirelor,
adic ă tfunipul de muncă necesar p entru producerea for, diferitele
procese de munc ă specia1e,

sep arate 1în timp şi în spaţiu,

care

trebuie efectuate pentru a se produce bumb acul şi fusurile con
sumate şi în sfihşit p entru a se face, din bumb <l!c şi fusuri, lfire,
pot fi c o111siderate ca faze suacesive ale unuia şi aceluiaşi proces
de muncă. ToaJtă munca p e care o conţin firele este muncă tre
cută. Faptul c ă Umpul de muncă necesar p entru producerea ele
constitutive a trecll!t, este la mai muLt ·c a JpeI1fect,
iar munca folosită di1rect pentru proc esul final, p entru lfi1lat, este mai

mentelor lor

aproape de iprezeI!lt, adică l a 1p erfeot, este icu totu'l Hip sit de ÎIIIlipcir11) „Nu numai munca întrebuinţată direct la producerea mărfurilor in
fluenţează valoarea acestora, ci şi munca întrebuinţată la producerea de unelte,
instrumente şi clădiri necesare pentru desfăşurarea muncii ". (Ricardo, I.<:„
p. 16.)
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tanţă. Dacă p entru c onS'truirea unei ·case este necesară o anumită
cantitate de muncă, de rpildă 30 de zile de muncă, c antitatea totală
a tÎIIIlpului ,de muncă în trUJchipait în această 1casă nu se schimbă de

loc rprin fap tu[ ,că a 30-a zi a intralf: în producţie cu 29 de zile mai
tîrziu decît prima zi. De aoeea •timpul de muncă cuprins 1n mate
rta11ul de muncă şi ân mijlo cu!l. de muncă rp o alte fi •considerat c a şi
cum ·ar fi �ost 1ehe1N:uit intor-o fază anter�o ară a prncesului filatului,
înaintea muncii adăugate [a sfîrşit sub forma filatului.
Valo rile mijloacelor de producţie, val oarea bumbacului şi aceea

a fusului,

e�drnate IÎn preţul de

12 şilingi, constituie deci el e

mente 1c omp onente a1le valorii firelor, adică a!le valorii p ro dusului.
Pentru ace as'ta trebuie însă îndeplinite două condiţii. In pri
mul rînd, bumba1cuJ

şi

fusul

il:rebuie

să ,fi

s ervit într-adevăr

la

producerea unei valori d e !Întrebuinţare. In c azul nostru, ele tre
buie .s ă fi devenit fire. Val o rii îi este indifereillt care valoare de
întrebuinţare este pur.tătoarea ei, dar rpurtătoar.ea ei trebuie să fie
o va!loa11e de întrebuinţare. In al doi[ea rînd, 1se presupune că nu
a fost folosit decît timpul de lffiUil!C ă necesar .în 1.c ondi1ţiile sociale
de producţie date. Prin urmare,

dacă p entru a .se .flila un pfund

de fire ar fi fost :nevoie numai de 1 pfund de bumb aic, pentru .ob
ţine.rea

unui !Pfund de

lfire

ar ifi

t11ebui!t 1să

se

consume

numai

1 pfund de bumb ac. La fel stau lucrurile şi cu fusurile. Dacă capi
talistul ar avea fantezia s ă folosească ,fusuri de aur în locul fu
surilor de fier, val o area firelor nu ar fi determinată totuşi decît
de munca socia1lmenlte ne•cesară, adiocă de timpul de muncă necesar
pentru [producerea fusurilor de fier.
.AiCU!IIl ştim 1care este partea Jdin valoarea
const�tuie

mijlo acele

de

producţie,

bumb acul

firelor rp e care o
şi

lfusul.

Ea

este

egailă •€U 12 şilingi, sau -cu ma'teriialie:area .a două ilile de munc ă.
Prin urmare acum este vorba de acea parte a valorii pe care
muDJca fi>latc;rului o adaugă bUJillb acului.
Trebuie să examinăm acum această muncă dintr-un punot de
vedere cu totul diferit de cel pe .care ne-am situait Ja examinarea
prncesului tde munc ă. Acolo era vo11b a tle

o

activibate

eficientă

îndreptată spre un 1sc op anurrn tt, 0traTuSformarea bumbacului IÎn fire.
Cu 1cii:t muil!c a este mai adecvată scopului, 0cu atî\I: firele vor fi mai
burue, ,p resupu!llî�d c ă celelalte ·condiţii rătmîn neschimb ate. Munca
filaito rului era specific d.iferită de aHe munci productive,
osebirea se manifesta,

iar de

atît din punct de vedere subiectiv dt şi

din [punJot de v.eder·e obiectiv, prin soQpu!l special al Hiatului, prin
caraioterul sp ecial al operaţiilor, prin :natura specială a mijloacelor
sale de ,producţie, prin valoarea de întrebuinţare specială a pro
dusului său. Bumbe,cul şi fusuriloe slÎnt necesare p entru !filat, dar cu
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ele nu se pot face tunuri ghintuite. Dimpotrivă, în măsura în care
munca fi'la.tormui

este

creatoarn

de valo ar,e,

adică JSursă de va

loare, ea nu se deosebeşte de loc ide munca a11murierului sau, c a
s ă rămînem la 1ceea 1ce n e preocupă aicum mai mult, d e munca
celui ·care a plantat bumbacul şi a celui 'Care a fălcut fusurile, ma
terializată în mijloacele de producţie

ale ifire1or. Numai datorită

acestei identităţi ip1anrt:area burrnb acu:J.ui, ic onfecţiona'I\e a lfusuril.m şi
filatul pot forma părţi, deosebite doar din punct de vedere c anti
tativ,

ale aceleiaşi valori totale, ale valorii firelor. Aici nu mai

este vorba de ·calitatea, de feiull şi de conţinutul muncii, ici numai
de 1canrt:i.taitea ei. Aioeas1a din urmă este uşor de calcu[at. Presu
punem că muDJca fHatoru[ui este muncă ,simplă, muncă socială me
die. Vom vedea mai tdrziu că presupunerea 1oontrară nu s chimbă
nimic.
In decumul iprncesul.ui de :muncă, munca trece continuu de la
forma devenire (Unruhe) la forma existenţă, de la forma mişcare
la forma obieictUJaiitate. După trecerea unei ore, 1acţiunea filatu\lui s e
exprimă 1într-o icantrtate anumiită d e fire, prin urmare o canll:itate
anumită de muncă, o O'fă de muncă este obiectuaiizată în bumb ac.
SpuDJem oră de muncă, adică che1ltuirea forţei vitale a filatorului
în decursul unei ore,

c ă!ci fil.atull contează aici numai pentru că

este cheltuire de forţă de munc ă, şi nu peDJtru că este munca spe
cifică a lfilaltului.

O importanţă hotărîtoare prezintă aici faptul c a în cursul pro
c esului,

adică în curisul

transformării bumbacului

în fire,

s ă nu

fie consumat deaît timpul de muncă 1Socialmente necesar. Dacă în
c ondiţii de iProducţie normale, adică 1coD1diţii de producţie s ociale
medii, a ipfunzi de ibumb ac trebui'e transforunaţi IÎn b pfunzii de fire
în ,cursul uDJei om de munc ă, es1te 'Considerată zi de munc ă de

12 ore numai acea zi de muncă în cursul căreia 12 X a pfunzi de
12 X b pfunzi de fire. Căci numai

bumbac sînt transformaţi în

timpu[ de muncă s o'Ci a!lmente necesar contează 'la forunarea valorii.
Ca

şi

munca

însăşi,

materiile

prime

şi p11odUJSul

ap ar

aici

într-o cu totul altă lurrn ină deoît dacă 1sînt privite din punctul de
vedere
decit

a1 procesului munci.i propriu-zis.

să

absoarbă

o

anumită 1cantitaite

Materiile
de

prime

munc ă.

nu foc

Prin ,această

absorbire ele sie transfol1mă re ailmente în Hre, deoarece forţa de
muncă a fost ·che�tuiită şi rre-a fost adăugată sub
Dar 1produsul, firele, nu este acurrn <lecit

'0

forma firlatului.

măsurăto are a muncii

absorlbite de bumbac. Dacă într-o oră se filează

1 2/s pfunzi de ibum
1 2/s pfunzi

ba:c, s au această cantital!e de bumibac se transformă .în
de fir,e, ,aitunci

1 0 pfunzi de fire indică 6 ore de muncă ab'sorbiite.

Cantităţi de p110dus idetemninail!e şi stabilite prin experienţă nu mai
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aicUJID. deaît •cantităţi de muncă determinate,

teruninate de

timp

materializarea

unei

de

muncă

ore,

a

solirlirficat.

două

ore

Ele nu mai

sau ia unei zile

mase de
sînt

deoît

de muncă

soaială.
Raptul că munca este to.ornai

filatul, 1că materialul

bumbacul şi că produsul ei este firul, este
fe11e:nt .ca şi .faptul că

ei

este

aici tot atît de i:n di

obiectul muncii este el însuşi un produs,

adică materie primă. Dacă muncitorul nu ar lucra într-o filatură,
ci 1într-o mină de cărbune, obiectu1 muncii, cărbunele, ar fi furnizat
de natură. Cu toaite acestea,

o .canUtate determinată de cărbune

extras, de pildă, un zentner, ar reprezenta o •cantitate deteriminată
de muncă abs orbitt ă.
La vînzarea forţei de muncă am presupus că v.a1oarea ei pe
o zi .este de 3 şmngi, .în carie Sînt 1ntruch1pate

6

or.e de muncă,

că, .prin urmare, aiceastă cantiitate id:e muncă este necesară pentru
a. prioduce iaanti1tatea medie de mijloace de subzistenţă neioesare
mun1citorull u i

în

tianp

de o

1 2/s

2'li.

Dacă

filatorul

nostru

t11aillsforn1ă

1 2/s pfunzi de lfire 12),
î n 6 o r e 01 va transforma 1 0 pfunzi de bUIIllbac în 1 0 pfunzi d e fire.

Îllllt r -o 1oră de muncă

pfunzi de bumbac .în

Aşadar, în 1cursul prooesului filatului bll!lllb acul .absoarb e

6

ore de

munc ă. .A!celaşi t�mp de muncă este e:icprimat 1îmr-o cantitate de
aur de 3 ·ş ilingi. Pnin !filat bUJmb.a cului i

se

adaugă deci o valio are

de 3 .şilingi.

a celor 10 •pfunzi
1/2 zile de munc ă ; 2 zile sînt
cuprinse �n bumb ac şi In masa de ifusurd, 1/2 zi de muncă a fost

Să vedem aiCUIIll valoarea totală a produsului,

de fire. In

ei sînt intmchipate 2

abso.Jlbiită în timpul filaituiJ.ui. .Aicelaşi timp de rmurucă este eJGprim•at
într-o masă de ia.ur de

1 5 şilingi. Preţu[ •oorespU'llz ător vialorii celor
10 pfunzi de fire este deci de 15 şilingi, iar ipr.eţul unui pfund de
fire e:slte de 1 şi1ing şi 6 rpence.
Caipitalis tul nostru este uluit. V.ailoarea produsllllui este egală
cu valoarea capitalului avansat. Valoarea ·avansată nu s-a va'lorifi
cat, nu a i(lro.dus plusvaloare, 1banii nu s•au .transformat deci în
capital. Preţul 1celor 10 pfunzi de fire este de 15 şilingi, şi fot
1 5 şilingi au fost •ch0ltuiţi pe piaţa de mănfuri p el1!tru elementele
constitutive
muncă :

ale

produsului,

adică

p entru

factorii

procesului

de

10 şilingi pentru bUJIDbac, 2 şilingi pentru mas a de fUtSuri

folosită şi

3 şilingi pentru forţa

de muncă. Valoarea m:nfiliată

a

firelor nu .ajută la n.iim�c, ·căci valoarea lor nu este decit suma
valorilor

care

·înainlte

.erau

repartizate

între

b uimbac,

fusuri

şi

forţa de muncă, iar dinitr-o simpiă radiţie · a unor valori existente
12) Aici cifrele sînt cu totul arbitrare.
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nu poate rezulta niciodată plusvaloare 13) . Aceste valori sînt
acum concentrate într-un singur obiect, dar ele au fost concentrat e
ş i -în sll!IIl a d e bani de 1 5 şi'lingi IÎnainte •ca 1aioeasta isă fi fost
fracţionată prin cumpărarea .a t11ei m ărfuri d1feriite.
I n sine acest rezu�tat nu este de foc straniu. Va1oarea unui
pfund de fire este de 1 şiling şi 6 pence, iar pentru 1 0 rpfunzi
fire capttalistul nostru iar trebui ded să rplătească pe piaţa
mărfurJ 1 5 şilingi. Fie că îşi ieumpără o .casă gata construită,
că şi-o construieşte singur, ni:ci una din .aceste operaţii nu
spori b anii ·Cheltuiţi pentru ,achiziţiona11ea \Casei.

de
de
fie
va

Capitalistul, •care ştie oeva economie vulgară, va spune, rpro
babil, că a ,avansalt banii cu intenţia de a face din ei mai mulţi
bani. Dar drumul spre iad este pavat cu intenţii bune, şi el ar fi
putut tot atît de bine s ă aibă intenţia de a iface bani fără s ă pro
ducă 14) . El C11II1 eninţă. Jură că nu va mai fi 1luait prin 1suiiprinde11e.
Că pe vii.tar el v.a cumpăra marfa g;ata 1pe piaţă, în !loc s-o pro
ducă el însuşi. Dar dacă rt:oţi confraţii lui vor Jace la fel, unde va
mai găsi el IIIl arfă rpe piaţă ? ilar banii nu p ot fi mîncaţi. El începe
să ţină predici. Trebuie, spune el, să se ţină seaima de BJbstinenţa
lui. Ar tfi rputut 1să risipească .în chefuri cei 15 şrlingi ai săi. I n loc
s ă focă -aoeest lucru, el i-a consumat ân mod produrctiv, făoînd din
ei fire. Dar de aceea are fire, şi nu mustrări de conştiinţă. FJl nu
trebuie nicidecum s ă ajungă din nou in rnJul tezaurJzatorului, icare
ne-a arătat unde duce ascetismul. Pe de altă pal1te, de unde nu e,
ni.ci durmnezeu nu cere. Ori'aît de mare ar fi meritul renunţării
sale, nu există nimic care să o poaită răsplăti în IIIl od special,
deoarece valoarea p110dusului care Jese din procesul de producţie
nu este deoît egală .cu suma valorilor IIIl ărfurilor care au intrat în
acest pmces. Caipita1liis tUil va trebui deci să se consoleze cu iid eea
că virtutea este răsplata virtuţii. I n loc să facă însă acest lucru,
el devine imp ortun. Firele îi sînt inutile. El le-a produs p entru

a

13) Aceasta este teza fundamentală pe care se întemeiază doctrina fizio
craţilor despre neproductivitatea oricărei munci neagricole, teză incontestabilă
pentru economistul de profesie. „Acest fel de a adăuga unui singur lucru va
loarea mai multor altor lucruri" (de pildă de a adăuga pînzei valoarea obiec
telor consumate de ţesător), „ adică de a aşeza în straturi, ca să zicem aşa,
diferite valori pe una singură, face ca valoarea să crească în mod corespun
zător„. Termenul adiţie exprimă foarte bine felul în care se formează preţul
produselor muncii 1 acest preţ nu este decît suma totală a mai multor valori
consumate şi adiţionate 1 a adiţiona nu �nseamnă însă a multiplica". (Mercier de
da Riviere, l.c., p. 599.)
14) Astfel, de pildă, în 1844 şi 1847 el a retras din producţie 0 parte din
capitalul său pentru a face speculaţii cu acţiunile căilor ferate. Astfel, în timpul
războiului civil din America, el a închis fabrica, aruncîndu-i pe muncitori în
stradă, pentru a face speculaţii la bursa de bumbac din Liverpool.
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le vinde. Ei bine, să le vîndă sau, şi mai simplu, ip e viiltor s ă nu
producă

decît lucruri destinate uzului

său ipropriu, 1ceea

ce

i-a

şi prescris medicul s ău de casă MacCulloch, ca un remediu eXJce
lent împotriva eipidemiei de supraproducţie. Dar el se încăipă�înează
şi mai mult. Poate oare muncitorul să creeze produse avînd numai
p ropriile sale mîini, ipoate el să producă :mărfuri din nimic ? Nu a
dat oare el, capitalistul, mate.rialul în care şi prin care muncitorul
poate să-şi materializeze mun1ca ?

Şi întruaît icea mai mare ipiarte

a societăţii •este compusă din asemenea coate-goale, nu a adus el
oare prin mijloacele sale de producţie, prin bumbacul s ău şi prin
fusuriile s ale, un serviciu enorm societăţii, şi muncitorului insuşi,
cărui.a, pe deasupra, i-a dat şi IIlli jloace de subzistenţă ? Şi serviciul
acesta să nu-'l pună la socoteală ? Dar oare muncitorul nu i-a făcut
un

coil'traserviciu

transformîndu-i

bumb acul

De alltfel 1aioi nici nu este vorba de serviicii

15) .

şi

fusurile

în

fire ?

Un s erviciu nu este

decît efectul util al unei valori de întrebuinţare, fie a mărfii, fie
a

muncii

16) .

Aici

însă

es.te

vorba

despre

valoarea

de

schimb .

Capitalisitu1 i-a iplătit muncitorU!lui valoarea de 3 şilingi. In valoarea
de 3 şilingi adăugată bt.llID.b acului, muncito rul i-'a restituit un echi
valent exact, V'a!loare pentru valoare. Prietenul nostru, pînă acum
atît de mîndru de capitalul său, adoptă subit atitudinea modestă
a propriului său muncittor. Oare el n-a muncit
munca

de pază şi

de s upraveghere

.a

? N-a făcut el oare

filatorului ?

Oare ICllC eastă

muncă a lui nu creează valoare ? Aici însă propriul său over
lookier * şi manager * *-ul lui ridkă din umeri. Intre timp însă fata
omului nos tru este din nou luminată de un 2'Jîmbet voios. Cu în15) „Poţi să slăveşti, să lauzi şi să împodobeşti„. Dar cel ce ia mai mult sau
mai bun" (decit i se dă) „este cămătar ; şi el nu face aproapelui un serviciu, ci o
pagubă, aşa cum ar face şi cel ce fură sau j efuieşte. Nu tot ce se numeşte serviciu
şi binefacere este serviciu şi binefacere. Căci b ărbatul adulter şi femeia adulteră
îşi fac unul altuia un mare serviciu şi o mare plăcere. Un călăreţ face un mare ser
viciu unui tilhar dacă îl ajută să j efuiască la drumul mare, să prade ţara şi oa
menii. Paipistaşii le fac alor noştri un mare serviciu că nu-i îneacă, nu-i
omoară, nu-i ard pe rug pe toţi, nu-i lasă pe toţi să putrezească în închisori,
ci pe unii ii lasă în viaţă, mulţumindu-se să-i alunge sau să le ia avutul.
Chiar şi diavolul aduce servicii enorme slujitorilor săi... Pe scurt, lumea este
în fiecare zi plină de servicii şi de binefaceri mari şi frumoase". (Martin
Luther, „An die Pfarrherm, wider den Wucher zu predigen etc.• , Witten
berg 1540.)
16) ln această privinţă am scris, intre altele, în „Zur Kritik der Pol. Oek. • ,
p. 14 : „Este lesne de î nţeles ce « servicii» trebuie să aducă categoria « serviciu�
(service) unor economişti ca J. :B. Say şi F. Bastiat". (Vezi K. Marx şi F. Engels.
0]}ere, val. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 25. - Nota trad.)
*
**

-

supraveghetor. - Nota !rad.
director. - Nota !Iad.
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treaga litanie

el

n-1a făcut deoît s ă-şi haită j oc de noi. Toate astea

nu rfac doi bani. El lasă terUpurîle .şi manewele lipsite de conţinut
în seaima profesorilo r de economie ip dli!tkă, anUiIIl e plătiţi oin acest
scop. In 1ceea oe-1 priveşte, el este un

om

practic, şi daică atun1ci

cînd vorbeşte despre \lucruri ·care nu au contingenţă cu afacerile
nu chibzuieş te întOO:deauna, în schimb ştie întotdeauna ce face oîll!d
este vor.ba de .afaiceri.
Să priv1m însă mai 1îndeaproaipe. Valoarea pe ·o zi a forţei de
muncă era de 3 şilingi, pentru •Că în ea este materializată o jumă
tate de zi de muDJC ă,

adică p entru ·că mijloacele de ,subzistenţă

necesare :ziilnic pen!lru producerea forţei de .murucă costă o jlllIIl. ă
tate de zi de muncă. Dar munca trecută care e cuprinsă în forţd
de muncă şi munca vie .pe icare ea ipoate s-o efectueze, cheltuielile
zilnice pentru

întreţinerea

ei şi cheltuirea

ei

zilln ică,

sînt două

mărimi cu totul diferite. Priana determină valoarea ei de schimb,
cea�alită 1constitute valoarea ei de întrebuinţar.e. Faiptul 1că pentru
menţinerea ,în vi'aţă

a muncitorullui

pe

timp de 24

de

ore

este

nevoie de o jumă!tate de zi de muncă nu�l rîmpiedică de foc p e
muno1tor s ă muncească o zi întreagă. Valoarea forţei ICl.e munc ă
şi

valoarea loreată

de

ea iÎn procesul muncii ·sînt două

mărJmi

diferite. Aceaistă dilfer.e nţă de via:loare a 'avut-o în vedere caipita
listul atunci oind a 1cU1IDpărait forţa de muncă. InsUJşi11ea ei utilă
de a face !fire sau ici:znne nu era deaît o conditio sine qua non,
căci munca 1trebuie cheltuită ântr-o follIIl ă utNă, de <vreme ce rtrebuie
s ă creeze v.all oare. :imp ortanţă hotărîtoare 'a avut valoarea de în
trelbuinţare specilfkă 1a acestei mă11fi, .însuşirea ei de a rfi sursă de
valoare, şi anume de v.aloare mai mare decît Vialoariea ei. Acesta
este serviciul sp ecific pe •care caipitallistu!l ·H aşteaptă de la ea. Şi
el procedează în 1conformitaite icu Jegile eteme a!l1e schimbullui de
mărfuri.

Intr-adevăr, ic a

şi vânzătorul

oricărei .alte mă11fi,

vînză

torul forţei de muncă r·ealizează valoarea ei de schia:nlb şi fastrăi
nează valoarea 1ei d1e întrebuinţare. El nu o poate ·obţine ipe cea
dintîi ifără a ,ceda p e

cea

de-a tdoua. Vialoarea de întrebuinţare a

forţei de mun'Că, muruca •însăşi, ap aTţin.e tot atît de .puţin vînzătoru
lui ·ei pe oît îi aparţine negusitorulud de ulei va[oarea de •între
buinţare a ulJ.eiului pe care J-a Viindut. Posesorul de ibani 1a rplătit
v.aloarea pe tianp de

10

zi a forţei de muncă ; lui oii aiparţine deci

întrebuinţarea ei [n decursul zilei, munca rpe timp de o zi. Faptul
că ,înitreţinerea pe o Zli a forţei de muncă nu ,costă decît o jumătate
de zi rele muncă, cu toate 1că forţa de muncă poate să ralcţioneze, să
muncească o zi întreagă, :că ·deci valoarea pe care o 1C0reează între
buinţarea ei 1în decursu1 unei zile este de !două ori mai mare deoît
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propria ei valoare ipe timp de o zi, iconstiltuie un :noroc deosebit
p entru cumpărător, dar niddecum o nedreptate faţă de vînzător.
Oapitalistul !nostru a prevăzult .faptul acesta, care îl face s ă
ridă 67 , Murucitorul găseşte iprin urmare î n atelier mijloacele de
producţte necesare nu numai pentru un !Proces de muncă de
6 ore, ici pentru unul de 12 ore. Dacă 10 pfunzi de bumbac au
absorbit 6 ore de TII'UillC ă işi iS-au ltransfo:Pmat în 10 pfunzi de !fire,
20 de pfunzi de ilmmbaic vor :aibs01.1bi 12 ore de mUilJCă şi se vor
transfomna in 20 de (pfunzi de fire. Să examinăm produsul procesu
lui de muncă prelungit. ln 1cei 20 ide pfunzi de fire ISÎnt acum
maitedalizate 5 zile de muncă, 4 iÎn masa de bumbac .şi de fusuri
consumată şi una pe 1care a abso1.1bit-o bumbacul iîn decursul pro
cesului filatului. Expresia IÎn aur ia 5 zile de muncă este ânsă 30 de
şili:ngi sau 1 ii.. st. şi 1 0 şilingi. Aicesta este deci preţui! celor 20 de
pfunz;i de .fire. Pfundul d·e Jine costă, •ca şi 1înain1:e, 1 şiling şi
6 pence. Dar suma valorilor măTfurilor ,care au intrat în proces
a fost de 27 de şilingi. Valoarea firelor este de 30 de şilingi.
Valoarea produsului a crescut cu 1/9 faţă de valoarea avansată
pentru producerea lui. Astfel 27 d e şillingi s-au tr.ansformat în 30 de
şilingi. Ei au produs o plusvaloare de 3 şrlingi. ln sfîrşit, scamatmia
a .reuşit. Banii s-au transfomnat .în caipital.
Toate 1condiţiile problemei au fost rnzdlvate, iar 'legile schim
bului de mărfuri nu au fost întru nimic încălcate. S-a schimbat un
echiva1ent icontra altui echivalent. Capitalistul, în .calitate de
cumpărător, a plăti.t fiecare marfă la v.ailoarea ei : bumbacul,
fusUTiiJ.e şi Jfiorţa de muncă. Apoi a făcuft ceea .ce f.aice odcare alt
cll!II1pă:rător de m ărfuri. A ieonsumait valoarea 'l·or de întrebuinţare.
ProcesUJl. de consumare a forţei de muncă, proces care este în laice
laşi 1tiJinp procesul de 1p roducţie a mărfii, a avut drept rezultat un
produs de 20 de pfunzi de fire î:n valoare de 30 de ş�lingi. Acum
capitalistul se întoaroe la .piaţă şi vinde marfa, după ce cumpărase
marfă. El vinde pfundul de tfilre cu 1 .şiling şi 6 pence, nici un b an
peste sau sub valoarea lui. Şi totuşi el scoate din circulaţie
cu 3 şi!lingi mai mult decît pusese în ea iniţial. Tot acest proces,
transformarea baniilor săii lîn 1capital, are şi nu are loc 1în sfera
circulaţiei : prin intermediul circulaţiei, deoarece procesul este con
diţionat de cumpărarea forţei de muncă pe piaţa de mărfuri ; în
afar.a 1circulaiţiei, 1deoarece aoeaista nu face decît să pregătească
procesul de valortfi,c are, 1care are loc în sfera iprodUloţiei. Şi astfel
6
este 11tout pour le mieux dans le meihleur des mondes possibles " 8 •
Transformînd banii 1în mărfuri ieare servesc drept

elemente

materiale ale unui produs nou, sau ca factori .ai p rocesului muncii,
aidăugînd ·obiectualJ.ităţii lor moarte forţă ide •muncă vie, icapitalistul
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transformă valoarea, a dică munca trecută,

obiec tua1izată, moartă,

în ·capital, în valo a11e care s e autovalo rifică, într-un monstru in
suJileţH, care începe 1 1 s ă lucreze" ca şi cînd ar •avea ifo c 1în vine

6e.

Dacă ·comparăm procesul de formare oa v alorii ,cu pro cesu1 de
valorificare, vedem c ă pmcesul de valorificare nu este nimic alt
ceva decît un pr oces de formare

a valorii prelungit dincolo

de

un anumit punct. Dacă acest ·pwces durează nl.l!ill ai :pînă la punctul
în care valoarea forţei de muncă ;plătită de caipital este înlocuiită
printr-un echivalent nou, el este un simplu proces de formare a
valorii. Dacă proc esul de formare a vial orii se prelungeşte dincolo
de aces.t punct, el devine pmrces de va1orificare.
Mai departe, dacă •comparărrn procesul de formare

a

va:lo rii

cu procesul de muncă, vedem că acesta din urmă ·Constă din munc a
utilă

care iprodUJce val or.i rde îrubrebuinţare. Mişcarea este rprivită

aici

din punct de

vedere

după s·copul şi •c onţinutul

1calitaitiv, dup ă carac terul ei special,
ln procesul de formare a vaforiii,

ei.

acelaşi proces de munc ă ap are exdusiv sub aspect •cantitativ. Nu
mai este vorba decît de timpul de care oare :nevoie munic a !Pentru
a-şi e:liectua

operaţia,

i.sau rde

durata perioadei

în

care

forţa de

muncă este cheltuită în mod util. Mai mult, mărfurile care intră
în pro cesul muncii nu .sînt .considerate a1oi oa fac.tari materiali,
funcţional determinaţi, ai forţei de muncă, ce acţionează în vederea
unui s c op. Ele sînt considerate pur 1şi s1mplu ·cantităţi dete.1'1ll i nate
de muncă materializată. Fie •că este cuprinsă in mijloacele de pro
ducţie, fie că este adăugată de forţa de muncă, munca este consi
derată

doar

după

durata

ei

în

timp .

Ea

reprezintă

abîtea

ore,

atîtea zile etc.
E a ·contează însă numai în măsura în care timpul f0'1o·sit pentru
produc erea valorii de întrebuinţare esite 1so.oralrrn ente necesar. Aici
există diferite aspecte. Forţa de muncă trebuie s ă funcţioneze în
condiţii normaLe. Dacă pentru filatură maşina de fi1at este mijlo cul
de munc ă socialmente dominant, nu trebui:e să i se dea muncirt:oru
lui o

roată

de tors.

ln

Joc de bUJIDbac de calitate nonmailă, :nu

trebuie să i se dea bumbac de 1calitate proastă, care se rupe La tot
pasul. I n ambele c azuri, pentru producerea unui 'Pfund de fire, el
ar cheltui mai mult deoît ·timpul de muillc ă socialmente necesar,
iar

acest timp

Carac terul

cheltuit

normal

al

în plus

factoriQor

nu

ar

materiali

C'rea
.ai

valoare
muncii

sau b ani.

nu

depinde

însă de muncitor, d de caipitalisrt. O a1tă ieondiţie este •carac'f:e.rul
no.1'1ll al al forţei de muncă însăşi. ln srpeci:alitatea în .care este
folosită, e a trebuie să dispună de ipri1c eperea, rÎilld eimînarea şi agili
tatea

medie

f:.tatornicită.

D ar

capiJtalis tul 111 os1lru

piaţa muncii forţă de muncă de

cailitate

a ,cump ărat

normală.

pe

.Aiceastă forţă
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trebuie cheltuită cu efortul mediu obişnuilt, cu gradul de intensitate
socialmente obişnuit . La acest lucru ca,pita:listul veghează .cu •aiceeaşi
grijă cu •care veghează să nu se piandă ·timp fără a se munci. El
a cumpărat forţa de muncă pen.tru o durată de timp determinată.

El va-ea să i se dea ce-i aparţine. Nu vrea să fie funat. 1n sfirşit şi •în 1Cl!cest soop •acelaşi domn are un code ipenal p ropriu - nu se
admite un consum inutil de materiii prime şi de mijloace ide muncă,

pentru că imateri:ailul sau mijloacele de muncă irosite reprezintă
cantităţi de muncă materi1alizată cheltui tă neraţional, pr.in urmare
nu .sîn.t 1uate .în consideraţie şi nu par.ticipă la formarea valorii
produsului 1 7) .
Vedem deci c ă deosebirea ipe 1care .am 1constatait-o mai înainte
anali:z;înd marlia, deosebirea dintre munca creatoare de V'aloare de
17) Aceasta este una din împrejurările car e s cumpesc producţia bazată
pe sclavie. Aici munci torul se deosebeşte, după expresia plastică a anticilor,
doar ca instrumentum vocale * de animal, i!ll strumentum semivocale ** şi de
mijloacele de muncă neînsufleţite, instrumentum mutum ** * · Sclavul însuşi face
însă ca animalul şi unealta să simtă că el nu este din lumea lor, ci este om.
El dobindeşte sentimentul de superioritate faţă de ele, maltratindu-le şi distru
gindu-le con amare ****· De aceea p rincipiul economic al acestui mod de pro
ducţie este de a se utiliza numai unelt e de muncă dintre cele mai rudimentare
şi mai grosolane, care tocmai din această cauză cu greu pot fi distruse. Iată
de ce pînă la izbucnirea războiului civil, în statele sclavagiste situate la Golful
Mexic se foloseau pluguri de tip vechi chinezesc, care scormonesc pămintul aş a
cum face porcul sau cirtiţa, dar nu-l brăzdează şi nu-l întorc. Comp. J. E. Cair
nes, „The Slave Power", Londo!ll 1862, p. 46 şi urm. In lucrarea sa „Seaboard
Slave States" [p. 46, 47), Olmsted relatează intre altele : „Mi s-au arătat aici
unelte cu care, la noi, nici un om cu mintea întreagă nu l-ar împovăra pe
muncitorul căruia ii plăteşte salariu ; fiind excesiv de grele şi de grosolane,
ele fac, după părerea mea, ca munca să fie cel riuţin cu 10•/o mai dificilă dacit
este cu uneltele care se folosesc de obicei la noi. Mi s-a spus însă că sclavii
folosesc uneltele atit de :neglij ent şi de grosolan, incit nu ar fi rentabi l s ă li
se încredinţeze altele mai uşoare sau mai puţin grosolane ; unelte de felul
acelora pe care noi le încredinţăm de obicei muncitorilor noştri, spre folosul
nostru, nu ar rezista mai mult de o zi pe ogoarele din Virginia, cu toate c ă
acol o solul este mai uşor şi mai puţin pietros decit al nostru. De asemenea,
cind am i111 trebat de ce la toate fermele caii au fost înlocuiţi cu catiri, mi s-a
spus că un prim motiv, hotărîtor, este acela că negrii maltratează caii. lntot
deauna caii sint schilodiţi în scurt timp de către negri, în timp ce catirii rezistă
bătăii şi subalimentării. D e a.semenea ei 111 u răcesc şi nu se îmbolnăvesc atunci
cind nu sint îngrijiţi cum trebuie şi cmd sint folosiţi pină la extenuare. De
altfel este suficient să privesc pe fereastra camerei în care scriu, pentru a
vedea aproape în fiecare moment tratamentul aplicat vitelor, tratament pentru
care 'Jrice fermier din nord l-ar concedia în mod sigur pe muncitor".
*
**
***
****

14

- unealtă cuvintătoare. - Nota trad.
- unealtă semicuvintătoare. - Nota trad.
- unealtă necuvintătoare. - Nota trad.
- cu pasiune. - Nota trad.
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întrebuinţare şi aceeaşi muncă 1creatoare de valoare, ·apare a1cum
ca o deosebke 1între diferitele laturi ale 'Procesului de producţie.
Ca 111ni1tate a procesului de muncă şi ia iprocesului de formare
a valorii, pro cesul de producţie e&te un proces de producţie de
mă11furi ; •ca unitate a procesului d e muncă şi a ipwcesului de
valo11ificare, el este un proces de p roducţie 1caipitalist, forma ·caipita
listă •a producţiei de măalfuri.
Am arătat mai sus 1că p entru procesul de va:lor.if1care e! te
absolut in.diferent idacă ililUillC a însuşită d e către •capitalist este
muncă so cia!lă medie .simplă sau o munc ă mai complexă, o muncă
cu o .g·reullate specific ă mai mare. Munca considerată dreipit muncă
super.ioară, mai ,complexă IÎn comparaţie cu munaa socială ane.die,
este manilfe starea unei forţe de muncă un 1care intră cheltuieli tle
calificaire mai .mari, a •cărei ip roducere icostă un itimp de muncă mai
îndelungat şi care arie, din această aauză, o valoare mai mare dedt
forţa de m'Ulllc ă s.ianplă. Daică valoarea acestei forţe este mai mare,
ea se şi manifestă într-o muncă superioară şi se materializează
deci, în 1aceeaşi durată de ·timp, IÎn vailori rellativ mai mari. iDar
orkare .ar fi deosebirea dintre munca fi1atorului şi cea a giuvaer
giului, caD1tita.t ea de muncă ip rin care giuvaergiul nu face decît s ă
în1ocuiască valoarea !Propriei sale lfo11ţe de muncă nu se deosebeşte,
din puDJdt de vedere ca1itaitiv, p rin nimilc de cantitatea suplimentară
de muncă, prin :care el ,creează ip11.JsJ vafoare. In -ambele .cazuri, plus
valoarea nu rezultă decît dintr-un .SU11plus .cantitativ de muncă.
din dura.ta mai mare a aoeiluiaişi ,pmces de muncă, 1ntr-un caz Ck
procesului ide rprodu'Cţie a lfire'lor, 1în al doilea caz .a procesului d e
producţie a giuvaerelor 18) .
18) Deosebirea dintre mlliilc a complexă şi munca simplă,
„skilled• şr
„unskilled Iabour• * se bazează în parte pe simple iluzii, sau cel puţin pe
deosebiri care au încetat de mult să fie reale şi care continuă să existe datorită
tradiţiei ; în parte pe situaţia mai precară a unor anumit e pături ale clasei
muncitoar e care, spre deosebire de celelalte pături ale ei, nu reuşesc să obţină
valoarea forţei lor de muncă. Aici întîmplarea joacă un rol atît de important,
incit aceleaşi feluri de muncă îşi schimbă locul. De pildă, acolo unde substanţa
fizică a clasei muncitoare este slăbită şi relativ epuizată, ca în toate ţările cu
producţie capitalistă dezvoltată, muncile brute, care necesită mai multă forţă
musculară, se transformă în general în munci superioare în comparaţie cu alte
munci mult mai fine, care decad Ja rangul de munci simple ; astfel în Anglia
munca unui bricklayer (zidar) stă pe o treaptă mult mai î•n altă decît cea a
unui ţesător de damasc. Pe de altă parte, munca unui fustian cutter (muncitorul
care tunde catifeaua de bumbac), cu toate că cere un mare efort fizic şi dău
nează foarte mult sănătăţii , este considerată muncă „simplă" . De altfel, nu tre
buie să credem că aşa-numita „skilled labour" cuprinde un loc important din
punct de vedere cantitativ în munca naţională. Laing a calculat că în Anglia
*

-

„calificată şi necalificată'.

-

Nota trad.
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P,e de ·altă parte, un fiecare proces ide formare a valorii, munca
superioară trebuie Îll!totdeauna redusă la munca so.dală medie, de
pi1dă o zi de muncă 1super.ioară la x zi'le ide muncă siimiplă 19) .
Evitălill astfel o 1op.eraţie inutilă şi simpHfkăm analiza, ipresupun!înd
că muncitorul folosit de <:apital efeotuează muncă socială me
die simplă.

(şi Wales) existenţa a peste 1 1 OOO OOO de oameni se bazează pe munca simplă.
Dacă din cele 18 OOO OOO, la cit se cifra populaţia în momentul în care Laing
şi-a scris lucrarea, scădem 1 OOO OOO de aristocraţi şi 1 500 OOO de pauperi, vaga
bonzi, criminali, prostituate etc„ mai rămîn 4 650 OOO de persoane din clasa de
mijloc, cuprinzînd pe micii rentieri, funcţionarii, scriitorii, artiştii, învăţătorii etc.
Pentru a ajunge la cifra de 42/s milioane, el include în pătura muncitoare a
clasei de mijloc, în afară de bancheri etc„ pe toţi „muncitorii de fabrică" mai
bine retribuiţi I Pînă şi bricklayers sînt incluşi în categoria aceasta. Astfel îi
i·ămîn cele 11 OOO OOO amintite. (S. Laing, „National Distress etc. • , London 1 844
[49--52 şi urm.].) „Marea clasă care nu poate să dea în schimbul mijloacelor
de subzistenţă decît muncă simplă formează marea masă a poporului" . (James
Mill , i.n art. „Colony•. „Supplement to the Encyolop. Brit. •, 1831.)
19) „Ori de cite ori se vorbeşte despre muncă în sensul de măsură a va
lorii, se înţelege, în mod necesar, o muncă de un anumit fel„. raportul dintre
această muncă şi celelalte feluri de muncă poate fi stabilit cu uşurinţă• . ([J. Ca
zenove,] „Outlines of Polit. Economy", London 1832, p. 22, 23.)
1 4*
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Capitolul şase

Capital constant şi capital variabil
Diferiţii factori 1ai pr ocesului ide muncă partic�pă în mod dife
rit la formarea valorii [produselor.
Muncitorul

adaugă

obiectului llilUncii

o

valoare

nouă,

prin

aceea ,că-i adaugă o cantitate de muncă determinată, indiferent de
conţinutul determinat, de o; oopul şi de caracterul tehnic -al munoii
s ale. Pe de alită parte,

l.'egăsiun valorile mijlo acelor de prodll!cţie

consumaite, 1ca p ărţi c onstitutive

aile

valorii produsului, de pildă

valorile b umbacului şi fusurilor în valoarea firelor. Valoarea mij
loacelor

de producţie

este

deci 1conservată prin transmiterea

asupra produsului. Această transmitere

are

1oc iîn tim[pul

ei

tmns

formării mijloaicelor ide producţie în produs, în procesul de muncă.
Ea se faoe prin intermediul llilUill C ii. Dar cum ?
Munc itorul nu 'l uc rează de două ori în acelaşi timp ,

o dată

ca să adauge bumb acului valoare prin munca sa, 1iar a doua oară
ca să conserve vechea valoare a bumbacului, sau, ceea c e este
acelaşi 1lucru,

ca s ă transmiită

valoarea bumb aicului 1p e

asupra prod usului, .asup ra

care-l iprelucrează

şi

a fusului

firelor,
cu care

lucrează. El •conservă val oarea veche prin s impla 1aidăugire de va
l o are nouă.

întrucît însă ·adăugirea de valo are nouă la obiectul
muncii .şi cons ervarea valorilor vechi în produs sînt două irezultate
cu totul diferite pe care llilUnci1lorul 1le realizează 1în acelaşi timp,
deşi el nu lucrează în acelaşi timp decît o singură diată, caracterul
dublu al rezultatului nu ip o aite, evident, să fie explicat decît iprin

caraicteru1 dublu al 1nsăşi munc ii sale. iln .acelaşi lliloment munca
trebuie, IÎn virtllitea unei

calităţi ,a

ei,

să

creeze

valoare,

iar în

virtutea altei ,calităţi a ei 1să conserve sau să transmită valoare.
în ce rfeil .adaugă muncitorul itimp de muncă şi deci valoare ?
întotdeauna n1.1JIDai ·sub fol.'ma muncii isale produc!Ji\11e specifice. Fila
to rul adaugă timp de muI11că numai filînd, ţesăto rul ţesînd, fierarul
făurind.

Dar

:prin

forma

adecvată Jn

care

ei 1adaugă munc ă

in

general şi deci valoare nouă, adică prin filat, prin ţesut, prin făurir e ,
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constant şi capital variabi!

mijlo acele ide pr oducţie, bumbacul şi fusul, firele şi răzb oiul de
ţesut, .fierll'l ş i nic ovala, devin elerrn ell!te de fonmare aiLe unui pro
dus, ale unei v:alori de întrebuinţare noi 20) . Forma v:eche 1a valorii
de

întrebuinţare

formă a val.orii

dispare,

dar numai pentru a ap ar.e într-<o nouă

de întrebuinţare.

formare :a valorii,

Cînd

am văzut ânsă c ă

arm

analiZ1at pro cesul de

aitunci 1cînd

o

valoare

de

întrebuinţare este rconsumată în chip util pentru a se produce
valoare rde IÎI11trebuinţare nouă,
pr oducerea

valo:roii

timpul de muncă

de întrebuinţare •consumate

o

necesar pell!tru

formează o p arte

din timpul de muncă necesar ip entru iproduioerea va!l.orii de între
buinţare noi, că este deci un timp de munc ă 1ce s e t:roansmite de ia
mijlocul de 1pr-oducţie

c onsumat la noul produs. Muncitorul con

servă deci valorile imijlio acelar de producţie •consU!lll a te,

adică le

transmite pro dUJsului .ca ip ărţi •constitutive a1e valorii .acestuia, nu
prin faptul 1că adaugă muncă în general,

ci iprin c ariacterul util

special, iprin fonma productivă specifkă a acestei munci adăugate .
I n c alitate rde
terminat,

activitate productivă înldr.eptaită sp r e un s c o p de

ca .fiLa:tU'l,

ţesutul,

fierăria, munca

mijloacele de prodUJcţie 1Prin simplul c ontact

•CU

trezeşte

din morţi

ele, 1e însufl eţeşte,

transformîndu-le dn !f actori •ai procesului de mull!că şi s e uneşte cu
ele p entru a ideveni .p roduse.
Dacă

munca pro duotivă

specifică

a

muncito.rului

nu

ar

fi

filatul, mUlll c itorul nu ar transforma bumbacul în !fire şi deci nu
•ar transmite �ire'lor valorile bu:mb aicului şi ale fusului. iDacă însă
acelaşi muncitor işi ischilmb ă meseria şi devine tilillplar, el c ontinuă
să

adauge val o are

materialului .s ău iprintr-o zi rde muI11c ă.

El

o

adaugă deci prin muI11ca lui nu .fiiI11d că aceasta din urmă este muncă
de :filator •Sau de itîmplar, ci fiindc ă este muncă abstr;actă, socială,
în general ;

·el adaugă o

anumită mărime-valoare

munca lui .are un 1conţinut util ..spe cial,

nu pentru

că

ci p entru 1că e a durează

un timp determinait. A�ad ar, 'În c alibatea ei abstraotă, generală, ca
cheltuire de forţă Ide muncă omene as c ă, munca filatorului adaugă
valorii bumbacului şi fusului

o varioa•re nouă, iar

.în

.calitatea

ei

concretă, speicială, utilă, ca ipro.ces de .fiLat, ea •transmite produsului
valoarea acestor mijloaice de 1producţie, conservii nd astfel valoarea
lor în p ro dus. De aici caracteru� dublu al rezultatului muncii efec
tuate în acelaşi timp .
Prin siiIDJpJa aidăugire c antitativă de munc ă se ·adaugă valoare
nouă. Prin 1c a'1i:tatea muncii iadăugate valorile vechi ale mijloacelor
de producţie sînt icons erVia.t e în iprodus. Acest dublu efeot al ace20) „Munca dă o creaţie nouă în locul aceleia pe care o desfiinţează".
(„An Essay on the Polit. Econ. of Nations", London 1 82 1 , p . 1 3 .)
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leiaşi munci, ca rezultat al caracterului ei dublu, se manifestă
evident în dilferite lfenomene.
Să presUJpunem .că o invenţie oarecare îi dă fiialtorului posi
bilitatea să !fileze în 6 ore tot abîta bumbac oît fila dnainte
in 36 de ore. Ca aotivi;ta.te pro.ductivă, utilă şi adecvată sccxpului,
mullloa sa şi-a ·sporit forţa de şase ori. Pr0odusU'.l •ei este ide şase ori
mai mare, 36 de pifunzi de fir,e .în lloc de 6. Dar !cei 36 de ipfunzi
-O e bumbac absorb acelaiş i timp de muncă pe 1care 1'l absorbeau
înainte 6 ipfunzi. Li se ,adaugă de i;; ase ori 1D1ai puţină muncă nouă
dea�t se aldăuga cu metodele vechi, deci numai •o şesime a valoriii
.adăugate anterior. Pe de altă .parte, IÎn produs, în 1cei 36 de rpfu:nzi
.de <fir0e, există acl11Il bUJmbac rnprezentînd o valoare de şase ori
.m!ai mare. lin 1cele 6 ore de filat se conservă işi se transmite pr.odusu
lui o valoare de şase ori mai ma:re a materiei iprirrn e , cu il:o-ate
-că a<:: e!leiaşi matterii prirrn e i se adaugă o valoare nouă de işase ori
mai m.iJcă. Aicea:sta arată deosebirea 1esenţială !dintre •Oal1tatea muncii
în virtutea căreia, în cursul aceluiaşi proces indivizibil, munca con
servă valori şi calitatea Ui virtutea .c ăreia ea <Creează valoare. Cu
cît timpul de muncă necesar oare intră 1în aceeaşi 'Cantitate de
bumbac 1în cur.sul cxperaţiei filatului este mai tmare, .cu at�t Vlaloarea
nouă adăugată bumbacului este mai mare, cu cît cantitatea de
_pfunzi de bumbac filaţi in 1acelaşi timp de muncă este mai mare,
.cu atî·t vciloal'ea veche .conserv.ată lin produs este :mai mare.
Să presupunem, dimpotrivă, că productivitaitea muncii !filatoru
lui rămîne neschimbată, că, prin urmare, e1 are nev.oie de tot aifita
tilmp .ca şi înainte pentru a transfol.1ma un rpfullld de bumbalc Î!n fire ;
.să presupunem ide asemenea .că valoarea de ·schimb a bumbacului
se schimbă, că preţul unui rpfund de bumbac ·s-<a UI'cat •sau •a scăzut
-de ş.aise ori. In CllIIlbele cazuri fi!latoru1 c ontinuă .să adauge aceleiaşi
cantităţi de bu!Illb aic acelaşi 1ilmp de muncă, deci •aceeaşi valoare,
.şi în 1ambele 1aazuri el produce iÎoI1 1acelaşi .timp 1aiceeai;; i canltibate
de fire. Cu '1:0tate acestea, valoarea pe care o ltransmite de !La
bumbac firelor, produsului, este 1într-un ,caz ide şase ori mai mkă,
iar .în ce1ăla1t .caz de şase ori mai mare deaît ,înainte. Acelaşi
lucru se întÎIIIllp lă dacă mijloacele de muncă se ·scumpesc sau se
ieftinesic, dar continuă să facă acelaşi serviciu 1în procesul muncii.
Daică collldiţiile tehnke ale procesului ifilatullui rămîn neSIChim
bate şi dacă nu intervin e niJci o schimbaDe in V'a:loarea mijLo ace1or
sale de producţie, lfilatorul .consumă, .ca şi înaiinte, în tilill'pu ri d e
muncă egale 1cantittă ţi egia1e ide materii prime şi de mai;; ini, ale căror
valori ră!mîn Ille schilID.bate . In aicest c az, valoarea pe •CaDe el o
conservă în :produs este direct iprcxporţională cu valoarea nouă pe
-care o adaugă. 1n două săiptămîni el aidaugă de două ori mai muHă
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muncă decît 1iilitr-o isăiptărrnînă, deci de două ori mai multă valoare ;
el foloseşte totodată ide două ori mai mult materia:!, 1caiie reprezintă
o valoare de două 011i mai mare, şi uzează de două ori mai multe
maşini, 1care reiprezintă o valoare de două ori mai mare, deci con
servă 1în prodlllSul .a două săptămâni de două ori mai muttă valoare
decît /În .produsul unei săptămîni. In condiţii de producţie date, ne
schimbate, muncitorul .consewă o valoare cu •atît mai mare cu oît
este mai mare vailoar•ea pe care o adaugă, dar el nu l(lonservă o
valoare m ai mare pentru că adaugă o va!loare mai mare, ici pentru
că adaugă aiceastă valoare iîn •conditii nesichimbate, independente
de munca lui pmprie.
Desigur, ·se poate spune, ântr-un sens relativ, că muncitorul
conservă îrutotdeauna vialori viechi în a:ceeaşi pr0iporţie în care
adaugă valoare nouă. Inidirfeiient daică bumbacul se scumpeşte de la
1 şiling la 2 şilingi 'Sau 1se ieftineşite 1ajungiînd la 6 1pence, muncitoru'!
conservă întotdeauna în produsul unei ore numai jUIIIlătate din
valoarea-bumbac pe c are o conservă în produsul a două ore, oricum
ar varia această v.aloare. Mai deiParte, !daică productivitatea ipropriei
sa!le munci se LS'chimbă, da.că creşte sau .scade, el va fiLa, de pildă,
într-o oră de muncă maii. mult sau mai puţin bumbaic diecît ânainte
şi, în mod corespunzăitor, va conserVra .în produsul unei ore de
muncă ro va:l aare.Jbumlb ac mai .mare sau mai .mkă. Cu t01ate aicestea,
în Id.ouă ore de muncă el va •conserva o valoare de două ori mai
ma•re deoîJt ·a conservat !Într-o oră de muncă.
V1aloarea, abst11acţie ifăicînd de reprezentarea ei ipur simbo1ică
în s emnul valorii, nu există ·decît 'Într-o valoare ide întrebuinţare,
într-un lucru. (Insuşi omul, .corrsi:derat doar .ca formă de fiinţare a
for�ei de mull!că, as.te un obiect furnizat de natură, run lucru, deşi
un lucru viu, 1conştieI11t, iar munca însăşi este manifestama mate
rială a acestei forţe.) De aceea, dacă se pierde valoarea de întrebuin
ţare, se pierde şi valoarea. Mijloacele de producţie nu pierd o dată
cu valoarea lor de întrebuinţare şi valoarea lor, deoarece, ca urmare
a procesului de muncă, ele nu-şi pierd forma iniţială a valorii lor
de întrebuinţare decît pentru a căpăta, în produs, forma altei valori
de întrebuinţare. Dar oricît de important este pentru valoare ea ea
să existe într-o valoare de întrebuinţare oarecare, ei îi este indi
ferent, dup ă cum se vede din metamorfoza mărfurilor, în care
anume valoare de întrebuinţare există. De a1c1 rezultă că,
în procesul de muncă, valoarea trece de la mijlocul de producţie
asupra produsului numai în măsura în care mijlocul de producţie
pierde o dată cu valoarea sa de întrebuinţare independentă şi
valoarea sa de schimb . El nu cedează produsului decît valoarea p e
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c'are o pierde ca mijloc de producţie. 1n această privinţă factorii
materiali ai procesului de muncă se comportă însă diferit.
Cărbunele car•e ·serveşte dreipt 1oombustibil pentru maşină dis
par.e fără urmă ; la ifel şi Ulleiul cu !oare se unge osia roţii etc .
Coloranţii, precum şi alte maiteriale auxiliiare d�sp.ar, dar apar în
însuşirile pr odusului. Matieria primă formează substanţa produsu
lui, ea şi-a schimbat unsă f0111n a . Materia primă şi materialele
auxiliiare îşi pierd 1a:st'fel forma independentă icu •care au intrat, ca
valori de •întrebuinţa,re, în rprncesul de muncă. Altfel stau Ju crurile
'CU mijloaicele de muI11c ă rpropriu-zise. O unealtă, o maişină, o clă
dire a unei fabrici, un reci.pient ellc. servesc ·în procesul de muncă
numa•i 1allîta timrp \CÎlt ffşi păstr.ează forma lor iniţială şi intră mîine
din nou în rprocesllll de muncă în aceeaşi .formă 1ca şi ieri . Forma
lor indeipenidentă tiiaţă de rprodus pe ca,re şi-o menţin în timpul
vieţii, adtcă în timpu:J. procesului de muncă, ele .şi-o menţin şi dup ă
moarte. Cadavrele maşintlor, uneltelor, atelierelor •etc continuă să
existe separat de produsele la :crearea 1cărora au •contribuit. Dacă
privim acum întreaga perfoadă 1în icare serveşte un 1asemenea mij
loc de muncă, din ziua .oind intră IÎn atelier rpînă 1în ziua oind e
aruncait la fier vechi, vedem că în această perioaidă valoarea lui
de întrebuinţare ia fost oorrsumaită 1în lîntregtme de muncă, iar
valoarea lui de ·schimb a trecut deci în întregtme asupm produ
slilui. Dacă, de pildă, o maşină de filat şi-a 1în:chei-at viaţa durpă
10 ani, în 1cursu:J. rprocesului de muI11c ă de 10 1ani IÎnt11eag:a ei V!aloare
a trecut asupra [produsului din oei 10 •ani. Perioada de viaţă a unui
mijloc •de muncă cuprinde, ·aişadar, un număr .mai mare sau mai mi.ic
de (procese de muncă, mereu repetate cu ajutorul llui. Soarta
mijlocului de muncă se aseamănă •cu aceea •a oamenilor. Via�a
fiec ărui om se scurtează zilnic •CU rcîte 24 de ore. Dar din înfăţi
şarea nki unui OiIIl nu se [poate şiti exaJct cu •dÎlte zile i s-a scurtat
vi!aţa. Aceasta nu IÎmpiedtcă 1însă societăţile de a!sigurare pe viaţă
să tragă din durata medie ide viaţă a oamenilor concluzii foarte
-exacte şi, .oeea 1ce este mai imrp ortant, foarte rentabile. La fel stau
1ucruriJle şi cu mijlocul de muncă. Se ştie din experienţă cit timp
durează, în medie, un mij.loc de muncă, ide :pi1dă o 11I1aşină. Să
presupunem ică valoarea lui de întrebuinţ.are se conservă în pro
cesul ide muncă numai 6 zile. 1n fiecare zi de mUI11c ă el pierde !În
medie 1/o din valoarea sa de întrebuinţare şi, prin urmare, trans
mite produsului zilnic 1/o din valoarea sa. 1n felul acesta se calcu
lează uzura tuturor mijloacelor de muncă, adiică pierderea, ide pildă
zilnică, de valoare de întrebuinţare şi trecerea •oorespunză'toare,
ziJnilcă, a valorii lor aisupira produsului.
.

•

Capitolul 6. Capital constant şi ca·p ital variabil

217

De a1c1 reiese clar că un mijloc de producţie nu transmite
niciodată produsului mai multă valoare decît pierde în procesul
de muncă prin nimicirea propriei sale valori de întrebuinţare.
Dacă mijlocul de producţie nu ar avea valoare de pierdut, adică
dacă nu ar fi el însuşi un produs al muncii omeneşti, el nu ar
transmite produsului nici o valoare. El ar servi la formarea
valorii de întrebuinţare, fără a servi la formarea valorii de schimb.
Astlfell stau lucrurile rcu toate mijloacelle de producţie furnizate de
natură, fără contribuţia omului, ca pămîntul, vîntul, apa, fierul
din filonul metalifer, lemnul din pădurea virgină etc.
Aici dăm de un 1alt fenomen interesant. Să presupunem că
o maşină valorează, de pildă, 1 OOO 1. st. şi se uzează în 1 OOO de
zile. In acest caz 1/1000 din v.aloarea maşinii trece în fiecare
zi asupra produsului ei zilnic. In acelaşi timp, întreaga maşină,
deşi cu o forţă vitală în descreştere, funcţionează mereu în pro
cesul muncii. Vedem, aşadar, că un factor al procesului de muncă,
un mijloc de producţie, intră în întregime în procesul de muncă,
dar numai parţial în procesul de valorificare. Deosebirea dintre
procesul muncii şi procesul de valorificare influenţează aici asu
pra factorilor lor materiali în aşa fel încît acelaşi mijloc de pro
ducţie intră în acelaşi proces de producţie în întregime ca
element al procesului de muncă şi numai p arţial ca element al
formării valorii 21) .
21) Aici nu este vorba d e reparaţiile mijloacelor d e muncă, a maşinilor,
clădirilor etc. O maşină în reparaţie nu funcţionează ca mijloc de muncă, ci
ca material de muncă. Nu se lucrează cu ea, ci se lucrează Ia ea, spre a i se
cîrpi valoarea de întrebuinţare. Pentru ceea ce ne interesează pe noi, aseme
nea lucrări de reparaţie pot fi socotite ca fiind cuprinse în munca necesară.
pentru producerea mijlocului de muncă. In text este vorba de uzura pe care
nu o poate lecui nici un doctor şi care duce încetul cu încetul la moarte, de
„acea uzură care :nu poale fi ;remediată din cînd �n cînd şi care face, de pildă,
ca un cuţit să ajungă în cele din urmă în asemenea stare, incit tocilarul să
spună că nu merită să i se mai pună o lamă nouă". Am văzut în text că o
maşină, de pildă, intră în întregime în fiecare proces de muincă, dar numai
parţial în procesul simultan de valorificare. ln lumina acestui fapt putem apre
cia următoarea confuzie de noţiuni : „D-l Ricardo spune că cantitatea de muncă
depusă de un constructor de maşini la construcţia unei maşini de tricotat
ciorapi" este cuprinsă, de pildă, în valoarea unei perechi de ciorapi. „Dar în
treaga muncă care a produs fiecare pereche de ciorapi... cuprinde întreaga
muncă a constructorului maşinii, şi nu numai o parte ; căci o singură maşma
face, ce-i drept, multe perechi, dar nici una din aceste perechi nu ar fi putut
fi produsă fără toate piesele maşinii". („Qbservations on certain verbal disputes
în Pol. Econ„ particularly relating to Value , and to Demand and Supply",
LondO!ll 1821 , ip. 54.) Dar confuzia şi polemica autorului, un „wiseacre" * de
osebit de încrezut, este îndreptăţită numai în măsura în care nici Ricardo şi
*

-

„pedant' .

-
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Pe de altă parte, dimpotrivă, un mijloc de producţie poate
să intre în întregime în procesul de valorificare, deşi intră doar
parţial în procesul de muncă. Să presupunem că la filatul bum
bacului, din 1 15 pfunzi de bumbac se pierd zilnic 15 pfunzi, care
nu devin fire, ci numai devil's dust *. Totuşi, dacă această pier
dere de 15 pfunzi este normală, inevitabilă la prelucrarea obiş
nuită a bumbacului, valoarea celor 15 pfunzi de bumbac care nu
intră în compoziţia firelor intră totuşi în valoarea firelor exact
ca şi valoarea celor 100 de pfunzi care formează substanţa lor.
Pentru a produce 1 00 de pfunzi de fire, valoarea de întrebuinţare
a 15 pfunzi de bumbac trebuie să se transforme în scamă. Pier
derea acestui bumbac este deci o condiţie pentru producţia fire
lor. Tocmai din această cauză el transmite valoarea sa firelor.
Lucrul acesta este valabil pentru toate excrementele procesului
de muncă cel puţin în măsura în care aceste excremente nu for
mează, la rîndul lor, noi mijloace de producţie şi deci noi valori
de întrebuinţare independente. Astfel, în marile fabrici de maşini
din Manchester se pot vedea munţi întregi de deşeuri de fier
sub formă de aşchii de la maşinile uriaşe ; seara aceste deşeuri
sînt transportate în c amioane mari de la fabrică la turnătorie,
pentru a se reîntoarce a doua zi ca fier masiv.
Numai în măsura în care mijloacele de producţie pierd,
în timpul procesului de muncă, valoare sub forma vechilor lor
valori de întrebuinţare, ele transmit valoare noii forme a produ
sului. Maximum de valoare pe care ele o pot pierde în procesul
de muncă este limitat, evident, de mărimea-valoare iniţială cu
.care intră în procesul de muncă, adică de timpul de muncă ne
.cesar pentru producerea lor. Mijloacele de producţie nu pot adăuga
.deci niciodată produsului mai multă valoare decît posedă ele
înseşi independent de procesul de muncă în care servesc. Oricît
.de util ar fi un material de muncă, o maşină, un mijloc de pro·
.ducţie, dacă el costă 150 1. st., adică, să zicem, 500 de zile de
muncă, el nu adaugă niciodată produsului total, la crearea căruia
:Serveşte, mai mult de 150 1. st. Valoarea lui nu este determinată
.de procesul de muncă în c are intră ca mijloc de producţie, ci de
procesul de muncă din care iese ca produs. In procesul de muncă
el nu serveşte decît ca valoare de întrebuinţare, ca un lucru
.cu însuşiri utile, şi nu ar transmite deci nici o valoare produJllici vreun alt economist, dinaintea lui sau de după el, nu a făcut o delimitare
,precisă între cele două laturi ale muncii şi deci cu atît mai puţin a analizat
,rolurile diiferite ale acestora �n formarea valorii.
*

-

,s.c,amă.

-
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sului dacă nu ar fi avut valoare înainte de intrarea sa în proces 22) .
Prin faptul c ă munca productivă transformă mijloacele de
producţie în elemente care formează un nou produs, valoarea
lor este supusă unei metempsihoze. Ea trece din corpul consumat
în corpul nou format. Dar această metempsihoză are loc în spatele
muncii reale. Muncitorul nu poate adăuga muncă nouă, deci nu
poate crea valoare nouă, fără a conserva valori vechi, căci el
trebuie să adauge întotdeauna munca într-o formă utilă determi
nată, şi el nu o poate adăuga într-o formă utilă fără a transforma
produsele în mijloace de producţie ale unui produs nou, transmi
ţînd astfel valoarea lor noului produs. Forţa de muncă în func
ţiune, adică munca vie, are deci de la natură darul de a conserva
valoare prin aceea că adaugă valoare, un dar care pe muncitor
nu-l costă nimic, dar care îi aduce mare folos c apitalistului, anume
conservarea valorii-capital 22a) . Atîta timp cit treburile merg bine,
capitalistul este prea ocupat cu stoarcerea de plusvaloare pentru
22) Acum pot fi înţelese cu uşurinţă platitudinile debitate de J. B. Say,
care vrea să deducă plusvaloarea (dobinda, profitul, renta) din „services pro
ductifs" * pe care le fac în procesul de muncă mijloacele de producţie - pă
mintul, instrumentele, pielea etc. - prin valorile lor de întrebuinţare. D-l Wil
helm Roscher, care nu scapă nici o ocazie de a înregistra negru pe alb orice
inepţie apologetică abilă, exclamă : „In uTraite», t. I, eh. 4, J. B. Say remarcă.
foarte just : valoarea produsă de o presă de ulei după scăderea tuturor chel
tuielilor este totuşi ceva nou, radical diferit de munca prin care a fost creată
însăşi presa de ulei• (1. c., p. 82, notă). Foarte just I Uleiul• produs de presa
de ulei este ceva foarte diferit de munca cheltuită pentru construirea presei.
Iar prin "valoare" d-l Roscher înţelege lucruri ca „uleiul •, pentru că „uleiul •
are valoare, şi intrucit „în natură" se intilneşte ulei mineral, deşi relativ nu
„prea mult", el face şi o altă remarcă : „Ea" (natura I) „nu produce aproape
de loc valori de schimb" [I. c„ p. 79]. Natura d-lui Roscher cu valoarea ei de
schimb seamănă cu fecioara neroadă care a mărturisit că a avut un copil, dar
că a fost „mic de tot•. Acelaşi „savaint• („savant serieux") face cu aceeaşi
ocazie şi altă remarcă : „Şcoala lui Ricardo obişnuieşte să includă în noţiunea
de muncă şi capitalul, ca «muncă economisită». Este ceva forţat (I), căci (!)
posesorul de capital (I) a făcut totuşi ( I) mai mult (I) decit pur şi simplu să-l
producă (?) şi (??) să-l conserve (îl) pe acesta (pe care ?) : este vorba toc
mai (?!?) că el nu s-a desfătat atit cit ar fi avut posibilitatea, lucru pentru care
el pretinde de pildă (I I ! ) dobindă" (1. c. [p. 82]). Cit d e „abilă" este această.
,,metodă anatomică-fizică" a economiei rpoJitice, metodă care deduce „va
loarea• din simplă „doleanţă" I
22a) „Dintre toate mijloacele folosite lin producţia agricolă, munca ome
nească„. este aceea pe care poate să se bizuie mai mult fermierul în înlo
cuirea capitalului său. Celelalte două - vitele de muncă şi... carele, plugurile.
sapele etc. - nu reprezintă nimic fără o cantitate anumită din prima•. [Ed
mund Burke, „Thoughts and Details on Scarcity, originally presented to the
Rt. Hon. W. Pitt in the Month of November 1795", edit. London 1800, p. 10.)
„

*

-

„servicllle productive" .

-
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a vedea acest dar gratuit al muncii. Intreruperile forţate ale pro
cesului de muncă, crizele, îl forţează însă să-l observe 23) .
!n cazul mijloacelor de producţie, ceea ce se consumă în
genere este valoarea lor de întrebuinţare, prin consumarea căreia
munca creează produse. In realitate, valoarea lor nu este consu
mată 24) şi de aceea nu poate să fie nici reprodusă. Ea este con
servată, dar nu pentru că este supusă unei operaţii în procesul
de muncă, ci pentru că valoarea de întrebuinţare în care ea există
iniţial dispare, ce-i drept, dar nu dispare decît în altă valoare
de întrebuinţare. Valoarea mijloacelor de producţie reapare deci
în valoarea produsului, dar ea nu este propriu-zis reprodusă.
Se produce o nouă valoare de întrebuinţare, în care reapare
vechea valoare de schimb 25) .
2 3) In „Times• din 26 noiembrie 1862, un fabricant, în a cărui filatură
lucrează 800 de muncitori şi care întrebuinţează săptămînal, în medie, 150 de
baloturi de bumbac din India sau aproximativ 130 de baloturi de bumbac din
America, se plinge în faţa publicului de cheltuielile anuale cauzate de sus
pendarea lucrului in fabxica sa. El le evaluează Ia 6 OOO I. st. Printre aceste
cheltuieli sînt multe articole care nu ne interesează aici, ca renta funciară, im
pozitele, primele de asigurare, salariul pentru muncitorii angajaţi cu anul, pen
tru manager [director], contabil, inginer etc. El calculează aici însă şi 150 I. st.
p entru cărbunele de care are nevoie pentru a încălzi din cînd în cind fabrica
şi pentru a pune în funcţiune maşina cu abur, precum şi salariile p!mtru mun
citorii de a căror muncă este nevoie ocazional pentru a menţine „continuu"
maşi'Ilile în funcţiune. ln sfirşit, 1 200 I. st. pentru degradarea maşinilor, de
oarece „ timpul şi forţele naturale distructive nu-şi suspendă acţiunea pentru
că maşina cu abur nu funcţionează". El remarcă în mod expres că evaluarea
sa se reduce doar la suma de 1 200 I. st. pentru că instalaţiile sînt deja
foarte uzate.
24) „Consum productiv : acolo unde consumarea unei mărfi este o parte
de producţie... In aceste cazuri valoarea nu se consumă".
a procesului
(S. P. Newman, I. c„ p. 296.)
25) Intr-un manual apărut în America de Nord şi care a ajuns poate Ia a
20-a ediţie se poate citi : „Nu are importanţă în ce formă reapare capitalul".
După o enumerare nesfirşită a tot felul de ingrediente ale producţiei a căror
valoare reapare în produs, se spune Îlll cele din uronă : „Diferitele feluri de ali
mente, îmbrăcăminte, locuinţe, necesare p entru existenţa şi pentru confortUJ! omu
lui, suferă de asemenea schimbări. Ele sînt consumate din timp în timp, iar valoarea
lor reapare în forţa nouă, fizică şi spirituală, a omului şi formează astfel ca
pital nou, care este din nou utilizat în procesul de producţie". (F. Wayland,
I. c„ p. 31, 32.) Abstracţie făcînd de toate celelalte ciudăţenii, nu preţul plinii
este, de pildă, acela care reapare în forţa reînnoită a omului, ci 5ubstanţele
ei nutritive. Ceea ce reapare însă ca valoare a forţei nu sînt mijloacele de
subzistenţă, ci valoarea lor. Chiar dacă preţul lor scade la jumătate, aceleaşi
mijloace de subzistenţă produc aceiaşi muşchi, aceleaşi oase etc„ într-un cuvînt
aceeaş i forţă, dar nu forţă de aceeaşi valoare. Această transformare a „ valorii•
în „forţă" şi toată această imprecizie fariseică ascund încercarea, de altfel
:zadarnică, de a deduce o plusvaloare din simpla reapariţie a valorilor
avamsate.
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Altfel stau lucrurile cu factorul subiectiv al procesului de
muncă, cu forţa de muncă aflată în funcţiune. ln timp ce munca,
prin forma ei adecvată scopului, transmite produsului valoarea
mijloacelor de producţie şi o conservă, fiecare moment al mişcării
-ei creează valoare suplimentară, valoare nouă. Să presupunem
că procesul de producţie se întrerupe la punctul în care munci
torul a produs un echivalent pentru valoarea propriei sale forţe
<le muncă, adăugînd, de pildă, printr-o muncă de 6 ore, o valoare
<le 3 şilingi. Această valoare formează excedentul valorii pro
dusului peste elementele sale componente provenite din valoarea
mijloacelor de producţie. Ea este singura valoare nouă care a
luat naştere în acest proces, singura p arte din valoarea produsului
-creată prin procesul însuşi. Ea nu face, fireşte, decît să înlo
cuiască banii avansaţi de capitalist la cumpărarea forţei de muncă
:şi cheltuiţi de muncitorul însuşi pentru mijloace de subzistenţă.
1n raport cu cei 3 şilingi cheltuiţi, valoarea nouă de 3 şilingi
apare doar ca reproducţie. Ea este însă realmente reprodusă, nu
numai în aparenţă, ca valoare a mijloacelor de producţie. lnlo
-cuirea unei valori prin alta se face aici prin intermediul creării
de valoare nouă.
Dar noi ştim că procesul de muncă continuă dincolo de
punctul în care a fost reprodus şi adăugat obiectului muncii un
simplu echivalent al valorii forţei de muncă. ln locul celor 6 ore
care sînt suficiente în acest scop, procesul durează, de pildă,
12 ore. Aşadar, prin punerea în funcţiune a forţei de muncă nu
se reproduce numai propria ei valoare, ci se produce şi o valoare
suplimentară. Această plusvaloare reprezintă excedentul valorii
produsului peste valoarea elementelor consumate la formarea pro
dusului, adică peste valoarea mijloacelor de producţie şi a forţei
de muncă.
Prezentînd diferitele roluri pe care le j oacă diferiţi factori ai
procesului de muncă în formarea valorii produsului, ·am caracte
rizat de fapt funcţiile diferitelor părţi componente ale capitalului
în propriul său proces de valorificare. Excedentul valorii totale
a produsului peste sUIIIl a valorilor •elementelor care partidpă la
formarea sa este excedentul capitalului valorificat, peste valoarea
capital avansat iniţial. Mijloacele de producţie pe de o parte,
forţa de muncă pe de altă parte nu sînt decît diferitele forme de
existenţă pe care le-a luat valoarea-capital iniţială atunci cînd a
lepădat forma bani şi s-a transformat în factori ai procesului
de muncă.
Prin urmare, acea p arte a capitalului care se transformă în
mijloace de producţie, adică în materii prime, materiale auxi-
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liare şi mijloace de muncă, nu-şi schimbă mărimea-valorii în
procesul de producţie. De aceea o numesc partea constantă a ca
p italului, sau mai pe scurt : capital constant.
Dimpotrivă, acea p arte a capitalului care se transformă în.
forţă de muncă îşi schimbă valoarea în procesul de producţie.
Ea reproduce propriul ei echivalent şi, în afară de aceasta, un.
excedent, plusvaloarea, care la rîndul ei poate să varieze, să fie
mai mare sau mai mică. Dintr-o mărime constantă, această parte
a capitalului se transformă continuu într-una variabilă. De aceea
o numesc partea variabilă a capitalului, sau mai pe scurt : capital
variabil. Aceleaşi p ărţi componente ale capitalului care din
punctul de vedere al procesului de muncă se deosebesc ca factori
obiectivi şi subiectivi, ca mijloace de producţie şi forţă de muncă,
se deosebesc, din punctul de vedere al procesului de valorificare,
ca capital constant şi capital variabil.
Noţiunea de capital constant nu exclude de loc o schimbare
radicală a valorii p ărţilor sale componente. Să presupunem că un
pfund de bumbac costă astăzi 6 pence şi urcă mîine, din cauza.
unei proaste recolte de bumbac, la 1 şiling. Bumbacul vechi, care
continuă să fie prelucrat, a fost cumpărat la valoarea de 6 p ence,
dar în prezent el adaugă produsului o p arte de valoare de 1 şiling.
Iar bumbacul care a fost deja filat, şi care circulă p oate pe piaţă.
sub formă de fire, adaugă şi el produsului dublul valorii sale
iniţiale. Este însă evident că aceste schimbări ale valorii sînt inde
pendente de valorificarea bumbacului în însuşi procesul filatu
lui. Dacă bumbacul vechi nu ar fi intrat în procesul de muncă.
el ar putea fi revîndut cu 1 şiling în loc de 6 pence. Dimp otrivă �
cu cit p arcurge mai puţine procese de muncă, cu atît acest rezultat
este mai sigur. De aceea legea speculei este ca la asemenea schim
bări radicale ale valorii să se speculeze materia primă în formai
sa mai puţin prelucrată, adică mai curînd firele decît ţesătura şi
mai curînd bumbacul decît firele. Schimbarea valorii rezultă aici
din procesul care produce bumbacul, nu din procesul în care el
funcţionează în calitate de mijloc de producţie, deci în calitate
de capital constant. E drept că valoarea unei mărfi este deter
minată de cantitatea de muncă pe care o conţine, dar această.
cantitate este, la rîndul ei, socialmente determinată. Dacă s-a
schimbat timpul de muncă socialmente necesar p entru producerea
ei - şi aceeaşi cantitate de bumbac, de pildă, reprezintă, în caz.
de recolte proaste, o cantitate mai mare de muncă decît în con
diţiile unei recolte bune -, aceasta influenţează şi marfa veche,
considerată întotdeauna numai ca un exemplar individual 'al speciei
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sale 26) , a cărei valoare se măsoară întotdeauna prin muncă social
mente necesară, deci întotdeauna prin munca necesară în condi
ţiile sociale date.
Ca şi valoarea materiei prime, se poate schimba şi valoarea
.mijloacelor de muncă ce servesc dej a în procesul de producţie,
adică valoarea maşinilor etc., prin urmare şi partea de valoare
pe care ele o transmit produsului. Dacă, de pildă, în urma unei
invenţii noi, maşini de acelaşi fel pot fi reproduse cu o cheltuire
<le muncă mai mică, maşinile vechi se depreciază într-o măsură mai
mare sau mai mică şi, în consecinţă, transmit produsului o valoare
relativ mai mică. Dar şi aici schimbarea valorii îşi are originea în
afara prorcesului ,de prndu.cţie în caire maşill1a funcţionează ca mijloc
-de producţie. In acest proces ea nu transmite niciodată mai multă
valoare decît posedă independent de acest proces.
După cum o schimbare în valoarea mijloacelor de producţie,
<:hiar dacă influenţa ei se face simţită după intrarea lor in proces,
nu schimbă caracterul lor de capital constant, tot astfel schimbarea
proporţiei dintre capitalul constant şi capitulul variabil nu afec
tează deosebirea lor funcţională. Condiţiile tehnice ale procesului
<ie muncă se pot schimba, de pildă, în aşa fel, încît acolo unde
înainte 10 muncitori prelucrau, cu 1 0 unelte de valoare redusă, o
-cantitate relativ mică de materii prime, acum 1 muncitor prelu
crează, cu o maşină scumpă, o cantitate de materii prime de o sută
de ori mai mare. 1n acest caz, capitalul constant, adică masa va
lorii mijloacelor de producţie întrebuinţate, creşte foarte mult,
iar partea variabilă a capitalului, cea avansată pentru forţă de
muncă, scade foarte mult. Această schimbare nu modifică însă decît
raportul de mărime dintre capitalul constant şi cel variabil, adică
proporţia în care capitalul total se împarte în elemente constante
J?i elemente variabile : ea nu afectează însă deosebirea dintre ca
pitalul constant şi capitalul variabil.

�8) „Toate produsele de acelaşi fel formează de fapt o singură masă, al
cărei preţ este determinat în general, fără a se ţine seama de condiţii speciale".
(Le Trosne, J.c., p. 893.l
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şapte

Capitolul

Rata plusvalorii
1 . Gradul de exploatare a forţei de muncă
Plusvaloarea, pe care a produs-o în procesul de producţie
capitalul avansat C, adică valorificarea valorii-capital avansate C,
se prezintă în primul rînd ca un excedent al valorii produsului
peste suma valorii elementelor sale de p roducţie.
Capitalul C se împarte în două părţi, o sumă de b ani c care
este cheltuită pentru mijloace de producţie şi altă sumă de bani v
care este cheltuită pentru forţa de muncă ; c reprezintă partea
de valoare transformată în capital constant, v partea de valoare
transformată în capital variabil. Aşadar, iniţial C = c + v ; de pildă :
C

V

"'--'

c apitalul avansat de 500 1. st. = 4 1 0 1. st. + 90 1. st. La sfîrşitul
,.-....
procesului de producţie se obţine marfa a cărei valoare = c +v+p,
c

..
._
......

,--...

v

...__...

p

...__...

fiind plusvaloarea ; de pildă : 4 1 0 1. st. + 90 1. st. + 90 1. st.
Capitalul iniţial C s-a transformat în C', din 500 1. st. în 590 1. st.
Diferenţa dintre amîndouă este = p, o plusvaloare de 90. Intrucît
valoarea elementelor de producţie este egală cu valoarea capitalu
lui avansat, a spune că excedentul valorii produsului peste valoarea
elementelor sale de producţie este egală cu sporul la capitalul
avansat sau cu plusvaloarea produsă este de fapt o tautologie.
Această tautologie cere însă o determinare mai precisă. Ceea
ce se compară cu valoarea produsului este valoarea elementelor
consumate în procesul de producţie a lui. Am văzut însă că acea
parte a capitalului constant întrebuinţat c are constă din mijloace
de muncă transmite produsului numai o parte din val0area sa, în
timp ce cealaltă parte îşi menţine vechea sa formă de existenţă.
Intrucît această din urmă p arte nu joacă nici un rol în formarea
valorii, putem să facem abstracţie de ea aici. Dacă am include�
în calcul, nu s-ar schimba nimic. Să presupunem că c = 4 1 0 1. sţ.
şi se compune din materii prime de 312 1. st., din materiale auxiliare
p
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de 44 1. st. şi din maşini care se uzează în cursul procesului de
54 1. st., şi că valoarea maşinilor realmente întrebuinţate este de
1 054 1. st. Ca valoare avansată pentru crearea valorii-produs nu
considerăm decît valoarea a 54 1. st., pe care maşinile o pierd prin
funcţionarea lor şi o transmit deci produsului. Dacă am include
în calcul şi cele 1 OOO 1. st. c are continuă să existe în forma lor
veche de maşină cu abur etc., ar trebui să le calculăm de ambele
părţi, de partea valorii avansate şi de partea valorii produsului 26a} ,
şi am obţine astfel respectiv 1 500 1. st. şi 1 590 I. st. Dife
renţa, adică plusvaloarea, ar fi, ca şi înainte, de 90 1. st. Prin
capitalul constant avansat pentru producerea valorii înţelegem deci
întotdeauna, dacă din context nu rezultă contrariul, numai valoarea
mijloacelor de producţie consumate în producţie.
Adoptînd această ipoteză, să ne întoarcem la formula C = c +v,
,-.

care se transformă în C' = c + v + p , datorită cărui fapt şi C se
transformă în C'. Se ştie că valoarea c apitalului constant nu face
decît să reapară în produs. Valoarea-produs realmente nou creată
în cursul procesului este deci diferită de valoarea produsului obţi
nut din proces ; ea nu este, aşadar, cum se pare la prima vedere,
C

........__.

,..-.._

V

V

p

__....

......._

,-.._

c + v + p sau 4 1 0 1. st. + 90 1. st. + 90 1. st. , ci v+p sau 90 1. st. +
p

.---.. "-'

+ 90 1. st. ; nu 590 1. st. , ci 180 1. st. Dacă c, capitalul constant,
ar fi = O, cu alte cuvinte dacă ar exista ramuri industriale în care
capitalistul n-ar avea de întrebuinţat mijloace de producţie pro
duse, adică nici materii prime, nici materiale auxiliare, nici unelte
de muncă, ci numai substanţe din natură şi forţă de muncă, n-ar
exista o parte constantă de valoare care să fie transmisă produ
sului. Acest element al valorii produsului, în cazul nostru 4 1 0 1. st„
ar dispărea, dar valoarea-produs de 1 80 1. st., c are conţine 90 1. st.
plusvaloare, ar rămîne tot atît de mare ca şi în ipoteza că c ar
,..--.._

reprezenta o foarte mare sumă de valoare. Am avea C = O +v=v,
şi C', capitalul valorificat, = v + p , C'-C ca şi înainte = p.
Dacă, dimpotrivă, p = O, cu alte cuvinte dacă forţa de muncă a
cărei valoare este avansat ă în capitalul variabil nu ar fi produs
decît un echivalent, am avea C = c + v, iar C' (valoarea produsului)
=

.----...

= c + v + o, deci C = C' . Capitalul avansat nu s-ar

fi

valorificat.

26a) „Dacă considerăm valoarea capitalului fix întrebuinţat ca fiind o
parte a capitalului avansat, trebuie ca Ia sfîrşitul anului să considerăm va
loarea rămasă a acestui capita{ ca o parte a venitului anual". (Malthus, „Princ.
of Pol. Econ. • , 2nd. ed„ London 1 836, p. 269.)
15 - Marx·Engels

-

Opere,

voi. 23
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Ştim într-adevăr că plusvaloarea nu este decît o consecinţă
a schimbării valorii lui v, 1adică a aicelei rpărţi a oapitahrlui c·are e
t1.1ansfonmată în forţă de muncă, ică ·deci v + p = v + � v (v plus
un 1increment al lui v) . Dair ®chimbtarea reală a va1orii şi raportul
în care se schimbă valoarea sînt estompate de faptul că, din c auza
creşiterii părţii saJl•e viadabile, 1creşite întregul oaipital aVlansat. El
a fost de 500 şi devine 590. Anializa [procesului în fonrna lui !Pură
cere deci să se facă cu totul abstrncţie de Cl'cea ipar.te a valorii
produsului în care nu reapaire deoî't valloarea capitalului ,constant,
adică să se considere capitalul constant c
O, aplicîndu-se astfel
o lege a maitematicii în <:are se operează rcu mărimi variabile şi
constante, mărimea constantă nefiind legaită de rcea via·riaibilă decît
prin adllil!are sau s c ădere.
=

O altă difku!ltate rezultă din forana iniţială a capitalului
variabil. Asflfeol, în exemplul de mai .sus c' = 4 1 0 1. st. .capital
constant + 90 1. st. caip iflal V'ariabil + 90 l. st. plusvaloare. D ar
90 1. srt. sînt o măirirme dată, deci constantă, şi pare deci absurd să
V

.____...

fie tratate ca o mărime variabilă. D ar 90 1. st., adică 90 1. st.
c apital variabill , nu .s[nt airci de faipt decJît un simb ol pentru procesul
pe care-l p arcwge a•c eastă va11o aTe. Partea de oaaipital 1avarnsată pen
tru cumpărarea forţei de muncă este o oanrhtate deternn inată de
muncă materializată, deci ·o mărime - valoare •constantă, oa şi
valoarea forţei de muncă care a fost cumipărată. D a•r în procesul de
producţie, locul •celor 90 1. st. ravansate tîl ia forţa de muncă în
funcţiune, locul muncii moarte îl iia munca vie, focul unei mărimi
stabi[e îl Ja una fluidă, .locul unei rmăr1mi ·COill stante î1 ia una
variabhlă. Rezultatul esrte reproducerea lui v, ipl111s un in!crement al
lui v. Din punctul de vede1'e al ipr,oducţiei 1oapirlmll i'ste, întreg acest
proces rre;prezintă o automişcare a vialorii iniţial constante, transfor
mată în forţă de muncă. Ei ,i se ra'tribuie iprocesul şi 1rezultatul iSău.
Prin urmare, dacă formula 90 1. st. capital variabil sau valoare ce se
valoriif tcă apare cont[lad�otorie, ea nu tia1Ce decît să exprime o
contra1di1cţie imanentă producţiei oapi.t aliste.
La prima vedere !P CIJl"e straniu să -consideri cap1talul constant
egal cu O. Totuşi aşa se pro cedează mereu în viaţa de toate zilele.
D acă !Cineva vrea să calculeze, de pildă, cîştigul !Pe 1care îl reali
zează Anglia în industria bumbacului, soade fo primul rînd rpreţul
bumbacului plătit Statelm Unite, Ind1e.i, Egiptului etc. ; cu alte
-cuvinte, consideră egală cu O valoarea C'apitalului care nu face
d edt să re•aipară ;în valoairea iprodusului.
Fără .îndoia0l ă că ill·U numai raportul dintre iplusvaloare şi acea
parrte 1a 1capi1talu[ui ddn oare ea rezultă direct şi a cărei schimbare
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importanţă

economica,

ci

şi

raportul dintre plusvaloare şi întregu/I caipiltal avan.sat. .Aicest raport
îl vom trata pe larg în cartea a treia. Pentru ca o p arte a capitalului
să fie vialoirifrcată prin transfo11marea ei în forţă de muncă, tr·ebuie
ca o a1tă parte a 1aaipitalului să fie transformată /În mijloa:ce de pro
ducţie. Pentru ca s ă funcţioneze capitaJul var�abill, •trebuie 1avansat
capital cons bant în proporţii corespunzătoare, .p o trivit ·CU oatracterul
tehnic

determ1nat

al

pro cesllllui

de muncă. Dar

împrejurarea

că

pentru un tproces 1chimk sînt necesare retorte şi alte rec�piente nu
ne împiedică ca 11a analiză să focem •absibracţi-e de iretortă. In :măsura
în •Care crearea valorii şi schimbarea vialorii ,sînt privite .în sine,
adică iîn fol1mă pură, mijl o acele de producţie,

aceste 'Întruchipări

materiale ale c a.pil:alului c onstant, furnizează doar materia în 1care
urmează să se fixeze forţa rfluidă, .creatoare de vall o are. Din a1ceastă
cauză natura 1acestei :materii, bumbaic s au fier, nu prezintă nici o
impD'rtanţă.

Valoarea

ac estei

.maiterii

de

asemenea

nu

p.rezintă

importanţă. Este nec esiar d o ar ca ea s ă existe într-o 1canti'tate sufi
cientă ·pentru a pUJtea abs ol"lbi •cantitatea de muncă care urmează să
se cheltuiaisică .în decursul :procesului de producţie. Această canti
tate fiind dată, valoarea ei p o ate să ul"lce s au să soaidă, ea poate să
nu aibă vialoaire, •cum e 1aazul cu .p ămîntul şi •CU marea ;

pro cesul

de cre aPe şi de 1schimbare a valoilii nu este ·afec.tat tde 1acest faipt 27) .
C onsiderăm, aşadar, de ocamdată ipartea c onstantă a oapita:lului
ca dii i nd egallă
c

+

v 1a v,

cu zero.

Capitalul

avansat

�ar vialoarea produsului

,.-.....

produsă v

+

,.-.....

c

+

p. Daică valoarea n o u produsă

v

se

+

reduce

deci de

p l1a vialo area

= 180 1.

la

nou

st., în care s e

e:x;primă 1II1unca efectuată în cuTsul 'Întregii dur.ate a !Procesului d e
p roducţie, trebuie s ă sc ădem valoarea oapi1Jaluluii vari,abil = 90 1. st.,
pentru a obţine plusv·all o area = 90 1. st. Cifra de 90 1. st. = p ex
primă

aici .mărimea

absolută

a ,piusvalo r,ii 1produse.

Mărimea

ei

relativă însă, adică prop orţia în c are c apitalul variabil a crescut,
este determinată, evident, de rapo rtul dintre plusvtaloare şi ml!pitaluI
variabil, adică este exprimată în
mai sus ea se exprimă în

90/9 0

E..

=

V

·

Pirin Ul1mare, în exemplul de

1 000/o.

Această creştere relativă.

27) Notă la ediţia a 2-'a, Se înţelege de la sine că , aşa cum spune Lu
cretius, „ni! posse <:reari de nihilo". Din nimic nimi c nu se naşte 1o, „Creare
de valoare" este transformarea forţei de muncă în muncă. La rîndul ei, forţa
de muncă este în primul rînd o substanţă din natură, transformată în organism
omenesc.
1 5*
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a c aipitail.ului vaTiabil, adică mărimea .rel,ativă ia plusvalorii, eu o
numesc rata iplusvalo rii

Am

văzut

că

în

).

2s

cursul

unei părţi

a procesului

de muncă

munciltorul nu iproduce deaît valo area foryei 1sa,le de muncă, adic ă
valoarea mijloacelor de subzistenţă oare-i sînt necesare. Deoarece
el pr.oduce !în icorudiţii ·bazate ip e diviziunea socială a mUJ.]Cii, mu11Jci
torul nu produce mijloacele s ale de subzistenţă în mod direct, ci
sub forma unei mărfi speciale, de ipiildă a firelo r, •adică o valoare
egală icu valoarea mijiloacelor sale de subzistenţă, s au cu banii cu
care le ·cumpără . .kcea parte din ziua s a de muncă pe care o între
buinţează 'în a·cest s cop es.te mai mare s au mai mi.c ă, în funcţie
de valoa-rea mijLoacelor sale medii de sub:zJistenţă zilnice, adkă în
funcţie de timpul de muncă mediu necesair .zilnic pentru producerea
l o r. Dacă valoarea mijlo acelor sale d e subzistenţă ziLnke 'repr.ezintă,
în medie,

6 ore de muncă materializate, muncitorul trebuie să
6 ore pe zJ pentru 1a ip.roduce aiceasră valoare.

lucreze, în m edie,

Dacă nu ·ar lucra pe11Jbru c apitalist, 'Ci pentru 1sine însuşi, în mod
independent, el ar trebui de 1ase.menea, 'celela�te condiţii rămînînd
nes chimb ate, să muncească, .în medie, aceeaşi 1parte allicotă 'a zilei
ca s ă p
. roducă valo area forţei s a'le de muncă ·şi, în felul acesta, să
dîŞ'tige mijloacele

de

sub:zii. s tenţă necesare pentru

proprie, .adică pentru

reprioidwc erea s a conttnuă.

în<treţinerea

sa

!ntrumt fosă în

acea parte a zilei de muncă în care el iproduce vall oarea pe o zi
a forţei

de muncă, 'să zi>cem

3 şilingi, el nu produce decît un

echivalent p enA:ru valoarna ei pe care c ap1talis tul a plătit-o deja
şi nu lfaice

deci

deoît

să

înlo cuiiasc ă ;prin

valoarea

nou

)

28a

creată

valoarea capitalului variabH avansart, .Cl.'ceaistă producţie de va!loare
ap are c a o simplă reproducţie. Acea ;parte ia zillei de mu111Că în C'are
are Jl.oc această reproducţie

o

numesc deci timp de muncă necesar,

iar munca cheltuită în decursul ei - muncă necesar ă

).

29

Necesară

28) In acelaşi fel în care englezul spune „rate of profits", „rate of in
terest• * etc, In cartea a III-a se va vedea •că .rata profitului este uşor de în
ţeles dacă sînt cunoscute legile plusvalorii. Urmînd drumul invers, nu se în
ţ elege ni l'un, ni l' autre **·
•Ba] � Notă la ediţia a 3-a. Autorul foloseşte aici limbajul
economic cu
rent. Ne amintim că Ja ip. 13i' (vezi volumul de faţă, p, ,186-18i') s-a arătat că
de fapt nu capitalistul ,;avansează"
muncitorului,
ci muncitorul capitalis·
tului. - F.E. �
29) Pînă în prezent am folosit în lucrarea de faţă termenul „timp de
muncă necesar• pentru timpul de muncă socialmente necesar pentru produ
cerea unei mărfi î1n general. De acum înainte îl vom folosi şi pentru timpul de
muncă necesar pentru producerea mărfii specifice care e forţa de muncă. Folo*
**

-

dobînzii0 •
Nota trad.

„rata profitului11 , „ rata

nici una, nici alta.

-

-

Nota trad.
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perrtru muncitor, pentru că este indapendentă de forma socială a
muncii sale. Necesară pentru capital şi pentru lumea lui, pentru
că existenţa permanentă a muncitorului coostiltuie 'barza for.
A do.ua iJ)erioadă a procesului de muncă, în oare anunicitorll!l
trudeşte dincollo de limitele muncii necesare, ,îll .costă desigur muncă,
cheltuire de forţă de munică, dar nu creează vallo.are pentru el. Ea
crieează ,pllllsv;al.oare, care-l ispiteşte pe capiialilst prin f.a:rmecul
creaţiei din nimic. Aceas,tă par.te •a zilei de muncă o numesc timp
de SlliPramuncă, iar munca cheltuiită tîn decu11.sul e.i - iSUJPramuncă
(surplus labour) , Pe .cît este de important rpentru ,cunoaşterea vaioriii
în general ca ea să .fie considerată simplă 1cdsualiZJare de ll:imp de
muncă, simplă muncă materiaHzată, pe atrt este de important pen.
tru cunoaşterea plusvaforii ca ea 1să fie considerată ..simplă oristali·
zare de tiimp de supramurucă, simplă sup11amuncă materializată.
Numai forma în care această supmmuncă este stoa11să producărtoru
lui nemijil ocit, .muncitorului, detemnină deosebirea dintre fonna
ţmnile ec-onomice ale societăţii, de rpildă dintre societatea sc1ava
gistă şi societatea baZJaită rpe munca isaladaită 30) .
Intrucît valoarea capitalului variabil
valoarea forţei de muncă
care a fost cumpărată de el, întrucît valoarea acestei forţe de
mimcă detemnină partea necesară a z1lei de mun că, iair iplllisv-alo<area
este deter.m inaită, La rîndul ei, de parit ea excedentară a zilei de
muncă, rezlllltă că : plusval.oar•ea se află faţă ide capitalul variabil
în aic-elaşi raport .în c-are se află Sllip;ramunca f.aţă de munoa nece=

p

sară, adiică mba plusvalorii V

=

supramuncă
-

-

munca .necesara

·

Ambele proporţii

exprimă aic elaşi r1aport în forme difierite, o dată sub forma muncii
mater1aLiz.ate, a doua o tl!ră sub cea a muncii fluide.
sirea acelora11i termini technici * în sens diferit este supărătoare ; ea nu poate
fi evitată însă cu desăvîrşire în nici o ştiinţă. Compară, de pildă, matematicile
superioare şi matematicile elementare.
30) D-l Wilhelm Tucidide Roscher 71 descoperă, cu o genialitate într-adevăr
Gottsched-iană 72, că dacă formarea plusvalori i sau a plusprodusului şi acu
mularea legată de ele se datoresc în ziua de azi „spiritului de economie" al
capitalistului, care „pretinde" în schimb „de pildă dobînda", dimpotrivă, „pe
treptele inferioare ale civilizaţiei.„ cei slabi sînt siliţi de cei puternici să facă
economie" (1. c„ p . 82, 78.j Să facă economie de muncă ? sau de produs e ex
cedentare inexistente ? ln afară de ignoranţa reală, teama apologetică în faţa
unei analize conştiincioase a valorii şi a plusvalorii Ş i în faţa unui eventual
rezultat insidios, subversiv din punctul de vedere al poliţiei determină pe
Roscher & Co, să transforme motivele mai mul! sau mai puţin plauzibile prin
care capitalistul justifică însuşirea plusvalorii C'Xistente în fundamentarea
genezei ei .
*

-

termeni tehnici.

- Nota trad.
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Rata plusvalorii este, aşadar, e�presia exactă a griadului de
e�oatare a forţei de muncă de către capital sau a munciltorullui
de către oaipitalist 3oa) .
Po trivit
presupunerii
noastre,
vall o area
produsului
era
V

C

4îo

p
W

9o'

1. st. +
1. st. +
1. st., iar capi balul avansat = 500 1. st.
Intrucît plusvaloarea = 90 şi C'apitalul avansat = 500, după metoda
de calcul obişnuită ar rezulta că mta plusvalorii (ca•re este con
fundată cu riata pr.ofitului) = 1 80/o, un raport •a'tît de scăzut, fflllcît
d-11 Car·ey şi alţi adepţi ai „armoniei" ar fi înduioşaţi. In realitate
A

V

_...
insa rat a p1usv1a1 oru1 nu e,,.Le
=
"

�
500

.

ci

�
90

=

p

-

c

sau

p

---

c + v

, c1 =
o

p

-

v '

dieci nu

1 000/o, mai mult decît încincitul gradului de ex-

ploatare aparent. Cu toate că în cazul dat nu cunoaştem mărimea
absolută a zilei .de muncă, nici perioada procesului de mull!că (zi,
săptărrnlînă etc.), în sf'.î rşit nici nUIIIl ă rull muncitorilor pe oare caipi
talul val1iabil de 90 1. st. îi .pune în mişoare în ,a!celaşi timp, rata
plusvalorii

�

supramuncă
muncă necesară

arntă în mod exact, datorită •Convel'tibilităţii ei în
•

raportulJ. dintre cele două părţi componente ale

zilei de muncă . .Alcesta este de 1 000/o. Aşad!ar, muncitornl a mulllc it
o jumătate de zi pentru sine şi 1cealailtă ju.mătaite penltru caipitalisit.
Prin urma.re, metoda de oalcull•are ia ratei plusvaloni•i €ste p e
scullt aceasta : luăm întreagia valoare .a produsului ş i considerăm
egală ·cu Z'ero partea constantă a valorii-1caipitaJl, car·e nu fiace decît
să reapară în valoarea produsului. SUJma de valoarn rămasă esrte
singura v1aQoare·...produs creată reallllll enlte Îiil procesul de formare

a

măl'fii. Dacă plusvallo ar·ea este diată, o scădem di:n aceaistă v.aloare
nou creată p entru a aflia c apitalul va.ori.abil. Procedăm invers dacă
acesta din urmă este dat şi dacă vrem să

aflăm plusvaloarea.

Dacă ambele sînt date, tl'ebui·e efectuată doar operaţia ltinială, calcularea raportului ·dintre plusV'aloare şi capitalul variabil, E_ .
V

30 a) Notă la ediţia a 2-a. Cu toate că este expresia exactă a gradului de
exploatare a forţei de muncă, rata plusvalorii nu este totuşi expresia mărimii
absolute a exploatării. De pildă, dacă munca necesară = 5 ore şi supra
munca = 5 ore, gradul de exploatare = 100°/o. Mărimea exploatării este măsu
rată aici prin 5 o.re. Dacă însă munca necesară = 6 ore şi supramunca = 6 ore,
gradul de exploatare de 100°/o rămîne neschimbat, în timp ce mărimea exploatării
creşte cu 200/o, de Ja 5 la 6 ore.
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Oridît de 5impllă ar fi aoeastă metodă, este •totuşi util să-l
familiarizăm pe cititor, cu ajutorul oîtorv.a exemple, cu principiul
care stă la baza acestei metode şi cu oare el nu este obişnuit.
Să luăm mai întîi ca ·exemplu o filatură cu 10 OOO de fusuri
mule, care filează din bUJIDbac amerioan fir nr. 32 şi care produce

1 pfund de fire pe săiptămî.nă de fie'Care fus. Deşeuri1le reprezinit:ă 60/o.
-Se preluorează deci săptă'IIllÎ na!l 10 600 de pfunzi de bucrnbac, obţi
nîn:du-se 10 OOO de pfunzi de fire şi 600 de pfunzi de deşeuri. In
apI1ilie 1 87 1 , Cl!cest bumba•c costă 73/4 peI11c e pfundul, deci pentru

1 0 600 de pfunzi 1se plăiteşte suma rotundă de 342 1. st. Cele
10 OOO de fusuri, inclusiv maşinile peI11tru operaţiile pI'eliminare
finatului şi maşina cu abur co.stă 1 I. st. per fus, deci 1 0 OOO 1. st.
U�r.a lor este de 1 00/o = 1 OOO 1. st., •sau pe săptămînă 20 1. st.
CMr1a pentru clădiI'ea fabricii este de 300 1. st., sau de 6 1. st.
săptămînal. Cărbunell e (4 pfunzi per oră şi p er caJ-1Putere, la 100 de
cai..putere (după iinrl�oator) şi 60 de ore pe săptămină, iillclUJsiv în
i:: ălzirea C'lădirii) , 1 1 tO'Ile iPe săptărnînă, la preţul de 8 şilingi şi

6 penoe tona, costă •În total 41/2 1. •st. pe săptărnînă ; g.az 1

1. st. pe

săptăimînă, ulei 41/2 1 . st. pe săiptămînă ; deci toate materialele
auxiliare 10 1. st. pe săptămînă. Partea constantă a v;alorii este deci
de 378 1. st. pe săptăimîină. Salariile însumează 52 1. st. pe săptă
mînă. Preţul firelor este de 1 21/4 pence pfuI11d ul, adkă 10 OOO de
pfunzi = 5 1 0 1. st. ; pllusvaloarea .este deci 5 1 0-430 = 80 1. st.
Considerăm partea constantă a valorii de 378 1. st. = O, deoarece
ea nu j oacă nici un •ml în tomnarea valorii în decurs de o săptă
mînă. Rămine valoarea-nou creată fin decurs de o săptămînă de
V

-

p

.__..

132 = 52 + 80 1. st. Prin urmare, rata plusvalorii = 8%2
= 1 5311/isO/o. La o zi medie de muncă de 10 ore aceasta înseamnă :
muncă necesară = 331/ss ore şi supramuncă = 62/ss ore 31) .
J,acob faoe pentru anul 1815, socoti'IJJd preţul g11îului la 80 de
şilingi .cuarteruJ şi o producţie medie de 22 de busheli la aoru,
un a.cm aducînd astfel 1 1 1. st. , următorllll cailcul 73, foarte defec31) Notă la ediţia a 2-a. Exemplul dat în prima ediţie cu o filatură din
anul 1860 cuprindea unele erori faptice. D atele din text, p erfect exacte, mi-au
fost furnizate de c'\tre un fabricant din Manchester. - Mai trebuie menţionat
că în Anglia vechiul cal-putere se determina după diametrul cilindrului, pe
cînd cel nou se determină după forţa reală pe care o arată indicatorul.
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tuos din cauza 1compensării anterioare a mai muLtor posturi, dar
totuşi su.fident pentoru .scopul nostru :
Producţia de valoare la acru
Sămînţă (de grîu)

. . 1 I.st.

9 ş.

. . . . . . 2 I.st.
. . . . . . . . . . . . 3 I.st.

10 ş.
10 ş.

Total . . . . . . 7 I.st.

9 ş.

îngrăşăminte

Salarii

Zeciuială, impozite,
taxe . . . . . . . . . . . . 1 I.st. 1 ş.
Rentă . . . . . . . . . . . . 1 I.st. 8 ş.
Profitul arendaşului
şi dobînda . . . . . . 1 1. st. 2 ş.
Total . . . . . . 3 I.st.

11 ş.

PresupuI11î nd ,în permanenţă că .p11eţul p rodusului = valoa·r ea
sa, plusv.aloarea se repartizează aici între diferitele rubrici : profit,
dobîndă, zeciuia[ă •etc. Aceste rubrici nu rprezintă interes pentru
noi. Le 1adunăm şi obţinem plusv.aJ.oarea de 3 .1. st. şi 1 1 şilingi.
CeLe 3 �. st. şi 19 şilliillgi pentru ·săm:înţă şi îng•răşămirnte, ca parte
1constClJillt ă .a c apitalului, le considerăm egale cu zero. Rămîne ca
•pitalul variabil ravansCl!t de 3 1. st. şi 10 şilingi, în locul cărui1a a
fost pwdUJsă o valoare nouă de 3 J. st. 10 şilingi + 3 1. st. 1 1 şillingi.
3 I .st. 11 şilingi
' mai mult de 100 0/o. Murucitorul
v
3 I .st. 10 şilingi
întriebuinţează mai mult de jumătate din ziua sa de muncă rpentru

.Prin umnare

..E.

=

a produce o plusvaloare, pe care, sub diferite .p retexte, şi-o împart
între ele diferilte persoane 31a) ,

2. Exprimarea valorii produsului în părţi proporţionale
ale produsului
Să revenim acum 1a ·exemplul .care ne-a arătat cum face capi
talistul din b ani caipital. MuI11c a necesară ia fi!latorului s ău a fost de
6 ore, supr.amun•ca tot de 6 ore ; gradul de expl01atare a forţ•ei de
muncă a .fost deci de 1000 /o.
Produsul zilei de munc ă de 12 oDe sînt 20 de pfunzi de fire
în valoare de 30 de şilingi. Nu mai puţin de 8/10 din această va
loare a fire1or (24 de şilingi) sînt Jormate .din valoa•rea mijloacelor
de producţie consumate, care nu foc deo�t să rea.pară în produs
lll .ac de 20 de şilingi, fusuri etc. de 4 şillingi) ,
(20 de pfunzi de b1lllb
constînd, cu alte cuvinte, din capital constant. Celelalte 2/10 sînt
valoarea nouă de 6 şilingi, apărută în procesul filatului ; jumătate
din această vialoare nouă .înlocu�eşte valoarea pe o zi a forţei d e
muncă care a fost avansată, sau -capitalul variabill , iar cealaltă ju-

31a) Calculele de In<ti sus nu au decît valoarea unor ilustrări. Se presu
pune că preţurile = valorile. ln cartea a III-a se va vedea că această egali
zare nu se produce atît de simplu nici chiar pentru preţurile medii.
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mătate constituie o iplUJsVlaloare de 3 •şilingi. Valoarea totală a celor

20 de pfunzi de nir·e se compune deci precum urmează :
Valoarea firelor de 30 de şilingi
c

V

24 de şilingi
Initruaît

această

p
-

-

+ 3 şillingi + 3 şilingi.

valoaroe

totailă

este exprimată în

produsul

total de 20 de pfunzi de fi11e, t11ebUJie ca iŞi diferitele elemente ale
valorii

să poată

fi

reprezentate în

dusului.
Daică valoarea de 30
pfunzi

de

constantă

părţi prqporţionale

ale

pro

de •Şilingi ex�stă .sub torma a 20

de

fire,
de

atunci 8/1 0 din această valoare, adică partea sa
24 de şilingi, există în 8/io din produs, adică în

1 6 pfunzii de fire. Din 1a,oeştia, 131/a pfunzi repre.ziintă va'1o area ma
teriei

prime,

a

bumbacului

filat,

în

sumă

de 20

de şilingi,

iar

22/s pfunzi reprezintă valoarea materialelor auxiliare şi a mij loace
lor de muncă consumate, a fusurilor etc., în sumă de 4 şilingi.

.în

Aşadar, 1 31/s pfunzi de fire repr>ezintă tot bumbacul prelucrat
produsul total de 20 de pfunzi de fire, materia primă a produ

sului total, şi nimk mai mult.

E

drept că ei nu conţin decît 1 31/a

ipfunzi de bumbaic în valoare de 131/s şilingi, dar valoarea 1care le-a
tost adăugată. adică 62/s şilingi, consUtu:ie un ·echivalent al bum
bacului îllltrebninţat peilltru ceilalţi 62/s pfunzi de fire. E oa şi cum
a.cestei din UPmă canti!tăţi de fire i s-ar fi smuls bllllllbacul, şi tot
bumbacul produsului total s-ar fi îngrămădit în 1 31/s pfunzi de fire.
In schi.mb îns ă , această cantitate de fire nu cantine acum nici un
atom din valoarea maJteria1alor auxiliare şi a mijloaicelor de muncă
·conslllla
ll te şi

nici din valoarea nou creată în prooesul matului.

TOlt aşa ceHalţi 22/s ipfunzi de fire, care contin restul de capi
•tal constant

(=

4 şilingi) , l!lU rep11ezintă deoît valoarea materialelor

auxHiar•e şi a mijloa.cefor de muncă consUJmate în producerea pro
dusului tota11 de 20 de ;pfunzi de fir-e.
Opt zecimi din produs, ·adkă 16 pfunzi de fire, cu toate că,
privite din puJ11at de vedere corporal, ca valoare de în:t11ebuinţa,re,

ca fire, sînt creaţie a muncii filatorului, în aceeaşi măsură ca şi

·celelalte părţi ale produsului, nu conţin totUJşi, în aiceaistă ordine
de idei, munca filatorului,
filatului.

E

muncă absorbită în emisul procesului

ca şi cum ele s-ar fi transfo11mait în fire fără să fi fost

filate, ca 1şi cum foruna lor de fire ar fi pură înşelătorie. Intr-ade
văr, atunci oînrl oa!pitalistuJl le vinde cu 24 d� şilingi, cumpărîn
du-şi din nou cu această sumă mijloace de producţ�e, se vede că

1 6 pfunzi de fire nu sînt dedît bumb ac, fusuri. că11bune etc. de
ghiizate.
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Dimpotrivă, cele 2/10 din produs rămase, adică cei 4 pfunzi
de fire, nu reprezintă acum nimic altceva deaît valoarea nouă de
6 şilingi, produsă în cursul celor 12 ore de filat. Ceea ce ele conţi
neau ca v.aloC!!re a materiilor rprime şi a mijloaicelor de muncă con
sumaite a ieşit din ele şi a :intrat în primii 16 pfunzi de fire. Munca
filatorului IÎ:ntruchipată în 20 de pfunzi de fire este concentraită în
2/1 0 din produs. Este ca şi cum filatorul ar fi filat 4 pfunzi de fire
din aer sau din bUllilb ac şi cu fusuri care, fiind furni:ziabe de natură,
fără contmbuţia muncii omeneşti, nu adaugă produsului nici o
valoar0e.
[)in cei 4 pfonzi de tfire, în care se află deci întreaga valoare
nou creată .în cursul unei zile de filat, jumătate nu reprezintă
dedt echivialenitul fopţ!ei de muncă consumate, deci capitalul va
riabil de 3 şilingi, iar •oeillalţi 2 pfunzi de fire nu reprezintă dec.ît
plusvialoarea de 3 işillingi.
Deoarece 1 2 ore de muncă ale filatorului se materializează în
6 şilingi, în valoarea firului de 30 de şilingi sînt ma.ter1alizate
60 de ore de muncă. Ele există în 20 de pfunzi de fire, din oare
8/10 sau 1 6 pfunzi sînt materializarea a 48 de ore de muncă ante
rioare procesului filatului, adică a muncii materiali:ziate în mijloa
cele de producţie ale firelor, iar 2/1 0 sau 4 pfunzi sînt materializa
rea celor 1 2 ore de muncă cheltuite în însuşi procesul filatului.
Am văzUJt mai înainte că valoarea firelor este egală cu suma
valorii nou .create în cursul producerii Jor plus valorile exirs terute
anterior î·n mij loacele lor dle producţie. Acum am văzut CUim păr
ţile componente ale v.alorii ,pr.odusului, diferite din punct de vedere
funcţional sau conceptual, pot fi exprimate în părţi proporţionale
ale .produsului însuşi.
Această scindare a produsului - a rezultatului procesului de
producţie - îrutir„o cantitate de produs oeare nu repre:ziintă decit
munca pe care o conţin mijloaicele de producţie, adică partea de
capital constant, în altă oantitate carie nu reprezintă decît munca
necesară radăugată în cursul procesului de producţie, adică partea
variabilă a cupitalUJlui, şi într-o ulrtimă cantitate de produs c are
nu reprezintă deoîit sup:z;amunca adăugată în cursul aceluiaşi pro
ces, adică plusvaloar-ea, este .pe cit de 1Simplă pe atît de dmpor
tantă, după cum va arăta aplicarea ei ulterioară la unele probleme
complicate şi ,încă nerezolvate.
A•cUJm noi am considerat rpr.odUJsul total ca un rezultiait finit al
unei zH•e de muncă de 12 orie. Dar putem să-l urrm ărim şi în .pro
cesul lui de formare şi să expr1măm totuşi tpr.odusele p arţilale ca
părţi ale produsului, diferite din punct de vedere funcţional.
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12 ore 20 de pfunzi de fire, deci într-o

oră 12/s pfunzi, iar în 8 ore 1 31/s pfunzi, adică un produs parţia!l
de valoare egială cu valoar.ea totală a bumb acului .oare se filează
în •cursul întregii zile de muncă. Tot astfel produsul parţial al
următmlll'e i ore 1Şi 36 ide miinute este = 22/s ipfunzi de fire şi repre
zintă deci valoarea mij1oacelor de muncă consUJmate iin cursul a

12 ore de munc ă. Tot aşa 1n următoavea oră .şi 12 minute filatorul
produce 2 pfunzi de fire = 3 şilingi, o valoare a produsului egală

cu întreaga valoare creată ffn 6 ore d e muncă necesară. ln sfîrşit,
în ultimele 6/5 de oră el produce alţi 2 pfunzi de fire, a căror
valoare este eg;ailă cu plusvaloarea cveată de supraimunca sa de o

jumătate de zi. Acest mod de ia cakula îi serveşte fabric antului
englez pentru uzul s ău c asnic', şi el v.a spune, de piildă, că în
primele

8 ore, adică în primele 2/s ale zilei de muncă, el îşi aco

peră co stul bumbacului etc. Vedem deci că formula este justă ;
ea nu este de fapt decît prima formulă transpusă din spaţiu, unde
părţile produsului stau g;ata unele lîngă altele, în timp, unx:I.e ele
se

succed.

Dar formula poate să fie

însoţită şi

de reprezen tări

foarte barbare, mai ales în capetele care sint tot atît de interesate
din punct de vedere practic în procesul de valorificare, pe cît sînt
de interesate în a-i da o interpretare greşită din punct de vedere
teoretic. Astfel, unii îşi pot închipui că filatorul nostru produce
sau înlocuieşte, de pildă, în primele

8 ore ale zilei sale de muncă
36 de minute valoarea
mijloacelor de munc ă consumate, în următoarea oră şi 12 minute
valoarea bumb acului, în următoarea oră şi

valoarea sailariului şi că el nu consacră fabricantului, producerii de
plusvaloare, decît faimoasa „ultimă oră " . Filatorului i se atribuie
astfel o dublă minune : de ia produce bumb acul, fusul, maşina cu
abur, cărbunele, uleiul etc. în acelaşi moment în care filează cu
ajutorul lor şi de a face dintr-o zi de muncă de o intensitate dată
cinci asemenea zile. Căci în c azul nostru producţia materiei prime
şi a mijloacelor de muncă necesită 24/6, adică 4 zile de muncă de
cîte

12 ore, iar transformarea lor 1în fire o altă zi de muncă de
12 ore. C ă setea de îmbogăţire crede în asemenea minuni ş i că

găseşte întotdeauna un sicof.ant doctrtnar ICaDe să le d emonstreze,
·reiese •din urmăJtorul exemplu devenit celebru.

3. „Ultima oră" a lui Senior
Intr-o frumoasă dimineaţă a anului
r enumit pentru cunoşitinţele

1836, Nassau W. Senior,

sale ,economice şi pentru s1:ilul său

frumos, un fel de Clauren printre eoonomiştii englezi, a fost che-
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mat de la Oxford la Manchester pentru .a învăţa acolo el însuşi
economia politică, fo Loc să-i înveţe pie alţii, cUilil făcea la Oxford.
Fabricanţii îl aleseseră ·ca reprezen1tant al lor în lupta împotriva
Factory Act-u�ui 74, promulgat nu de mUJlt, şi împotriva agitaţiei
rpeil!tru ziua de mun:că de 10 ore, eiare ţ�ntea şi mai departe. Cu
obişnui.tul lor simţ practic deosebit de ascuţit, ei şi-.au dat seCJJma
'că domnul profesor „wanted a good deal of finishing"
L-au
chemat de ci La Manchester. La r.îllldul lui, domnul iprofeso.r a stiiliz at
lecţia primită la Manchester de la fabricanţi în pamfletul : „Letters
on the Fiactory Act, as tt a'ffects the cotlon manufaicture " , Londra
1 837. Aici se pot dti, într.e altele. următoarele lucruri instructive :
*.

„In condiţiile actualei legi, \Ilici o fabrică în care lucrează persoane sub
18 ani nu poate lucra mai mult de 1 1 '/2 ore pe zi, adică 12 ore în primele 5 zile
şi 9 ore simbăta. Analiza ( I) ce urmează arată însă că ointr-o asemenea fabrică
tot ciştigul ne t provine din ultima oră. Un fabricant investeşte 1 00 OOO 1. st.80 OOO I. st. în clădirea fabricii şi în maşini, 20 OOO în materii prime şi în sa
larii. Presupunînd că într-un an capitalul face o singură rotaţie şi presupunînd
un ciştig brut de 15°/o, volumul producţiei şi livrărilor anuale ale fabricii tre
buie să insumeze mărfuri în valoare de 1 1 5 OOO 1. st. „.Fiecare din cele 23 de
jumătăţi de oră de muncă pe zi produce 5/115 sau 1/2s din aceste 115 OOO 1. st.
Din aceste 2S/2s care constituie totalul celor 1 15 OOO 1. st. (constituting the whole
1 15 OOO 1. st.). 20/2s, adică 1 00 OOO din cele 1 1 5 OOO, nu fac deClit să înlocuiască
capitalul ; 1/23 sau 5 OOO 1. st. din cele 15 OOO ciştig brut (Il înlocuiesc uzura
fabricii şi a maşinilor. Cele 2/2s care au mai rămas, adică ultimele două ju
mătăţi de oră ale fiecărei zile, produc cîştigul net de 10°/o. Prin urmare, dacă
p reţurile rămînînd neschimbate, fabrica ar lucra 13 ore 'în loc de 1'11/2, ea şi-ar
•pori cu aproximativ 2 600 1. st. capitalul c irculant, ciştigul net ar creşte de
peste două ori. Pe de altă parte, dacă ziua de muncă s-ar reduce cu 1 oră,
ciştigul net ar dispărea, iar dacă s-ar reduce cu 1 1/o ore, ar dispărea şi ciş
tigul b rut" 32) .

82) Senior, 1. c„ p. 12, 13. Nu ne oprim asupra unor ciudăţenii care nu
prezintă importanţă pentru scopul urmărit de noi ca, de pildă, afirmaţia că fa
bricanţii socotes c înlocuirea maşinilor uzate etc„ deci a unei părţi compo
nente a capitalului, ca parte a ciştigului, brut sau net, murdar sau curat. Nu
ne ocupăm nici de exactitatea sau inexactitatea cifrelor. Că aceste cifre nu au
mai multă valoare decit aşa-numita „analiză" a dovedit-o Leonard Homer în
„A Letter to Mr. Senior etc.", London 1837. Leonard Homer, unul din Factory
Inquiry Commissi-0ners • * din 1 833 şi inspector de fabrică, de fapt cenzor de
fabrică, pînă în 1859, are merite nemuritoare în faţa clasei mll'Ilcitoare din An
glia. Toată viaţa el a luptat nu numai împotriva fabricanţilor !ndîrjiţi, ci şi
împotriva miniştrilor, pentru care era cu mult mai important să numere „votu
rile" fabricanţilor în Camera comunelor decit orelE' de muncă.- ale „braţelor de
muncă" în fabrică.
Adaos la nota 32. Expunerea lui Senior este confuză, chiar dacă se face
complet abstracţie de conţinutul ei inexact. Iată ce voia el să spună de fapt :
*

-

Nota 7r�d-:-

„mai are nevoie de o şlefuire zdravănă". - Nota
membrii comisiei pentru cercetarea conditiilor

trad.

de muncă din fabrici.

_
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Şi aceasta numeşte dOIIIlnul profesor „o analiză " I Dacă ar
fi dat crezare 1aimentărilor fabriicanţilor, potrivit cărora muncitorii
îşi irosesc timpU!l cel mai bun al zilei cu producerea, deci cu re
produoerea sau cu înlo cuirea valorii clădirilor, a maşiniloT, a
bumbacului, a cărbunilor eitc., orice anall i ză ar fi fost inutilă. El
ar fi trebuit să răspundă pur şi si.IJ1ld'.>lU : D omnilor I Da·c ă veţi r·e
du ce numărul or·elor de muncă de La l l 1/2 or·e la 1 O ore, în aicest
caz, celela1l te împrejurări rămî'lllînd neschimb ate, oonslllfu
fi l zilnic
de bumb ac, maşini etc. se va reduce cu 1 1/2 orie. Oiştigaţi deci
exact a!tît cit pierdeţi. Muncitorii voştri .vor irosi în viitor

1 1/2 ore

mai .puţin c u reproducerea sau înlocui'rea valorii�capital avans ate.
Dacă nu i-ar fi crezut pe cuvînt, consi"'.lerîilld , c a specialist c e esit e,
c ă e necesară o analiză, el trebui:i, în prianul rî'l1d, să invite p e
domnii fabricanţi ca, într-o chestiune care priveşte exclusiv ra
p o rtul dintre cîştigul net ş i m ăriunea zilei de muncă, să nu pună
de-a valma maşinile ş i clădi'ri1e .fabridlor, materiitle J>rime ş i .munca,
ci s ă binevo iască a pune într-o p aI'te

caipitalul consl!ant cupr.ins

în clădirile fabrid1o.r, în maşini, în materii prime etc . , iar î:n cea
laltă parte capitallul avansat penrtru salarii. Dacă atunci ar fi rezul
tat, p o ate,

că, după ·socoteala fabricanţi·lar, muncitorul r epro<luce

sau înlo cuieşte salardul în

2/2 ore de muncă, adică într-o oră, ana

listul nostru ar fi tr.ebuit să coil!tinue astfel :
Potrivit datelor voastre, muncitorul produce în penultima oră
salariul s ău, ia:r în ultfu:na oră plusvailo area voootră, sau C'iştigul
net. lntrucît în perioade de timp egaile el produce valori

egale,

produsul :penu�timei ore are aiaeeaşi valoare c a şi prod.UJsul ultiJmei
ore. Mai mult, el nu produce V1aloare decîit în măsura în care
.cheltuieşte mun c ă, iar c antitatea muncii sale este măsurată prin
timpul s ău de m uncă. Aoesta din urmă este, .potrivit datelor V'oastre,
de l l 1/2 ore zilni'C. O parte din aceste 1 l 1/2 ore el o Îil!trebuinţează
pentru

produc e·�ea

sau

în1ocuiDea

salariului

său,

c ealJ.ailtă

p ante

pentru pr01duce1 ea oîştigului vostru net. Altceva el nu mai faoe în
cursul zilei de muillc ă. Intruoît însă, potr.ivit datelor voastre, salafabricantul ii foloseşte pe muncitori timp de 1 1 1/2 sau 28/2 ore pe zi. Ca şi o
singură zi de muncă, munca dintr-un an constă din 1 1 1/2 sau 23/2 ore (înmulţit
cu numărul zilelor de muncă dintr-un an) . Presupunind acest lucru, cele
23/2 ore de muncă produc produsul anual de 1 15 OOO I . st. ; l/2 oră de muncă
produce 1/23 X 1 15 OOO 1. st. ; 20/2 ore de muncă produc 20/23 X 1 1 5 OOO 1. st.
= 1 00 OOO
1. st., adică ele înlocuiesc doar capitail.ul avansat. Rămîn 3/2 ore de
muncă, care produc 3/23X 1 15 OOO 1. st. = 1 15 000, adică dştiguJ. brut. Din aceste
3/2 ore de muncă, 1/2 oră de muncă produce l/23 X 1 1 5 OOO 1. st. = 5 OOO 1. st.,
adică ea compensează doar uzura fabricii şi a maşinilor. Ultimele două jumă
tăţi de oră de muncă, adică ultima oră de muncă, produc 2/23 X 1 15 OOO 1. st. =
=
1 0 OOO 1. st., adică profi.tul net. In text Senior transformă ultimele 2/23 crle pro
dusului în părţi ale zilei de muncă.
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riu'l său şi plusvaloarea fumizată de el sînt valori de aceeaşi mă

53/4

rime, el p roduce, evi•denit, s alarillll s ău în
net

în

5 3/4

celelalte

ore.

Mai

depa11te,

ore şi oîştigul vos tru

întruaît

v.aloarea

firelor

produse în două ore este egală cu suma valorii a salariului s ău
<plus OÎiŞtigu� vostru net, această valoare a fir,elor trebuie măsurată
cu

53/4

1 l1/2 ore de muncă, şi anume produsul penultimei ore cu
ore

de

muncă,

iar

cel

al

ultimei

ore

de

muncă

ditto

„.

Ajungem acum la un punct senisibil. Aitenţie deci I Penultima oră
de muncă este o oră de muncă tot atî:t de obişnuită, c a şi prima.
Ni plus, ni mo�ru; **. Cum poate să p roducă deci filatorul într-o
singură

oră de muncă o va1oare-fire

care reprezintă

53/4

ore

de

muncă ? El nu faae rea1mente o asemenea minune. Ceea ce pro
duce el oa valoare de întrebuinţare într-o oră de muncă este o
anumită cantiltatt e de fire. Valoarea acestor fir:e

53/4

ore de mUThcă, din care

43/4

este măsurată cu

sînt cuprinse, fără conitrtbuţia lui,

[n mijloacele de producţie consumate în fiecare oră, în bumb ac-,
anaişini etc., iar

4/4 ,

sau o oră, sînt adăug.ate de el însuşi. Aşadar,

intruaît salarillll lui este pr.odus în

53/4

ore şi întrucît firele p roduise

.într-o oră de filat conţin de asemenea
nki

o scamatorie

53/4

ore de muncă, nu este

dacă valioarea nou creaită în

cele

53/4

ore de

filat ale sale este egală cu valoarea produsului unei ore de filat.
Vă înşelaţi însă aiI!larnic

daică

credeţi

că el p ierde chiar

şi

un

singur atom. de timp din ziua sa de muncă cu reproducerea sau
, fIDlocuire a " valorii bumbacului, m aşinilor etc. Prin faiptul că munca
sa face din bumb ac şi fusuri fire, prin faptul că el filează, valoarea
bumbacului ş i a fusurilor trece de

la sine asupra fi11elor. Lucrul

acesta se dator·eşte c alităţii muil'cii sale, nu c antităţii ei. E drep t
c ă într-o o r ă el va transmite firelor mai multă valoave-bmnb ac etc.

1/2

de'Ciit în

oră, dar numai pen tru c ă într-o oră el filează mai muLt

bumbac deaît în
căreia

1/2

munci1oru1

oră. V.edeţi, aşadar : afirmaţia voastră potrivit

pwduce

în penultima

oră

valoarea

salariului

s ău şi în ultima cîştigul net nu înseamnă nimic altceva decît că în
firele produse în două ore ale zilei sale de muncă, indiferent dacă
aoeste ore s e află Ja început sau l a sfiîrşit, sînt întruchip ate

1 l1/2

ore

de muncă, exact aibîtea ore cîte nUJmără întreaga sa zi de muncă.
Iar afirmaţia că în primele
ultimele

53/4.

5s/4

ore el produce salariul s ău şi Îtl

ore oîştigul vos tru net nu înseamnă i arăşi nimic alt

ceva deaît c ă prim.ele

53/4

ore le .plătiţi, iar ultim.ele

53/4

ore nu le

p l ătiţi . Vo11besc de 1Pl111t a :muncii, nu de iplata illooţei ide muncă, pen
tru a folosi j argonul vostru. Daică veţi

compara acum, domnilor,

:raportul dintre timpul de muncă pe care-l plătiţi şi timpul de munc ă
*
**

-

-

asemenea. - Nota lrad.
nici mai mult, nici mai puţin.

de

-

Nota lrad.
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1p e care nu�l plătiţi, veţi vedea c ă acesta este raportul dintr,e o

100°/o,

jumătate de zi şi o jumătate de zi, deci

ceea ce înseamnă,

desigur, un procentaj frumUiŞ el. Nu există, de altfel, nici cea mai
mică îndoială că dacă v-iaţi pune „braţele de muncă " să munc ească

13

ore în foc de

suplimentare

1 1 1/2

şi dacă aţi adăuga pur şi simplu cele

supramuncii,

ceea

ce

este

de

aşteptat

voastră, aioeastă sup ra.muncă va creşte de la
rata plusvalorii va creşte deci de la

100°/o

din

1 1/2

ore

partea

53/4 ore la 7 1/41
1262/230/o . Daţi

la

iar
do

vadă însă de un opUm1sm. exagerait dacă speraţi că, adăugîndu-i-se

1 1/2 ore, ea va creşte de la 1 00 la 2000/o şi
200 0/o, adic ă „va creşte de peste două ori " .

chiar la mai mult de
Pe d e altă p aDte -

inima omului este un lucru (;Urios, mai ales atunci cînd omul şi-o
po artă în pungă - sînteţi din cale-afară de pesimişti dacă vă te
meţi c ă reducerea zilei de muI11c ă de la

1 l 1/2

la

1 01/2

ore ar avea

ca rezultat pierderea întregului vostru cîştig net . Nicidecum. Pre

supunînd c ă celela1te Îm1Jrejurări rămîn neschimbate, supramunca
ar scădea de la

53/4

la

43/4

rată a plusvalorii destul

ore, ceea c e .înseaimnă de asemenea o

de frumuşică, anume

fatală „ultimă •oră " , des.pre 1care voi aţi

8214/230/o,

băsmi1 !IIl ai

hiliaştii 7 5 despre sfirşitul 11.lJIIlii , este „ all bosh "

Iar

acea

mult decît

* . Pierderea ei nu

vă va 11psi de „cîştigul ne1t" , aşa cum nu-i va lipsi pe copiii de
ambele sexe, p e .care voi îi folosiţi, d e „puritatea sufletească "

32 a) .

82a) Dacă Senior a demonstrat
că de „ultima oră de muncă" depinde
cîştigul net al fab1icanţilor, existenţa industriei engleze a bumbacului, dominaţia
Angliei pe plata mondială, doctorul Andrew Ure a demonstrat 7 6 , pe deasupra,
că dacă copiii şi tinerii sub 18 ani care lucrează în fabrici nu ar sta timp
de 12 ore în atmosfera încinsă, dar pură dim punct de vedere moral, a atelieru
lui , ci ar fi împinşi cu 1 1 0 oră" mai devreme în lumea din afară, rece şi
frivolă, ei ar pierde posibilitatea de a-şi mîntui sufletul, din cauza trîndăviei
şi a viciului. lncepînd din 1848, în rapoartele lor semestriale, inspectmii de
fabrici îi ironizează mereu pe fabricanţi cu această „ultimă oră'", „ora fatală",
Astfel, d-l Howell spune, in raportul său despre condiţiile de muncă din
fabrici, datat 31 mai 1855 : „Dacă următorul calcul ingenios" (îl citează pe
Senior) „ar fi exact, de la 1850 încoace toate fabricile de bumbac din Regatul
Unit ar fi lucrat in pierdere " , („Reports of the Insp. of Faot. for the half
year ending 30th April 1855", p, 1 9, 20.) Cînd în 1848 legea cu ;privire la
zma de muncă de 1 0 ore a fost aprobată de parlament, fabricanţii au impus
unor muncitori din filaturile de în rurale, dispersate in comitatele Dorset şi
Somerset, asupra cărora s-a extins acţiunea legii, o contrapetiţie, în care s e
spune între altele : „Petiţionarii voştri, părinţii, socotesc că o oră de repaus
în plus nu ar avea alt efect decit demoralizarea copiilor lor, căci trîndăvia
este cauza tuturor viciilor". In această privinţă r aportul cu privire la condiţiile
de muncă în fabrici din 31 octombrie 1848 remarcă : „Atmosfera din filaturile
de in în care lucrează copiii acestor părin�i afectuoşi .şi virtuoşi este atît de
îmbicsită de praf şi de scamă de la materii prime, incit este extrem de neplăcut

*

-

„ absurditate crasă".

- Nota lrad.
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Cînd va suna într�adevăr „ultimul ceas" al vostru, să vă gîn
diţi la profesorul din O�for.d. Şi acum : Aş dori să am de-a fa'Ce cu
voi înbr-o lume mai bună. Adio ! 33} .„ Semnalul „ultimei ore" des
coperite de Senior în 1836 a fost lansat din nou în 11London Ecosă stai, fie şi numai zece minute, în camerele de filat, căci nu poţi scăpa de
scamele care-ţi intră în ochi, în urechi, în nas şi în gură. Munca însăşi cere,
dată fiind viteza nebună a maşinilor, indeminare şi mişcare neîntreruptă şi
totodată o atenţie susţinută ; pare cam dur să obligi p e părinţi să folosească
expresia de «tnindăvie» la adresa propriilor lor copii, care sint ferecaţi, scă
zindu-se timpuJ pentru masă, 1 0 or e :pentru o asemenea muncă, m asemenea
atmosferă„. Copiii aceştia muncesc mai mult decît muncitorii agricoli din satele
învecinate„. Această nemiloasă acuzaţie de «trindăvie şi viciu• trebuie înfierată
ca ipocrizie şi făţărnicie neruşinată„. Acea parte a societăţii care, acum aproxi
mativ doisprezece ani, era revoltată de emfaza cu care se proclama în public,
şi în mod foarte serios, sub oblăduirea unor înalte autorităţi, că întregul
«ciştig net. al fabricantului provine din «Ultima oră» de muncă şi că deci
reducerea zilei de muncă cu o oră desfiinţează ciştigul net, acea parte a
societăţii nu-şi va crede ochilor cind va constata acum că descoperirea origi
nală despre virtuţile «Ultimei ore» a fost între timp în aşa măsură perfecţionată,
incit cuprinde în egală măsură atît «morala» cit şi «profitul», şi în consecinţă
dacă durata muncii copiilor se reduce la 10 ore pline, se duce de ripă atît
morala copiilor ci t şi ciştigul net al acelora care i i folosesc, ambele depinzind
de această ultimă oră, de această oră fatală", („Repts. of ln51Jl. of Fact. for 31st
Oct. 1848", p . 1 01 . l Acelaşi raport •CU privire Ia condiţiile de muncă în fabrici
aduce exemple de „morală" şi de „virtute" a acestor domni faJbricanţi, de ter
tipurile, chiţibuşurile, ademenirile, ameninţările, falsificările etc. de care s-au
folosit pentru a-i determina pe ciţiva muncitori timoraţi să semneze asemenea
petiţii, pe care apoi să le prezinte parlamentului drept petiţii ale unei întregi
ramuri industriale, ale unor comitate întregi. Foarte caracteristic pentru starea
actuală a aş a-numitei „ştiinţe• economice este faptul că nici Senior însuşi,
care, spre cinstea Iui, a luat ulterior atitudine energică în favoarea legislaţiei
cu privire la reglementarea muncii în fabrici, nici adversarii săi iniţiali şi nici
cei ulteriori n-au ştiut să rezolve sofismele acestei „descoperiri originale " . Ei
au apelat pur şi simplu Ia experienţă şi la fapte. Chestiunea why şi wherefore *
a rămas pentru ei un mister.
33) Totuşi, domnul profesor a avut un profit de pe urma excursiei sale la
Manchester I In „Letters on the Factory Act", tot ciştigul net, „profitul • şi
, ,dobînda" şi chia.r „ sOIID. athing more" **• depinde de o oră de muncă neplătită a
muncitorului. Cu un an înainte, în „Outlines of Politica! Economy" , lucrare scrisă
pentru studenţii de la Oxford şi pentru filistinii culţi, Senior, obiectind împo ·
triva deteIIIllinării ricardiene a valorii prin timpul de muncă, „ a descoperit" că
profitul rezultă din munca caipita.listului, iar dobîmda din ascetismul său, din
„ abstinenţa" sa. Născocirea era veche, dar cuvintul „abstinenţă" era nou.
D-l Roscher l-a tradus exact în germană prin „Enthaltung". Dar compatrioţii lui,
mai puţin pricepu�i în limba latină, toţi Wirt-ii, Schulz-ii * ** şi alţi Micheli, l-au
tradus prin cuvintul cu rezonanţă călugărească „Entsagung" („ renunţare").
" - de c e şi din c e cauză. - Nota trad.

*'*' - „ceva mai mult". - Nota trad.
*** In limba germană : Wirt înseamnă

Nota trad.

şi

circiumar,

iar

Schulz

şi

p rimar.
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no.mist" din

15 aprilie 1848 de către James Wi1son, unul din prin

cipalii m andadni ·economişti , în legătură cu legea cu privire la ziua
de munccă de 10 ore.

4. Plusprodusul
Acea parte a produsului

( 1/ 1 0

din

20 de pfunzi de fire, adică
2) în care e reprezentată

2 pfunzi die fire în exemplul din secţiunea
plusvaloar:ea o numim plusipmdus

(surplus produce, produit net) .

Aşa cum raita plusvialorii nu este determ1nată de raiportul aoesteia
faţă de suma totală a capitalului, ci numai faţă de partea lui
variabilă, tot crstfel şi mărtmea plusprodusului nu este determinată
de

ra,portul lui faţă de r•estul produsului total, ci faţă de acea
a pro dusului lin ·care e reprezentată mlliilca necesară. Aşa

p arte

cum producerea

de plusvaloare

este

sc Qpul

determinant

al

pro

ducţiei capitaliste, tot astfel nu mărimea absolută a produsului, ci
mărimea

relativă

a plusprodusului măsoară

gradul

de

avuţie

34) .

Suma muncii necesare şi a SU[Jramuncii, a acelor intervale de
timp în came muncitorul produce echivalentul care în1ocuieşt:e forţa
sa de munC'ă şi plusvaloarea, formează mărimea absolută a timpu
lui său de muncă - ziua de muncă (working day) .

34) „Pentru un individ care are un capital de 20 OOO 1. st. şi un profit
de 2 OOO 1. st. anual, este absolut indiferent dacă capitalul său foloseşte 100
sau 1 OOO de muncitori, dacă mărfurile produse sînt vîndute cu 10 OOO sau cu
20 OOO 1. st., cu condiţia ca profitul său să nu scadă în nici un caz sub 2 OOO I. st.
Oare nu este acesta şi interesul real al întregii naţiuni 1 Dacă venitul ei net
real, renta şi 'Profitul. ei rămîn neschimbate, nu are absolut nici o importanţă
iaptul dacă naţiunea numără 10 OOO OOO sau 12 OOO OOO de locuitori". (Ricardo, I. c.,
p. 41 6.) Cu mult înaintea lui Ricardo, Arthur Young, un fanatic al plus-produsu
lui, autor !Pe d•t de prolix, 1pe atit de inc�ab�l, a cărui faimă este in.V1ers pro
porţională cu meritele sale, a spus printre altele : „Ce folos ar aduce într-un
sta:t modern o provincie întreagă al cărei pămînt ar fi cultivat, aricit de bine,
de mici agricultori independenţi, după metoda veche romană 1 Ce alt rost ar
putea să aibă o asemene a situaţie decit acela de a crea oameni (the mene
purpose of breeding men) , ceea ce, de altfel, nu are nici un rost (is a most
useless purpose) ". (Arthur Young, „Political Arithmetic etc.", London 1 774,
p. 47.)
Adaos la nota 34. Ciudată este „puternica tendinţă de a prezenta venitul
net drept avantajos pentru clasa muncitoare.„, dar, evident, el e avantajos, nu
fiindcă este net" . (The Hopkins, „On Rent of Land etc.", London 1828, p. 126.)
16
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opt

Ziua de muncă
1. Limitele zilei de muncă
Am plecat de la ipoteza că forţa de muncă se cump ără şi se
vinde la va}o area ei. A1ceastă valoare, ca şi valoarea oric ăr·ei aLte
mărfi, este determinată de timpul de muncă necesar pentru pro
ducerea ei. Deci,

dacă pentru producerea mijloacelor

zilnice

subzistenţă necesare în medie munciitorului este nevoie de
el trebuie să muncească în medie

de

6 ore,

6 ore pe zi pentru a produce

ziilnic forţa sa de muncă, sau, altfel spus, pentru a reproduce v·a
lo area obţinută prin vînz.area ei. Şi atunci, p artea necesară a zilei
sale de muncă cuprinde

6 ore şi constituie deci, celelaLte condiţii

răanînînd neschimbate, o mărime dată. Dar în acest fel încă nu este
dată mărimea zilei de muil!că însăşi.
Să pnesup unem că linia a
gimea

timpului

de

muncă

b reprezintă durata sau lun-

necesar,

munca v;a fi prelungiită peste a b cu
următoar.ele 3 l:itlli i diferite :
Ziua de muncă

zicem 6 ore. După cum
1 , 3, 6 ore etc., V'OII!l obţine

să

Ziua de muncă

I

b_c,

II

b --C,

a

Ziua de muncă III
a

b

c,

care reprezintă trei zile de muncă
Linia

de

prelungire

b

ziua de muncă = a b

+

c

reprezintă

deosebite,
duraita

de

1, 9 şi 12 ore.

supramuncii.

Intrucît

b c sau a c, ea variază o dată cu mărilIIl e a

viariabilă b c. Intrucît a b este dat, raportul dintre b c şi a b poate
fi întotdeauna măsurat. Pentru ziua de muncă I el va reprezenta

1/a,

pentru z.iua de muncă II ·

- 6Ia din
· a b. Intruc1t,

3/6

şi p entru ziua de muncă III
timp de supramuncă
pe de alta p arte, raportul
�

timp de muncă necesar

determină rata plusvalorii, aceasta din urmă este dată prin ra
p ortul de mai sus. I n cele 3 zile de muncă diferite ea va fi
respectiv

de

1 62/s°lo, 500/o şi 1000/o. Invers însă, rata p lusvalorii
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singUJră nu ne-ar indica măriunea zilei de muncă. Dacă ea ar fi,
de pildă, de 1 000/o, ziua de muncă ar putea să comporte 8, 10,
1 2 or-e etc. Ea ar arăta că cele două componente ale zilei de
muncă, munca necesară şi suprarmunca, sînt de mărime egală, nu
ar arăta însă cit de mare este fiecare COOI!iponentă.
Ziua de muncă nu este deci o mărime constantă, ci o manme
variabilă. Ce-i drept, o parte a ei este determinată de timpul de
muncă necesar p1en1J.ru reproducerea continuă a mu'Il!citorului în
suşi ; mărimea ei totală variază însă în funcţie de lungimea sau
durata supramuncii. Ziua de muncă este, aşadar, determinabilă, dar
în sine şi pentru sine ea este o mărime nedeterminată 35) .
Pe de altă paDte, cu toate că ziua de muncă nu este o mărime
constantă, oi una variabilă, ea nu poate varia deaît înăuntrul unor
anumite limite. Limita ei minimă nu este însă determinabilă. De
sigur, în ipoteza că lini•a de prelungire b c, adică supramunca,
= zero, obţinem limita minimă, şi anUJIDe acea parte a zilei în
cursul căreia muncitorul trebuie să munoea1scă în mod necesar
pentru propria sa întreţinere. Dar în COJ]diţiile modului de pro
ducţie capitalist, munca necesară nu poate constitui deaît o parte
a zilei de muillc ă, cu alte cuvinte ziua de muncă nu se poate nioi
odată reduce la acest minim. ln schimb, ziua de muncă cunoaşte o
limită maximă. Ea nu poate fi prelungită dincolo de o anUJIDită
limiită. Această 1imită maximă aire o dublă determinare. In primul
rînd, ea este determinată de limita fizkă a forţei de muncă. In
decursul zilei obişnuite de 24 de ore un om nu poate cheltui decît
o anumită cantitate de forţă vitală. Un cal nu poate lucra zi de zi
decît 8 ore. In timpul unei părţi din zi forţa trebuie să se
odihnească, să doarmă, iar în timpul unei a1te părţi omul trebuie
să-şi satisfacă alte nevoi fizice, să se hrănească, să se spele, să se
îmbrace etc. In afară de această limită pur fizică, prelungir.ea zilei
de muncă se loveşte şi de 1imi'te de ordin moral. Munciitorul are
nevoie de timp pentru satisfacerea trebuinţelor spirituale şi sociale,
al căror volum şi număr sînt determinate de gradul general de
civilizaţi·e . .Aişadar, vairiaţiile zilei de mun!că au loc înăuntrul unor
11mite de ordin fi.zic şi social. Ambele lism�te sînt însă foarte elas
tice, îngăduind cea mai mare libertate de mişcare. Găsim astfel zile
de muncă de 8, 1 0, 1 2 , 14, 1 6, 1 8 ore, deci de cele mai di
verse durate.
CaipitaHstul i3. cumpărat tiorţa de muncă la valoarea ei pe o zi.
Lui îi aparţine va1'oarea ei de întrebuinţare pe timpul unei zile de
35) „O zi de muncă este o mărime nedeterminată ; ea poate fi lungă sau
scurtă", („An Essay on Trade and Commerce, containing Ob servations on Taxa
tion etc . " , London 1770, p. 73.)
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muncă. Prin urmare el a dobîndit dreptul de a-l pune pe muncitor
să muncească p entru el timp de o zi. Dar ce este o zi de muncă ? 36)
I n orice caz, o zi mai scurtă decît o zi obişnu�tă de viaţă. Cu cit
anume ? Capitalistul are c oncepţia lui aparte despre limita nece
a zilei de muncă, această ultima Thule • * . In calitate de

sară

capitalist, el nu este nimic altceva decît capital personificat. Sufle
tul lui este sufletul c apirt:alului. Capitalul are însă un singur instinct
vital, insUnctul de

a se valorifi ca,

de

a

crea plusvaloare, de

a

absorbi cu ajutorul p ăirţii sale constante, cu ajutorul mijlo acelor de
producţie, o masă cit mai mare de supramuncă 37) . Capitalul este
muncă defunctă, c are, asemenea unui vampir, capătă viaţă numai
absorbind muncă vie şi trăieşte cu atît mai mult. cu cît absoarb e
mai

mult. Timpul

în

decursul

căruia

muncittorul

munceşte

este

timpul în decursul căruia c apitaliistul coJllS umă forţa de muncă cum
părată de el 38) . Conslllil'înd pentru sine timpul său disponibil, mun
citorul îl fură pe oapita11st 39) .
Capitalistul invo că deci legea schimbului de mărfuri. Ca orice
alt

cumpărăbor,

el

caută

să

obţină

un folos

cit

mai

mare

din

valoarea de într,ebuinţare a mărlii sale. Deodată se fa.ce însă auzit
glasul munciborului,

care,

în Stumn und Drang

al procesului

de

producţie fus ese înăbuşit :
Marfa pe

care ţi-am vîndut�o se deosebeşte de mărrfur.ile de

rînd p rin faptul că întreb uinţarea ei cree ază valoal'e, şi a nUllll e o
valoare mai mare

decît costul

care ai cumpărat-o. Ceea

a

capi talului,

p entru

ei.

Acesta

ce p entru tine

mine

constituie

forţă de muncă. Noi, tu şi cu mine,

a

fost motivul pentru

apare d11apt v.aJorificare

cheltuire

suplimentară

de

cunoaştem p e piaţă doar o

singură lege, aceea a schimbului de mărfuri. Şi nu vînzătorul, care
:mi Iată o întrebare infinit mai însemnată decî t celebra întrebare adresată
de sir Robert Peel Camerei de comerţ din Birmingham : „What is a pound ?" *•
o întrebare care a putut fi pusă numai pentru că Peel ştia despre natura banilor
tot atît de puţin ca şi „!ittle shi!Jing men• 77 di·n Birmingham.
37) „Este menirea capitalistului de a obţine cu capitalu! cheltuit o canti·
tate cit mai mare de muncă" . („D'obtenir du capital depense Ia plus forte somme
de travail possible" .) (J. G. Courcelle-Seneuil, „Trai te theorique et pratique
de• entreprises industrielles " , 2eme edit., Paris 1857, p. 62.)
38) „Pierderea unei ore de muncă pe zi reprezintă o daună enormă pentru
un stat comercial" . „Consumul articolelor de lux este foarte mare la sărăcimea
muncitoare din acest regat ; mai ales Ia plebea din manufacturi ; cu această
ocazie însă, ea îşi consumă şi timpul, un consum mai funest decît oricare
altul•. („An Essay on Trade and Commerce etc. • , p. 47 şi 153.)
39) „Dacă muncitorul liber se odihneşte un moment, economia meschină,
care-I urmăreşte cu ochi neliniştiţi , pretinde că a fost furată • . (N. Linguet,
„Theorie des Loix Civiles etc.", London 1767, t. II, p. 466.)
* - „Ce este o liră
** - limită extremă

?". - Nota lrad.
[Thule - insulă legendară în

nord) .

- Nota

trad.
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înstrăinează maI\ta, o consumă, ci cumpărătorul, care o dobîndeşte.
Prin urmare, ţie îţi aparţine uzul forţei mele de muncă zilnice.
Dar cu ajutorul preţului ei zilnic de vînzare trebuie să pot să o
reproduc zilnic ca să pot să o vînd din nou. Abstracţie făcînd
de uzura normală din pfiicina viîrs tei etc., mîine eu trebuie să fiu
capabil să lucrez cu aiceeaşi putere, sănă:ta!te şi vioiciune cu care
am luc1.1at a2li. Tu îmi predici mereu „sipiritul de economie" şi
„ a!bstinenţa " . Ei bine l Vreau să-mi administrez singura mea avere,
forţa de muncă, ca un gos,podar chibzuit şi econom, ferindu-mă
de orice irosire nesăbuită a ei. Din această forţă de muillc ă vreau
să cheltuiesc zilni'c, să transform în mi11care, în muncă, doar o
cantitate compattbi'lă cu o durată normală şi cu o dezvoltare sănă
toasă a ei. Prelungiilld peste mă!sură dura:ta zilei de muncă, tu p oţi
cheltui într-o singură zi o cantitate mai mare dm �orţa mea de
muncă decîit: cea p e caire o pot eu înlocui în trei zile. MuIJ1ca cîşti
gată astfel de tine, · eu o pi·erd din substanţa muncii. Fd1osirea for
ţei mele de muncă şi j efuir·ea ei sînt lucruri cu totul diferite. Dacă
perioada pe care o poate trăi în medie un muncitor mediu, la o
durată rezionabilă a muncii, este de 30 de ani, valoarea forţei mele
1
sau
de muillc ă pe care mi-o plăteşti zi de zi reprezintă
365 X 30
1Îl095o din valoarea ei totală. Dar dac ă tu o c onsumi în 1 0 ani
atunci îmi plăteşti zilnic 1/ 10950 în loc de 1/so5o din valoarea ei
totală, adică numai 1/s din valoarea ei pe o zi, şi-mi furi astfel
zi:lni<C 2/s din v.aloarea mănfii mele. Îmi plăteşti for�a de muncă pe
o zi şi c onsun1i forţ.a de muncă pe trei zile. Aceasta este în con
traidi1cţie cu contractul nostru şi cu legea schimbului de măTfuri.
Cer, aşadar, o zi de muncă de o durată normală, şi o cer fără a
fa1ce apel la inima ta, că!Ci în chestiuni băneşti îillc etează orice
senttmentaltsm. Poţi să fii cetăţean model, eventual membru al
societăţii p entru protecţia animalelor, şi pe deasupra să .ai repu
taţie de sfint, dar obiectul pe care îl reprezinţi pentru mine nu
are o inimă care să-i bată în piept. Ceea oe p are să bată acolo e
bă!taia propriei me1e inimi. Eu reveilld ic o zi nonmală de muncă,
pentru că re'V'eilldi'C vailioarea măr1fii mele, ca orice alt vînzător 40) .
40) In •tÎlmpUJl marii strike * din 1860-1861 a bui1der • • -ilar din .Londra,
care cereau reducerea zilei de muncă la 9 ore, comitetul lor a publicat o
declaraţie foarte asemănătoare cu pledoaria muncitorului nostru. Declaraţia. face
o aluzie ironică la faptul că cel mai avid dintre „building masters" * ** - un
oarecare sir M. Peto - ar avea „reputaţia de sfint " . (Acest Peto a avut,
după 1867, acelaşi sfirşit ca şi Strousberg I)
•

**
***

-

-

-

greve. - Nata trad.

muncitorii din canstructii. - Nata trad.
„antreprenori"' - AI010. trad.
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Este evident, aşadar, că, abstracţie făcînd de unele limite foarte
elastilce, din natura schimbul>ui de mărfuri însuşi nu rezultă niici o
ltmi.tă p enbru ziua de muncă, deci nici o limită pentru supramuncă .
.Aitunci dÎ!lld încearcă să pr.elungească ziua de muncă cît mai mult
p osibLl şi să facă, dacă se poate, din!tr�o singură zi de muncă două,
capitalistul invocă dreptul său de cump ărător. Pe de altă p arte,
nartura sipecifiică a mărfii vîndute implilcă o limită a coI11sumării ei
de către cumpărător, şi muncitorul îşi apără dreptul său de vîn
zător atunci oînd v:rea să 1ilmiteze ziua de muncă 1a o anumHă
mă!rilme normală. Aici av;em deci o an:tinoonie : drept contra drept,
ambele în aceeaşi măsură 00I11sa<cra!te prin legea schimbului de
mărfuri. Intre drepturi egale decide forţa. Şi astfe!l în istoda pm
ducţiei carpitaliste reglementarea zilei de muncă se prezintă ca
luptă pentru limitele zi'lei de muncă - o lurptă între capitalistul
colectiv, adkă clasa capitalitştilor, şi muncitorul colectiv, adică
clasa muncitoarie.

2. Goana după supramuncă. Fabricant şi boier
Nu capita!ul a inrventat sup.ramunca. Pretutindeni unde o parte
a societăţii deţine monopolul mijloacelor de producţie, muncitorul,
liber sau neliber, trebuie să adauge timpului de muncă necesar
pentru pr.opria sa înt11eţinere un su11rplllis de timp de muncă, ca să
producă mijloacele de subzistenţă p entru proprietarul mijloace
lor de producţie 41) , indiferent dacă acest
p roprietar este XO(/..o c;
x'&yodMc;* atenian, teocrat etrusc, civis rormanus **, baron normand,
proprietar de sclavi american, boier valah, landlord modern sau
caipitalist 42) . Este însă limpede că dacă într-o formaţiune social
econooniică precumpăneşte nu valoarea de schimb , ci valoarea de
întrebuinţa11e a produsului, s111prarrnun:ca este limitată de un cerc
mai rest11îrus sau mai larg de trebuinţe, dar din însuşi caracterul
pmducţiei nu rezultă o nevoie nelimitată de SUJpraimuncă. De aceea,
munca excesivă devine Îrllgroziboare în antkhitate atunci cînd e
41) „Cei care muncesc„. hrănesc în realitate atît pe pensionarii, numiţi
bogaţi, cit şi pe ei înşişi". (Edmund Burke, 1. c., p. 2, 3.)
42) Cu foarte multă naivitate, Niebuhr remarcă în lucrarea sa „Rămische
Geschichte" : „ Nu putem tăgădui că opere de felul celor etrusce, ale căror
ruine stlîr.nesc uimire, presupun, în statele mici (I), existenţa seniorilor şi a
şerbilor". Sismondi, mult mai profund, spunea că „dantelele de Bruxelles"
presupun existenţa patronilor şi a muncitorilor s alariaţi.

*

••

-

-

aristocrat. - Nota
cetăţean roman. -

lrad.
No l a lrad.
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viorba să se obţină valoarea de schimb în forma sa independentă,
de bani, aJdică în producţia de aur şi airgint. Munca forţată, mer
gînd pînă la istovire totală, constituie aici forma oficială a mun
cii excesive. E de ajuns să-l citim pe Diodorus Siculus 43) . In lu
mea antkă însă acestea smt exicepţii. Dar de îndată ce popoare1e
a căror pmducţie se desfăşoară încă în formele inferioare ale
muncii de sclav, de daică etc. sînt atrase în orbita pieţei mondiale
domiillCl'te de IlliOldul de producţie caipitalist, piaţă care f.aice să pri
meze interesllll pentru viînzarea în străinătate a produs,elor lor, la
cruzimile ba!lbare ale sclavajului, iobăgiei ebc. se adaugă cruzime a
civiliZJată a mulllcii excesive. Astfel, în statele sudice ale Uniunii
Ameriicane munca negrilor a păis1trat un caraicter patriarhal mode
rat atîta vreme aît soopul producţiei era mai cu seamă sati<sfacerea
direc-tă a trebuinţelor proprii. Dar în măsUJra în care exiportu1 de
bumbac a căpătat o importanţă virt:ală pentru a'Ceste state, munca
excesivă a n egrilor, c are p e alocuri ducea la c onsumarea vieţii
lor în şapte ani de muncă, a devenit fac �oml unui sistem interesat
şi calculat. Nu mai era vorba să se obţină de la ei o anlllllli tă
cantitate de produse utile. Era vorba de însăşi producerea plus
val0trii. Tot aişa stau lucrurile cu munca de clacă, de pildă î.n
Princiip atele dunărene.
COIIIlip ararea goanei după sl.llpram:tuncă din Princiipatele dună
rene cu cea similară din fabriciJe engleze preziilltă un inteI1es
deosebit, deo.aPe ce în munca de clacă supramunca posedă o fornn ă
de sine stărtătoaiie, palpabtlă.
Să preslllpunem că ziua de muncă comportă 6 oPe de muncă
necesară şi 6 ore de supraanuncă. Atunci mulllc itorul liber îi furini
Z!ează capitalistului 6 X 6, aidkă 36 de ore de suprarmuncă pe săp
tămînă. Esl!e oa şi cum ar lucra 3 zile pe săiptămînă pentru sine
şi 3 zile pe săptămî.nă gratuit pentru cap italist. Lucrul acesta Îills ă
nu este vizibil. SUlpraimunca şi munca necesară se contopesc. Aş
putea, prin urmare, să ex.prim aoelaşi rarport şi ahtfel, de pildă c ă
muncitorul lucrează î n fiecare minut 3 0 d e secullld e pentru sine şi
30 de secunde pentru capitalist etc. A1tfel stau lucrurile cu munca
de clacă. Munca necesară pe care, de pildă, ţămnul valah o de
pune pentru p rQIPria s a întreţinere este separată în spaţiu de supra
munca prestată pentru boier. Pe prirma o efectuează pe p.ropriul
43) „Nu-i poţi privi pe aceşti nenorociţi" (din minele de aur situate între
Egipt, Etiopia şi Arabia) . „care nu au nici măcar putinţa să-şi cureţe trupul
şi să-şi acopere goliciunea, fără a le deplînge soarta j alnică. Căci aici nu
există nici milă şi nici cruţare pentru cei bolnavi, pentru cei nevolnici, pentru
bătrini, pentru slăbiciunea femeilor. Minaţi cu bita, toţi trebuie să muncească
fără răgaz, pină ce moartea pune capăt chinurilor şi mizeriei lor". (Diod. Sic.,
„Historische Bibliothek" , Buch 3. c . 13, [p. 260] .)
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său ogor, pe cea de-a doua pe moşia boierească. Oele două părţi
ale tirrnlp ului de muncă ex�stă deci în mod independent una lingă
alta. In f011m a muI11c ii de clacă Sllipra:munca este deUmitată d is.tiI11ct
de munca necesară. AC'eastă formă deosebită de manifestare, evi
dent, nu modEfică cu nmic raiportul c antitativ di.intre sup,ramuncă
şi munca necesară. Trei zile de su.priaimuncă pe săiptămînă rămîn
tr.ei

zfie

munc�tor,

de

muncă

care

nu

creează

nilci

un

echivalent

indiJerent da1eă ele po ar.tă numere de mUJncă de

pentru
clacă

sau de muncă salariată. La capitaliist însă, goana dlllpă sUJpramuncă
se eXlplrimă în l'enidinţa de a prelUJilgi peste măisură ziua de muncă ;

la bo�er ea se exprimă mai simplu, în goana directă dup ă zile
de daică 44) .
!n Priil!ciipatele Dunărene claca se împletea cu renta în natură
şi cu cele'.l alte atribute ale iobăg�ei ; ea alcătuia însă tributul prin
dpal plăit1t clasei stăpînirto are. Oriunde gărsm asemenea situaţie,
rareori munca de clacă a rezultat din stal'lea de iobăgie ; dimpo
trivă, de cele mai multe ori stairea de iob ăgie a r·ezulta;t din munca
de clacă 44a) . L a fel s-a întîmplat în Provinciile române. Modul lor
de prodUJcţi e iniţial era bazat p e propri.etatea în obşte, dar nu pe
praprieta·tea în obşte în forma ei slavă sau cea hindusă. O parte
din .p ămînturi era gospodărittă indepe..11dent de căitre membrii obştii
ca p11opri'etate pI1i'Viată liberă, alltă p arte - ager publicus - era
cuHivată de ei în com1.1Il. Produs.ele acestei muI11c i în aomlliil ser
veau p arte ca fond de l'ezervă pentru anii cu recoltă p11oastă sau
p eil!tru

alte ev.entualităţi, pante

ca fond public pentru

chelrtuiernor de război şi bEserioeş.ti, precum şi a albor

acoperirea
cheltuieli

ale obştii. Cu timpul, demnlitairii militari şi caipii bi1serilcii au uzur
pat, o dată cu pmprretabea în obşte, şi serv.ituţile legate de ea.
Munca ţăr-aniilor liberi pe păim.ÎillltUJl obştii s-a transforunat în munc ă
de daică Îl1l folosul celor care furaiseră acest p ămînt. Totodată s e
dezvo'Jrtă relaţii d e iobăgie, dar numai de fiaipt, n u de drept, pînă
44] Cele ce urmează se referă la situaţia din Provinciile române, aşa cum
se prezenta ea înainte de schimbările 78 survenite în urma războiului Crimeii.
44a) � Notă la ediţia a 3-a. - Acest lucru este valabil şi pentru Germania,
în special pentru Prusia de la răsărit de Elba. l n secolul al XV-iea ţăranul
german era aproape în tot locul supus anumitor servituţi în produse şi muncă,
dar în rest rămînea, cel puţin în fapt, un om liber. Coloniştii germani din
Brandenburg, Pomerania, Silezia şi Prusia Orientală erau recunoscuţi chiar de
drept ca oameni liberi. Victoria nobilimii în războiul ţărănesc a pus capăt acestei
s�tua1ii. Au redevenit şerbi nu numai ţăranii �nvinşi din Germania de sud.
lncă de pe Ia mijlocul s ecolului al XVI-iea ţăranii liberi din Prusia Orientală,
Brandenburg, Pomerania, Silezia şi curînd şi cei din Schleswig-Holstein au fost
reduşi la starea de şerbie. (Maurer, „Fronhofe" , IV. Bd. - Meitzen, „Der
Boden des Pr. Staats". - Hanssen, „Leibeigenschaft in Schleswig-Holstein".)
- F. E. �
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oe Rusia, eliberatoarea lumii, sub pr.etexttd desfiinţării iobăgi.oei,
le-ia dat putere de leg•e. Codicele muncii de clacă proclamat în 1831
de către generalul ms Kiseleff a fiost, binemţeles, dictat de boierii
înşişi. Astfel dintr-o singură lovlitură Rusia a cUJcerit şi pe magnaţii
Prindpatelior dunărene şi aiplauzele cretinilor libera:li din întreaga
Europ ă.
In conformitate cu „Reglement organique" 79, cum e intitulat
acel codice al muncii de clacă, fiecare ţăran valah datorează aşa-zi
sului p roprietar funciar, în afară de o mulţime de presbaţii în
natură specificate în amănunt, următo arele : 1 . douăsprezece zile
de muncă in general ; 2. o zi de mUJncă Ja cîa:np şi 3. o zi la căratul
1emne1or. In total 14 zHe pe an. Cu o profundă cunoaştere a eco
nomiei poi�tke, ziua de muncă nu este luată însă în înţelesul ei
obişnuit, ci ca zi de muncă necesară pentru obţinerea unui produs
mediu zilnilc, fixat, cu mulită viclenie, la asemenea pr.oporţii, încît
chiar unui .ciclop nu i-ar ajunge 24 de ·ore. [n cuvinte laip�dare, de
o ironie specific rusească, însuşi „Reglement" declară deci că
prin 12 zile de muncă trebuie să se î:nţeleagă prodU!sul unei munci
manual1e de 36 de zile, prin o zi de muI11că la cîmp brei zi1e, iar
priJ!l o zi Ia căir.atul lemnelor de ooemenea de trei ori pe atît. In
total : 42 de zile de dacă. Mai trebuie adăugată şi aşa-zisa Jobagie,
prestare de servkii. care i se cuvin moş�erului pentru nevoile
extnaordinare ale pmducţiei. In raport cu mărimea populaţiei sale,
fiecare sat trebuie să pună la dispoziţie, în fiecare an, un anumit
număr de oameni pentru Jobagie. Această muncă de clacă supli
mentară poate fi evaluată la 14 zile pentru fiecare ţăran valah.
Astfel munoa de daică prescrisă se ridkă la 56 de zHe de muncă
anual. Din cauza clmei neifavombile însă, anul agricol numă!ră
în VaJ.ahia numai 210 zile, din car·e se scad 40 de dumin�oi şi
să11bători şi în medie 30 de zile cu vneme neprie'lrrică, în ;to tal
70 de zi.le. Rămîin 140 de zile de muncă. Raportul dintre munca de
clacă şi munca necesară,

�
84

, sau 662/s0/o, exiprmă o mtă a plus-

valorii mult mai miică decît aiceea oar1e reglementează munca mun
ciitorului agricol s.au inidUJstrial englez. Acea1sta nu repI1ezintă însă
deCît munca de clacă stipulată prin lege. Intr-un spirit însă şi mai
„liberal " decît legislaţia engleză cu privire la reglementarea muncii
în fabrici, „Reglement organique" a ştiut să faciliteze eludarea pro
prii1or sale d1sipoziţii. Duipă ce din 12 zile a făcut 54 * , munca
zilniică nominală pentru fiecare din cele 54 * de zi1e de dacă a
fost iCl!răşi astfel fixată, Î!lldît rămîne ineviita1bil un supliment de
*

Eroare evidentă, corect

56.

-

Nota trad.
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muncă pentru zilele următoa11e. ÎD!tr-o zi, de pildă, trebuie plivrtă
o porţiune de pămînt oane cerie pentru această operaţi·e, mai ales
1a lanuriJ•e de porurmb, un tilin(p de două ori mai luillg. Pentru anu
mite munci agriicole, o zi de muncă stabilită prin lege poate fi
astfel intenpretată, ÎlllJcît ea să înceaipă în luna mai şi să se termine
în luilia octombrie. Pentru Moldova prevederile sînt şi mai aspre.
„Cele douăsprezece zile de clacă stabilite prin „Reglement organique" -,
exclama un boier îmbătat de victorie
însumează 365 de zile pe an I" 45)

Daică „Reglement organique" al Princilpate.lor idUJnăriene consti
tuia o expresie pozitivă a goanei după supramuncă, legalizată
prin fiecare paragraf, Factory-Act-urile engleze reprezintă expre
sii negative ale aceleiaşi goane. Aceste legi frînează tendinţa
capitalului de a stoarce peste măsură forţa de muncă printr-o
limitare forţată a zilei de muncă de către stat, şi încă de către
un sit:at 1n care dom�nă <:C11Pirt:alistul şi landforduJ. Abstracţie ifăcînd
de mişcarea muncitorească, care din zi în zi capătă proporţii tot
mai ameninţătoare, limitarea muncii în fabrici era dictată de
aceeaşi necesitate care a determinat împrăştierea guano-ului pe
ogoarele Angliei. Aceeaşi rapacitate oarbă care într-un caz a
secătuit pămîntul a subminat în c'elălalt caz pînă la rădăcină forţa
vitală a naţiunii. Epidemiile periodice vorbeau aici un limbaj tot
atît de elocvent ca şi diminuarea staturii soldaţilor în Germania
şi în Franţa 46) .
45) Alte amănunte se găsesc la E. Regnault, „Hist.oire politique et sociale
des Principautes Danubiennes", Paris 1855, [p, 304 şi urm.] (Vezi K. Marx,
„lnsemnări despre români" , Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1964.
Nota trad.)
46) „In genere, înăuntrul anumitor limite, pentru fiinţele organice depă
şirea mărimii mijlocii a speciei lor constituie un semn de prosperitate. La om,
dacă dezvoltarea sa este stînjenită de condiţii fie de ordin fizic, fie de ordin
social, statura devine mai mică. ln toate ţările europene unde subzistă sistemul
conscripţiei, de Ia introducerea lui statura medie a bărbaţilor adulţi s-a micşorat
şi în general ei sînt mai puţin apţi pentru serviciul militar. lnainte de revolu·
ţie (1789), statura minimă pentru infanterişti era, în Franţa, de 1 65 de centi
metri ; în 1 8 1 8 (legea din 10 martie) de 1 57, iar după legea din 21 martie 1832
de 1 56 de centimetri ; în Franţa, în medie, din cauza staturii prea mici sau a
unor defecte fizice, au fost găsiţi inapţi mai mult de jumătate din numărul
celor prezentaţi la recrutare, ln Saxonia s tatura reglementară pentru armată era,
în 1 780, de 178 de centimetri ; în prezent a coborît Ia 1 55. ln Prusia ea este
de 157. Din datele publicate de dr, Meyer în «Bayrische Zeitung» din 9 mai 1 862
rezultă că, luînd ca medie o perioadă de 9 ani, în Prusia, din 1 OOO de recruţi,
716 au fost inapţi p entru serviciul militar : 3 1 7 din cauza staturii prea mici
şi 399 din cauza unor defecte fizice.„ ln 1858, oraşul Berlin nu şi-a putut
completa contingentul său pentru Ersatzreserve : lipseau 156 de oameni",
(J. v. Liebig, „Die Chemie in ihrer Anwerulung auf Agrikultur und Physiologie" ,
1862, 7 , Aufl. Band I, p . 1 1 7, 1 1 8.)
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Factory-Act-ul din 1850, în vigoare acum (1867), îngăduie
o durată de 10 ore pentru ziua de lucru medie, şi anume 12 ore
pentru primele 5 zile ale săptămînii, de la 6 dimineaţa pînă la
6 seara, din c are se sc ad însă, c onform legii, 1 12 de oră pentru
micul dejun şi o oră pentru masa de prînz, rămînînd astfel
10 1/2 ore de munc ă ; iar pentru ziua de sîmbătă 8 ore, de la 6 di
mineaţa pînă la 2 după-amiază, din care se scade 1/2 de oră
pentru micul dejun. Rămîn 60 de ore de muncă, 10 1/2 pentru
primele 5 zile ale săptămînii, 7 1/2 pentru ultima zi a săptămînii 47) .
Au d'osrt: :i.ns1tituiţi •conJtro1ori sip eciali însărcinaţi să vegheze la
aplicarea legii, anume inspectorii de fabrici, subordonaţi direct
Ministerului de Interne, ale căror rapoarte sînt publicate semes
trial de c ătre p arlament. Aceste rapoarte furnizează, aşadar, o
statistică oficială continuă în ceea ce priveşte goana capitaliştilor
după supramuncă.
Să-i ascultăm pentru

o clipă pe

inspectorii

de fabrici 48) .

„Fabricantul perfid începe lucrul cu un sfert de ceas, uneori cu mai mult,
alteori cu mai puţin, înainte de ora 6 dimineaţa şi îl încheie cu un sfert de
ceas, uneori cu mai mult, alteori cu mai puţin, după ora 6 seara. El ciupeşte
cite 5 minute la începutul şi la sfîrşitul jumătăţii de oră destinate nominal
471 Istoricul legii pentru reglementarea muncii în fabrici din 1850 este
expus în cuprinsul acestui capitol.
48) Asupra p erioadei cuprinse între începuturile marii industrii din Anglia
şi 1845 mă opresc doar pe alocuri în expunerea mea, şi în această privinţă
recomand cititorului cartea : „Die Lag e der arbeitenden Klasse in England " , de
Friedrich Engels, Leipzig, 1 845. (Vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, val. 2,
Bucureşti, Editura politică 1962, ed. a II-a, p. 239-532. - Nota trad.) Cit de
profund a sesizat Engels spiritul modului de producţie capitalist, o arată aşa-nu
mitele Factory Reports şi Reports on Mines etc., apărute de la 1845 încoace ;
iar cit de minunat a descris în toate amănuntele ei situaţia existentă o vădeşte
chiar cea mai superficială comparaţie între lucrarea sa şi rapoartele oficiale,
pubLicate 18-20 de ani mai tîrziu, ale lui Children's Employment Commission
(1863-1 867) . Aceste rapoarte se ocupă anume de acele ramuri ale industriei î n
care legisla\ia pentru reglementarea muncii în fabrici nu fusese încă introdusă
pînă în 1862 şi, în parte, n-a fost introdusă nici pînă în prezent. Deci î n
aceste cazuri, starea de lucruri descrisă de Engels n - a suferit modificări, mai
mari sau mai mici, impuse din afară. Exemplele mele au fost alese mai cu
seamă din perioada de după 1848, perioada liberului schimb, acea epocă para
disiacă despre care comisvoiajorii liberului schimb, pe cit de guralivi, pe atît
de ignora.nţi, le tot îndrugă * geI'IIl amilor atîtea minunăţii. - De altfel Anglia
figurează aici ve primul plan numai fiindcă rnpr�tă în mod clask producţia
capita.Jistă şi fiindcă e singura ţară care dispune de o statistică oficială continuă
în domeniul abordat.
*

-

Nota trad.

în germană vorfauchen, aluzie la ec on omistul vulgar german Iulius Faucher.

-
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micului dejun şi cite 10 minute la începutul şi la sfirşitul orei destinate prînzului.
Sîmbăta el prelungeşte lucrul peste ora 2 d. a. cu un s fert de oră, uneori cu
mai mult, alteori cu mai puţ\n. El se alege prin urmare cu un cîştig de :
Înainte de ora 6 dimineaţa
După ora 6 d . a . . . . . . . . . . .
La micul dejun . . . . . . . . . . . .
La prînz
. . . . . . . . . . . . . . ..

15
15
10
20
60

minute
Total în 5 zile :
300 de minute
minute

S î m b ă t ii.
înainte de ora 6 dimineaţa
La micul dejun . . . . . . . . . .
După ora 2 d.a. . . . . . . . .

15
. . 10
. . 15

minute
„
„

I
.

Cîştig săptămînal total :
340 de minute

Adică 5 ore şi 40 de minute pe săptămînă, ceea ce înmulţit cu 50 de
săptămîni de muncă, după scăderea a două săptămini pentru zile de sărbătoare
şi întreruperi incidentale, însumează 27 de zile de muncă• 49).
„Dacă ziua de muncă este prelungită zilnic cu 5 minute peste durata
normală, rezultă 2112 zile de muncă pe an" 50) . „O oră în plus pe zi, ciştigată
prin înhăţarea cite unei frînturi de timp ba de ici, ba de dincolo, face din
cele 12 luni ale anului 13• 51).

Crizele, în decursul c ărora producţia se întrerupe şi se lu
crează doar timp redus " , respectiv cîteva zile pe săptămînă, nu
schimbă, bineînţeles, nimic din tendinţa de a prelungi ziua de
muncă. Cu cît se încheie mai puţine afaceri, cu atît trebuie să
fie mai mare cîştigul din afacerea încheiată. Cu cît timpul în care
se poate lucra e mai scurt, cu atît trebuie să fie mai lung timpul
de supramuncă. Astfel, inspectorii de fabrici spun în rapoartele
lor despre perioada de criză dintre anii 1857 şi 1858 următoarele :
11

„Faptul că, într-o perioadă în care afacerile merg atît de prost, se pretinde
o muncă excesivă poate fi taxat de aberant, dar starea aceasta proastă a 3.faceri
lor îi împinge pe cei lipsiţi de scrupule la abuzuri ; ei îşi asigură astfel un profit
suplimentar„ . • „In timp ce 122 de fabrici din circumscripţia me a - spune
Leonard Horner - au fost definitiv închise, 143 nu lucrează de loc, iar toate
celelalte lucrează doar timp redus, practica muncii excesive peste timpul fixat
de lege contLnuă" 52) . „Cu toate că - spune d-l Howell - în majoritatea fabrici
lor nu se lucrează decît jumătate din timp, pentru că afacerile merg prost, eu
continui să primesc tot atîtea plîngeri că lucrătorilor li se ciupeşte (snatched) o
jumătate de oră sau 3/4 de oră pe z i prin s curtarea răgazului asigurat de lege
pentru masă şi repaus• 53) .

49) „Suggestions etc. by Mr. L. Homer, Inspector of Factories", în „Fac
tories Regulation Act. Ordered by the House of Commons to be printed 9,
Aug. 1859 " , p. 4, 5.
50) „Reports of the Insp. of Pact. for the half year, Oct. 1856", p. 35.
51) „Reports etc. 30th April 1858 ", p. 9.
52) „Reports etc. " , 1. c„ p. 10.
53) „Reports etc.• , 1. c., p. 25.
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Acelaşi fenomen s-a repetat pe scară mai mica în timpul
teribilei crize a bumbacului dintre anii 1861 şi 1865 54) .
„Atunci cînd îi surprindem pe muncitori la lucru în timpul orel01 de masă
sau în alte ore nereglementare, uneori se pretextează că ei nu vor cu nici un
chip s ă părăsească fabrica şi că trebuie siliţi să-şi întrerupă munca " (curăţitul
maşinilor etc.), „îndeosebi sîmbătă după-amiază. Dar dacă «braţele» mai rămîn
în fabrică după oprirea maşinilor, aceasta se întîmplă numai pentru că între
orele 6 dimineaţa şi 6 seara, în orele reglementare de muncă nu li s-a acordat
răgazul necesar pentru efectuarea acestor treburi" 55) .
„Profitul suplimentar care poate fi obţinut prm muncă excesivă, peste
timpul reglementar, pare să constituie pentru mulţi fabricanţi 0 ispită prea
puternică pentru a-i putea rezista. Ei speră să nu fi e descoperiţi şi îşi fac
s ocoteala că şi în cazul cînd ar fi descoperiţi, cuantumul derizoriu al amenzilor
şi al cheltuielilor d e judecată tot le-ar asigura un profit" 5 6) . „Acolo unde
surplusul de timp se obţine prin înmulţirea micilor furtişaguri („a multiplication
o f small thefts ") realizate în decursul zilei, inspectorii întîmpină dificultăţi
aproape de neînvins în a le dovedi" 57) .

Aceste „mici furtişaguri" ale capitalului, pe seama timpului
acordat muncitorilor pentru masă şi pentru repaus, inspectorii de
fabrici le numesc „petty pilferings of minutes " , şterpeliri de mi-

54) „Reports etc. for the half year ending 30th April 1861 " . Vezi Appen
d ix nr. 2 ; „Reports etc. 31st Octob. 1862 " , !P · 1 , 52, 53. Abuzurile se înanllllţesc
din a doua jumătate a anului 1 863. Comp.
„Reports etc. ending 31st
Oct. 1863 " , p. 1.
55) „Reports etc. 31st Oct. 1860", p. 23. Fanatismul cu care „braţele din
fabrică" se opun, după cum au declarat fabricanţii în faţa justiţiei, oricărei
întreruperi a muncii în fabrică rezultă din următoarea întîmplare ciudată : la
începutul Iun.ii iunie 1836 judecătorii de :pace din Dewisbury (Yorkshire) au primit
mai multe denunţuri potrivit cărora proprietarii a 8 fabrici mari din apropierea
localităţii Batley a r fi violat legea pentru reglementarea muncii în fabrici.
Cîţiva din aceşti domni erau acuzaţi de a fi pus să muncească 5 băieţi, între 1 2
şi 1 5 ani, începînd de vineri o r a 6 dimineaţa pînă a doua z i , sîmbătă, la
ora 4 d.m., fără a le acorda alt repaus decît cel pentru masă şi o oră de somn
la miezul nopţii. Copiii aceştia aveau de robotit fără odihnă timp de 30 de ore
în aşa-numitul „shoddy-hale" *, cum i se spune magherniţei în care se scarmănă
zdrenţele de lină şi în care un nor des de praf, de scamă etc. sileşte chiar şi
pe lucrătoru! adult să-şi lege mereu gura cu batista pentru a-şi apăra plămînii I
Domnii acuzaţi au dat asigurări - fiind quakeri, aveau prea multe scrupule
religioase pentru a depune jurămînt - că, în marea lor bunătate, le-ar fi permis
acestor copii nenorociţi să doarmă 4 ore, dar că îndărătnicii de copii n-ar fi
v:rut cu nici un chip să meargă la culcare ! Domnii quakeri au fost condamnaţi
la o amendă de 20 I. st. Dryden îi anticipase pe aceşti quakeri :
„O vulpe plină de făţarnică sfintie
Fugea de jurămînt, minţind ca o satană,
Stîlp de altar părea, pios svîrlea ochiade,
Şi nu •Cădea-n păcat, 'nainte să se roage ! • so

56) „Rep. etc. 31st Oct. 1856", p. 34.
57) L. c.' p. 35.
„

-

„beciul zdrenţelor". - Nota trad.
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nute 58) , „snatching a few minutes ", ciupiri de minute 59) , sau, cum
le spun muncitorii cu un termen tehnic, „nibbling and cribbling
at meal times" * 60) .
După cum se vede, în această atmosferă formarea plusvalorii
prin supramuncă nu constituie nici un secret.
„Dacă îmi permiteţi - mi-a spus un foarte respectabil proprietar de
fabrică - să-i pun pe muncitori să muncească numai cu 10 minute mai mult
pe zi, ,fani băgaţi în buzu!!lar cite 1 OOO de 1. .st. rpe an• 61) . „Fracţiunile de timp
sint elementele profitului " 62) .

Nimic mai caract·eristic, în această privinţă, decît denumirea
de „full times " dată muncitorilor ·Care lucrează săptăimîna completă
de luicru şi de „half times" da.'tă c01piilor sub 13 ani, ·care n-au voie
să lwcreze deoîJt 6 011e 63) . Aici muncitoru.I nu mai e decît timp de
muncă rpensoniificat. Toate deosebirile individuale se reduc la de
osebirea dintre „Vollzeitler" , IIlluncitori c are lucrează săptărrnîn a
compleită de lucru, şi „Halbzei'tler" , 1I11un cibori care lucrează săptă
mÎlna incompletă de lucru.

3. Ramuri din industria engleză fără limită legală
a exploatării
Pînă acum am cercetat tendinţa de a p relungi ziua de muncă,
goana nesăţioasă după supramuncă, pe un tărîm unde excesele
neînfrînate, care, după expresia unui economist burghez din An
glia, nu au fost întrecute nici de cruzimile spaniolilor faţă de
pieile roşii din America 64) , au determinat în cele din urmă încă-

58)

L. c.' p. 48.
69) L. c.
00) L. c.
61) L. c., p. 48.
62) „Moments are the elements of profit". („Rep. of the Insp. etc. 30th.
April 1860" , p. 56.)
63) Expresia s-a încetăţenit oficial atît în fabrici, cit şi în rapoartele cu
privire la situaţia din fabrică.
04) „Lăcomia fabricanţilor, ale căror cruzimi comise în goana după cîştig
abia dacă au fost întrecute de cruzimile făptuite de spanioli în timpul cuceririi
Americii, ân goana lor după aur". (John Wade, „History of the Middle and
Working Classes " , 3-rd. ed. Lond. 1835, p. 1 14.) Partea teoretică a acestei cărţi,
un fel de schiţă a economiei politice, conPne unele lucruri originale pentru
vremea aceea, cu pnv1re la crizele come�ciale de pildă. Partea istorică oon.sti
tme un plagiat neruşinat al lucrării lui sir M. Eden, „ The State of the Poor " ,
London 1797.
*

-

,,a muşca şi a ronlăi din pauzele pentru masă".

- Nola lrad.
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tuşarea capitalului în lanţurile reglementării prin lege. Să arun
căm acum o privire asupra cîtorva ramuri de producţie în care
stoarcerea forţei de muncă este pînă astăzi, sau a fost pînă mai
ieri, liberă de îngrădiri.
„D·I Broughton, un county magistrate *, a declarat, în calitate de preşedinte
al unei întruniri ţinute în sala primăriei din Nottingham la 14 ianuarie 1860,
că în rîndurile acelei părţi din populaţia oraşului care se ocupă cu confecţionarea
dantelelor mizeria şi privaţiunile au atins un grad necunoscut în tot restul lumii
civilizate ... La orele 2, 3, 4 dimineaţa, copii de 9-10 ani sint smulşi din paturile
lor murdare şi siliţi să lucreze pînă la orele 10, 1 1 , 12 noaptea pentru a cîştiga
atît cit să-şi ducă zilele ; în acest timp, membrele li se atrofiază, corpul Ii se
închirceşte, trăsăturile feţei li se abrutizează şi întreaga lor fiinţă cade într-o
toropeală încremenită, îngrozitoare la vedere. Nu ne surprinde faptul că
d·l Mallett şi alţi fabricanţi au intervenit pentru a protesta împotriva oricărei
discuţii „ . Si�temUJl, aşa CIJJfil J-a descris .reverendu! Montagu Vailpy, este un
sistem de s clavie nelimitată, sclavie sub raport social, fizic, moral şi intelectual.„
C e să spunem despre un oraş care convoacă un miting public spre a cere
limitarea timpului de muncă p entru bărbaţi Ia 18 ore pe zi !„. Noi perorăm
împotriva plantatorilor din Virginia şi din Carolina. Dar tîrgul lor de negri, cu
toate grozăviile biciului şi ale comerţului cu carne de om, este oare mai dez
gustător decît această asasinare lentă a oamenilor care se săvîrşeşte pentru
fabricarea voalurilor şi gulerelor spre profitul capitaliştilor ?" 65)

Olăria (pottery) din Staffordshire a făcut, în decursul ultimilor
22 de ani, obiectul a trei anchete p arlamentare. Rezultatele sînt
cuprinse în raportul din 1841 al d-lui Scriven pentru „Children's
Employment Commissioners " , în raportul din 1860 al doctorului
Greenhow, publicat din ordinul şefului secţiei sanitare din Privy
Council („Public Health, 3rd. Report " , I, 1 02-1 1 3) , in sfirşit, în
raportul din 1863 al d-lui Longe, publicat în „First Report of the
Children's Employment Commission" din 13 iunie 1 863. Pentru
ceea ce mi-am propus, e suficient să reproduc din rapoartele din
1 860 şi 1 863 unele depoziţii ale înşişi copiilor exploataţi. Din si
tuaţia copiilor se va putea conchide şi deduce care era situaţia
adulţilor, mai ales cea a fetelor şi a femeilor, şi anume într-o
ramură a industriei care, în comparaţie cu filaturile de bumbac
şi cu alte întreprinderi asemănătoare, p are foarte plăcută şi să
nătoasă 66) .
William Wood, de 9 ani, „avea 7 ani şi 10 luni cînd a început
să muncească " . De la început el „ran moulds" (ducea marfa gata
modelată la uscătorie şi revenea cu tiparele goale). In fiecare zi

65)
66)

London „Daily Telegraph" din 17 ianuarie 1860.
Comp. Engels, „Lage etc. " , p . 249-251 (Vezi K. Marx şi F. Engels,
Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică 1 962, ed. a II-a, p. 445-448. Nota !rad).
* - judecător de pace dintr-un comitat. - Nota

trad.
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a săptămînii vine la 6 dimineaţa şi termină
fiecare zi din săptămînă muncesc pînă la 9
tîmplat, de pildă, în ultimele 1-8 săptămîni " .
de cincisprezece ore pentru un copil de 1 ani I
de 12 aini, declară :

pe la 9 seara. ,,în
seara. Aşa s-a în
Prin urmare, muncă
J. Murray, un băiat

„ I run moulds and turn j igger (învîrtesc roata) . Vin la ora 6, citeodată
la ora 4 dimineaţa. Am lucrat toată noaptea trecută pînă azi-dimineaţă Ia ora 6.
Nu m-am cui1cat de a1unci. ln afară de mine au mai lucrat toată noaptea trecută
alţi ll sau 9 băieţi. Toţi, afairă de unul, au revenit azi•dimineală. Primesc ipe
săptămînă 3 şilingi şi 6 pence• (1 tailer şi 5 groşi). „Nu primesc mai mult dacă
lucrez toată noaptea. l n ultima săiptămînă am lucrat două nopţi întregi".

Fernyhough, un băiat de 1 0 ani :
„Nu întotdeauna am o oră întreagă pentru masa de prînz ;
o jumătate de oră ; anume în fiecare joi, vineri şi s îmbătă" 6 7) .

adesea doar

Potrivit dedaraţiilor doctorului Greenhow durata vieţii în
districtele din Stoke-upon-Trent şi Wolstanton în care se practică
olăritul este extraordinar de scurtă. Cu toate că în districtul Stoke
numai 36,60/o şi în Wolstanton numai 30,40/o din populaţia bărbă
tească în vîrstă de peste 20 de ani munceşte în olării, în primul
district mai mult de jumătate din decesele pricinuite de bolile
pulmonare în rîndurile bărbaţilor din această categorie şi apro
ximativ 2/s în al doilea district lovesc pe olari. Doctorul Boothroyd,
medic practician din Hanley, deC'lară :
„Fiecare generaţie nouă de olari este mai pipernicită şi mai debilă decit
cea precedentă ".

Tot aşa un alt medic, d-1 McBean :
„De cînd mi-am început, acum 25 de ani, practica printre olari, izbitoarea
degenerare a acestei categorii s-a manifestat progresiv printr-o diminuare a
staturii şi a greutăţii " .

Aceste declaraţii sînt luate din raportul doctorului Greenhow
din 1 860 68) .
Din raportul membrilor comisiei întocmit în 1 863 extragem
următoarele : Doctorul J. T. Arledge, medic-şef al spitalului din
North Staffordshire, spune :
„Ca clasă, o.larii, bărbali şi femei , reprezintă... 0 populaţie degenerată
atît din punct de vedere fizic, cit şi moral. De regulă, ei sîn t piperniciţi, au o
67) „Children's Employment Commission, First Report etc. 1863", Appendix,
p. 16, 19, 18.
68) „Public Health, 3rd Report etc.•, p. 103, 105.
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conformaţie proastă şi coşul pieptului adesea deformat. Imbătrînesc prematur
şi trăiesc puţin ; placizi şi anemici, ei îşi trădează slăbiciunea constituţiei fizice
prin crize rebele de dispepsie, prin afecţiuni ale ficatului şi rinichilor şi reuma
tism. Dar înainte de toate suferă de boli de piept, de pneumonie, ftizie, bronşită
şi astmă. O formă a acesteia din urmă, cunoscută sub numele de astma olarilor
sau oftica olarilor, le este specifică. Mai mult de două treimi din olari suferă
de scrofuloză, care atacă amigdalele, oasele şi alte părţi ale corpului. Faptul
că degenerarea (degenerescence) populaţiei acestui district nu este încă şi mai
mare se datoreşte exclusiv recrutării populaţiei din districtele agricole din îm
prejurimi şi căsătoriilor cu populaţii mai sănătoase•.
D-l Charrles P.arsons, .care a fost pmă nu ide mu[lt homre sur
geon * la acelaşi spital, scrie, într-o scrisoare adresată lui Longe
membru al comisiei, printre altele :

„Nu pot vorbi decît pe baza propriilor mele observaţii, fără a mă referi
la date statistice, dar nu ezit să vă asiguL- că indignarea mea izbucnea mereu
Ia vederea acestor bieţi copii, a căror sănătate era j ertfită pentru a satisface
lăcomia părinţilor şi a patronilor lor•.
El enumeră cauzele bolilor care bîntuie printre olari şi în
cheie cu cea mai gravă dintre ele, cu „long hours" („îndelun
gatele ore de muncă"). Raportul comisiei îşi exprimă speranţa că
„o manufactură cu o poziţie atît
multă vreme stigmatul că marele
de suferinţe trupeşti multiple şi
prin munca şi iscusinţa căreia au

de apreciată în ochii lumii nu va mai purta
ei succes este însoţit de o degenerare fizică,
de moartea timpurie a populaţiei muncitoare,
fost obţinute rezultate atît de remarcabile " 6DJ .

Ceea -ce e valabil pentru olă:riile din Anglia e valalbi1 şi
pentru cele din Scoţia 70) .
Manufactura de chibrituri datează din 1833, cînd s-a inventat
aplicarea fosforului chiar pe beţişorul chibritului. Incepînd din
1845, în Anglia această manufactură s-a dezvoltat repede şi s-a
răspîndit din cartierele dens populate ale Londrei în special l a
Manchester, Birmingham, Liverpool, Bristol, Norwich, Newcastle,
Glasgow, propagînd totodată şi fălcariţa, boală descoperită încă
în 1 845 de către un medic vienez ca fiind specifică muncitorilor
din fabricile de chibrituri. Jumătate din muncitori sînt copii sub
1 3 ani şi tineri sub 1 8 ani. Manufactura aceasta este atît de rău
famată din cauza condiţiilor de muncă nesănătoase şi respingătoare,
încît numai partea cea mai mizeră a clasei muncitoare, văduvele
muritoare de foame etc., îşi trimite aici copiii, „copii în zdrenţe,
69) „Children"s EmpJoym. Commission, 1863", p . 24, 22 şi XI.
70) L. c., p. XLVII.
*
17

-

-

chirurg.

-

Nota trad.

Marx-Engels - Opere,

val. 23
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pe 1 jumătate lihniţi de foame, într-un hal fără hal şi fără mei o
educaţie" 71 ) . Dintre martorii audiaţi de către White, membru al · co
rni stei (1863) , 270 erau sub 1 8 ani, 40 sub 1 0 ani, 10 aveau numai
8 ani şi 5 numai ,5 ani. Durata zilei de muncă variază între 1 2, 1 4
ş i 15 ore, muncă d e noapte, ore neregulate de masă, mesele luate d e
c �l � mai multe ori chiar î n ateliere, a l căror aer e viciat din
cauzei fosforului. ln această manufactură, Dante şi-ar găsi depăşite
cele mai crunte chinuri ale infernului plăsmuite de fantezia sa.
. La .fabrica de tapete, sorturile mai proaste se imprimă cu
maşina, cele fine manual (block printing) . Lunile de activitate
intensă se situează între începutul lui octombrie şi sfîrşitul lui
aprilie. In cursul perioadei respective, adeseori această muncă
dur�a�ă aproape fără întrerupere de la 6 dimineaţa la 10 seara
şi chiar pînă noaptea tîrziu.
J. Leach declară :
' \ ,Iarna trecută" (1862) , „din 1 9 fete 6 au lncetat să vină la muncă din
cauza bolilor contractate în urma extenuării. Ca să nu adoarmă trebuia să ţip
Ia ele". W. Duffy : „De multe ori din cauza oboselii copiii nu puteau să ţină
ochii deschişi ; de fapt, adesea nici noi nu putem". J. Lightbourne : „Am 13 ani ...
Iarna trecută am lucra t p-ină la 9 seara, iar cu o iarnă mai foainte - pînă la 10.
Iama trecută aproape în fiecare seară plîngeam din cauza durerilor de picioare" .
G . Aspden : „Pe acest băiat a l meu, cind avea 7 ani, î l duceam î n spinare, prin
zăpadă, la fabrică şi înapoi : lucra de obicei 16 ore !.„ Adeseori mă aşezam în
genunchi în faţa lui pentru a-i da de mincare în timp ce stătea lingă maşină,
căci · nu-i era îngăduit s-o părăsească sau s-o oprească". Smith, coproprietarul
'
unei fabrici din Manchester şi administrator al ei : „Noi" (e vorba de „braţele"
din întreprindere care muncesc pentru „noi") „lucrăm fără întreruperi pentru
masă, · aşa că munca zilnică de 1 01/2 ore se încheie l a 41/2 d.a., :restul repre
zenbînd 1imp suplimentar" 72) . (Să fie oare adevărat că acest domn Smith nu mă
nîncă in decursul celor 1 01/2 ore ?) „Doar rareori noi" (acelaşi Smith) „încetăm
înainte de ora 6 seara• (cu consumarea, vrea să spună, a maşinilor „noastre• forţă de muncă), „ astfel că noi" (iterum Crispinus 81) „lucrăm de fapt în tot cursul
anului timp suplimentar ... ln medie, copiii şi adulţii" (152 de copii şi tineri sub
18 ani, precum şi 1 40 de adulţi) „au lucrat deopotrivă în cursul ultimelor 18 luni
cel puţin aite 7 zile şi 5 ore pe săptămînă, adică 781/2 ore săptămînal. Pentru
cele 6 săptămîni încheiate la 2 mai a.c." (1 863), „media a fost mai mare 8 zile, adică 84 de ore pe săptămînă ! •

71) L.c., p. LIV.
72) Acest timp s uplimentar nu trebuie înţeles ca timp de supramuncă în
sensul nostru. Aceşti dQmni consideră munca de 101/2 ore drept zi de muncă
normală, care cuprinde deci şi supramunca normală. După aceea începe „timpul
suplimentar" , care se plăteşte ceva mai bine. Vom vedea, cu un prilej ulterior,
că folosirea forţei de muncă ln decursul aşa-zisei zile normale de muncă e
p lătită sub valoarea ei, astfel incit „timpul suplimentar" nu constituie decît un
truc al capitaliştilor pentru a stoarce mai multă „ supramuncă", ceea ce, de altfel,
este cazul şi atunci cînd forţa de muncă folosită în cursul „zilei normale" e
realmente plătită integral.
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Dar acelaşi domn Smith, care ţine atît de mult la ·pluralis
majesitatis * , adaugă 7JÎ.ID.bind : 11MU111ca la .maşini este uşo ară u .
Iar · · fabricanţii care utilizează block printing declară : „Munca
manuală este mai sănătoasă decît munca la maşini u . In general,
domnii fabricanţi protestează vehement împotriva propunerii
„a opri maşinile cel puţin în timpul orelor de masă" .

de

. D-l Otley, directorul unei fabrici de tapete din Borough (Londra) . declară :
6 dimineaţa pină la 9 seara ar găsi
tot ·as entimentul nostru (!) , dar un program de muncă de la 6 dimineaţa pînă la
6 seara, cum ii înţelege Factory Act, nu ne ( !) convine ... Maşina noastră este
oprită în timpul prînzului " (ce mărinimie). „Oprirea nu pricinuieşte o pierdere
prea mare de hîrtie şi vopsea • . „Dar - adaugă el cu un aer de compătimire pot să înţeleg cit de dezagreabilă e pierderea pricinuită în felul acesta • .
„O lege care ar permite să se lucreze de la

Raportul comisiei îşi exprimă c u naivitate părerea c ă teama
unor

„firme

importante"

de

a-şi pierde timpul,

adică timpul în

care îşi însuşesc munca altuia, şi deci „de a pierde profit " , n-ar
fi ·un „motiv suficient u pentru a-i sili pe copiii sub 1 3 ani şi pe
tinerii sub 18 ani „să-şi piardă" masa de prînz în decurs de

12-1 6

ore 1Sau pentru a-i alimenta aşa cum e allimentată cu aipă rşi cărbuni
maşina cu abur, cu unsoare roata, cum se adaugă linii săpunul
etc. - chiar în cursul procesului de producţie, prînzul fiind .con
siderat

un

simplu

material

auxiliar

al

mijlocului

de

muncă 73) .

· Nici o ramură industrială din Anglia (facem abstracţie de
fabricile de pîine, care şi-au croit drum abia în ·ultima vreme)
nu a păstrat pînă astăzi un mod de p roducţie atît de învechit şi

� CUIIIl se poate vedea la 1poeţii epocii Irmp eiiu1ui noman --:-

atît
de asemănător celui din perioada precreştm� ca brutăriile. Dar,

după cum am arătat mai înainte, la început capitalul rămî.ne indi
ferent faţă de caracterul tehnic al procesului de muncă pe care
·
pune stăpînire. La început îl pr�ia aş.a clim · p găseşte.
Inimaginabila falsificare a pîinii, mai ales la Londr a ,

a

fost

dată pentru prima oară în vileag de Comisia Camerei· comunelor
„pentru constatarea falsificării de alimente u

(1 855-1856) şi p:rin

lu.cra.r�a doctorului Hassall : „Adulterations deţected" 74) .UrÎp.a,rea
acestor . dezvăluiri a fost legea din 6 august 1 860 : „for preve riting
•

the · adulteration of articles of food and drink "·

•

* • , o lege rămasă
1 �

73) L.c . .Aippendix, p . 123, 124, 125, 140 şi LXIV.
74) In comerţ, piatra acră sub formă de pulbere· fină sau ·amestel'.ată cu
sar e constituie un articol obişnuit, purtind denumirea s emnifieativă· d e ,;b aker's
stuff" **·

* - Pluralul majestăţii. - Nota trad.
** - „material de brutărie'. - Nota trad.
*'** - „pentru prevenirea falsificării de alimente. ş.i bi\uturi•:
17*

Nofq

trad.
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fără efect pentru că manifesta, bineînţeles, o delicateţă extremă
faţă de orice freetrader * c'are îşi propunea 11to turn an honest
penny ** p!l"in cumpărarea şi vînzarea de mărfuri falsificate 75) .
lnsăşi comisia şi-a exprimat, într-un mod mai mult sau mai puţin
naiv, convingerea că liberul schimb înseamnă în esenţă un co
merţ cu substanţe falsificate, sau, cum le spune spiritual englezul,
cu „substanţe sofisticate " . Intr-adevăr, acest gen de „sofistică "
ştie mai bine decît Protagoras s ă facă din alb negru ş i din negru
alb şi mai bi·ri e deoîlf: eleaţii 82 să demOIIlstreze ad ocu1os c araclf:erul
pur aparent a tot ce este real 76) .
ln orice caz, comisia atrăsese atenţia publicului asupra „pîinii
sale cea de toate zilele" şi implicit asupra brutăriilor. In acelaşi
timp , în mitinguri publice şi în petiţii adresate parlamentului a
răsunat strigMul ·calfelor de lbrutari dilll Londra lfunpotriva muncii
excesive etc. Strigătul a devenit atît de stăruitor, încît s-a pro
cedat la numirea, în calitate de comisar regal anchetator, a d-lui
H. S. Tremenheere, fost membru al comisiei din 1 8631 menţionate
de noi în <repetate rînduri. Raportul isău 77) , îmipreună ·cu 1depoziţiile
martorilor, au 1conslf:ernat publku'l şi i-a atins nu inima, 1ci sto
macul. Englezul, atît de bun cunoscător al bibliei, ştia că omul
dacă mu e a·les de misită să fie 1ca.pitalist, Jarudlord sau 1Sinecurist,
esbe isortit •să-şi mă.nîince pîinea in sudoarea frunţii, dar nu ş.tia că
în pîinea 1sa ei .trebuie ·să mănîI11c e zilnk o .cantitate anumită de
sudoare omenească a!IIlesteca!tă icu puroi 0scu11s dilll răni, cu pînze
75) Se ştie că funinginea reprezintă o formă foarte concentrată a carbo
nului şi constituie un îngrăşămînt vîndut arendaşilor englezi de către hornarii
ca'Pitaliş.ti. ln 1 862 „Juryman• ***-ul britanilc trebuia să decidă �ntr-un pr<)ces dacă
funinginea amesteci!.tă fără ştirea cumpărătorului cu 900/o p raf şi nisip constituie
funingine „veritabilă" în sens „ comercial" sau funingine „falsificată " în sens
„juridic". „Amis du commerce" au decis că e vorba de funingine comercială
"veritabilă• şi au respin.< acţiunea arendaşului, care, pe deasupra, a fost con
damnat şi la plata cheltuielilor de judecată.
7G) Chimistul francez Chevallier, într-o lucrare despre „Ies sophisticati
on.s" **"* de mărfuri, enumeră cite olO, 20, 30 de metode difente de falsificare a
multora din cele 600 şi ceva de articole pe care le trece în revistă. �l adaugă că nu
cunoaşte toate metodele şi că dintre cele pe care le cunoaşte nu le menţionează
pe toate. Pentru zahăr el indică 6 metode de falsificare, pentru untdelemn 9,
pentru unt 10, pentru sare 12, pentru lapte 19, pentru pîine 20, pentru rachiu 23,
pentru făină 24, pentru ciocolată 28, pentru vin 30, pentru cafea 32 etc. Dar nici
bunul dumnezeu nu scapă de această soartă. Vezi Rouard de Card, „De la
falsification des substances sacramentelles • , Paris 1856.
77) „Report etc. relating to the Grievances complained of by the Journeymen
13akers etc. •, London 1862 şi „ Second Report etc. • , London 1863.
*
'* *
***
** "''*

- adept al liberului schimb. - Nota trad.
„să cîştige un ban cinstit". - Nota trad.
- „ j uratul".
No la trad.
- „falsificările• .
Nola trad.
-

-

-
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de paianjen, cu gÎ!ndad şi tcu dr.ojdie nemţească putredă, ca să nu
mai vorbim de piatră acră, nisip şi alte agreabile ingrediente mi
nerale. De aceea, ,fără nici o iconsiideraţie ipentru s anctiit:atea sa
„freetrade" -ul, fabrilcarea ipîinii, ·!lînă atunci 11liberă " , a fost supusă
contr-01ului unor inspectori de stat (sfîr.ş ituJ 'Se:siunii iparlamerutare
diin 1 863 ) , prin aceeaşi lege interzicindu„se ipentru ·calife!le de bru
tar isub 1 8 ·ani III1UillC a 'Între orele 9 1seara şi 5 dimineaţa. Această
ultfu:nă 1prevedere este deosebit ide elocven!tă 1în iprivinţa muncii
excesive din aceaSJtă ramură de activitate, at'Ît de patriarhală în
aparenţă.
„Munca unei calfe de brutar, la Londra, începe de regulă Ia ora 11 noaptea.
La această oră el pregăteşte aluatul, muncă foarte anevoioasă, care durează 112
pină la 3/4 de oră, în funcţie de cantitatea şi calitatea aluatului. El se culcă
apoi pe scindura de frămintat, care în acelaşi timp serveşte şi de capac al
covatei în care se face aluatul, şi doarme citeva ore cu un sac sub căpătii şi
acoperit cu alt sac. Apoi \Începe o muncă intensă şi neîntreruptă de 5 ore :
aluatul e frămintat, cintărit, modelat, băgat în cuptor, scos din cuptor etc. Tem
peratura dintr-o brutărie atinge 75-90 de grade •, în brutăriile mici fiind mai
degrabă mai ridicată decit mai scăzută. Cind piinea, franzelele etc. sint gata,
începe dist.ribuirea, şi o mare parte a muncitorilor zileri, după ce au îndeplinit
anevoioasa muncă de nodpte descrisă mai sus, duc în cursul zilei piinea din
casă în casă, în coşuri sau în cărucioare, lucrind citeodată, în intervaluri, şi la
brutărie. In funcţie de anotimp şi de mărimea intreprinderii, munca se termină
intre orele 1 şi 6 p.m., în vreme ce altă parte a calfelor lucrează în brutărie
pînă seara tîrziu" 78) . „ln timpul sezonului londonez, c alfele acelor brutari din
Weslend care vind piinea la preţul «integral» îşi încep lucrul în mod regulat la
ora 111 noaptea şi Sii n t ocupate cu coptul piinii pină Ia orele 8 ale dimineţii
următoare, cu una sau două întreruperi foarte scurte. Pe urmă sint folosite pină
la orele 4, 5, 6 sau chiar 7 la distribuirea piinii sau citeodată în brutărie, Ia
fabricarea biscuiţilor. După terminarea muncii , ele pot do;rmi 6 ore, de multe ori
numai 5 sau 4. Vinerea, munca începe întotdeauna mai devreme, adică seara la
ora 10, şi continuă fără întrerupere fie Ia prepararea pîinii, fie Ia distribuirea ei,
pină a doua zi, simbătă, la mele 8 seara, dar de cele mai multe ori pină la
orele 4 sau 5 din noaptea spre duminică. Şi în brutăriile de lux, care vînd
pîinea Ia •preţul integral», mai trebuie prestată apoi, în cursul duminicii, o muncă
pregătitoare de 4 pină Ia 5 ore pentru ziua următoare... Calfele de brutari care
lucrează Ia «Underselling masters» • (patroni care vind piinea sub preţul integral)
„şi care, după cum am spus mai înainte, alcătuiesc ipeste 3/4 din numărul bru
tarilor din Londra, au ore de muncă şi mai îndelungate, dar munca lor se mărgi
neşte aproap e numai la brutărie intrucit, exceptind piinea livrată unor băcănii
mărunte, patronii lor îşi vind marfa numai în propria lor prăvălie. Către sfîrşitul
săptăm�nii ... , adică joia, munca începe aici la ora 10 noaptea .şi durează, cu mici
întreruperi, pină simbătă noaptea tîrziu" 79) .

Cit despre 11underselling maisters " , ·chiar şi pUJDctltl de vedere
bur.ghez -îşi idă seama •că „baza concur·enţei Jor o fomnează mun{;a
78) Le., „First Report etc.• , p. VI/VII.
79) L.c., p. LXXI.
„

-

Fahrenheit, respect iv 24-320C. - Nota lrad.
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neplătiită a .c:a1felor (the UolllP aid labour of rthe men) 80) . Iar , ;f�l
p riiood bakern-u:l rîi !denunţă oomiisiei 1de anchetă pe concur·enţii săi
11 unlde11seliling " c a Jefuiitori ai mulllcii a1tora şi ica fa'.LsilfiJcatori. ' ·
, . . ,,Ei reuşesc numai înşelînQ, publicul şi storcind de Ia calfele lor cite J8
pentru � pl ată, de 12 ore " 81).

ore

Fal sifioa.re a ipîinii şi iformairea unei ieat·egorii de brutari care
vind' ·1.}îiinea ·sUJb ipreţu:I int·eyra!l s-au .demoMat �n Ang'lia de la în
ceputul ·seooJuJui al XVI!I-;1 ea, după ce această meserie şi-a pier
dut 1caracteru1 de breaslă işi după .ce, 1în •spatele maşterului brutar
nominal, a apărut caipiitaliJstUl, în :persoana morarului sau a negus
torului d·e .făină 82) . AsUel a fost pUJSă 1b aza .produoţ·iJe i caipita:lilste,
a pr·elungirii peSlte măsură a zirl ei de muncă şi a muncii de noaipte,
cu toate ică aceasta din ur.mă s-a înrădăicinat de-a binelea, chiar
şi aa Londra, abia lin anul 1 824 83).
După rceiloe de mai rSUiS, se 1Îlnţelege de iee raportul i0ooni•siei si
tuează calfele de brutari iprillltre muncitorii •cu durată scurtă de
viaţă, reare, id'Ulpă :ce au avut 1110.rocul să nu cadă vi-ati:mă mortali
tăţii irutantile, obişnui:tă la itoat-e păturile dasei muncitoare, ia.ling
ra11eori vîrsta de 42 ide ani. Şi cu toaite acestea meseria de bru
tar e intdbdeauna !Suprasoliroitată de 'Ca.nJdildaţi. Regiunile care fur
nizează aceste „forţe de munieă" pentru Londra iSint Scoţia, dis
tricte1e agricoll•e din vestul Am,g:liei şi Germania.
In 1 858--1860 °ca.1Jele de brutari din Irlanda au mganizait pe
cheltuială proprie mari mitinguri de agitaiţie �împotriva muru�ţi de
duminică şi de noaipte. Cu o icăldură specific irlandeză pub1icul
1e-a <luat aipărarea, cl1'1ll 15-a .înJfJîmpla•t , de ipilrdă, la mitingul ţinlllt
în mai 1 860 1a Dublim. Această mi�care a rnuşit 1într-adevăr să im
pună în e:xialusivitaite muI11c a rde zi la Wexford, Kilkemny, Clonmel,
Wateniiard etc.
8Q) George Read, „The History of Baking•, London 1848, 'P• 115.
Sl) „Report (First) etc. Evidence". Depoziţia „ful! priced b aker" -ului Chees·
man, p. 108.
•
82) G eorge Read, 1. c. La sfî.r-?ituJ secolului aJ XVII-iea şi rînceputul seco
lului al XVIII-iea, „factor " -ii (agenţii), care se virau în toate meseriile posibile,
erau denunţaţi oficial ca „Public Nuisances• * · Astfel, de pildă, la întrunirea
trimestrială a j udecătorilor de pace din comitatul Somerset, Grand Jury 1i3 a
adresat un „presentment• ** Camerei comunelor în care se spune, între altele,
că · „aceşti agenţi ai Blackwell Hal!-ului sînt o calamitate public ă, păguliind
comerţul de postav ; ei trebute deci reprÎll1laţi ca elemente dăunătoare". (r,The
Case of aur English Wool etc.", London 1 G85, p. 6, 7.j
83) „First Report etc. • , p. VIII.
·

•

* ** -

„periculoşi pentru societate•. - Nota trad.
·
·.
11xnemoriu•. - Nota trad.
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„La Limerick, unde suferinţele calfelor salariate lntreceau, precum se şUe,
orice măsură, mişcarea a eşuat din pricina opoziţiei meşterilor brutari, mai ales
a brutarilor-morari. Exemplul din Limerick a provocat o retragere la Ennis şi
Tipperary. La Cork, unde indignarea publică s-a manifesta t într-o formă deosebit
de vie, meşterii au împiedicat mişcarea, folosindu-se de latitudinea pe care o
aveau de a da afară calfele. La Dublin meşterii au opus rezistenţa cea mai dirză,
şi prin persecutarea calfelor care se aflau în fruntea mişcăriii i-au determinat pe
ceilalţi · să cedeze şi să accepte munca de noapte şi de duminică" 84) .
Comisia

guvernului

englez,

care

în dinţi, protestează, ci:că, cu mare

în

Irlanda

e

înarmat p înă

amărăciune împ otriva necru

ţătortlor meşteri brutari din Dublin, Limerick, Cork etc. :
„Comisia consideră că orele de muncă sînt limitate prin legi naturale , a
căror ' încălcare nu poate rămîne nepedepsită. Silindu-i pe muncitorii lor, sub
ameninţarea de a·i alunga, să-şi calce convingerile religioase, să violeze legile
ţării şi să nesocotească opinia publică" (toate acestea se referă la munca de
duminică). „meşterii bagă zizanie dntre capita l şi muncă şi dau un exemplu peri
culos pentru religie, morală şi ordinea publică„. Comisia consideră că prelungirea
zilei de muncă peste 12 ore constituie o încălcare uzurpatoare a vieţii casnice şi
private a muncitorului şi duce Ia rezultate morale dezastruoase, prin imixtiunea
în căsnicia unui om şi în îndatoririle sale familiale de fiu, frate, soţ şi tată.
O muncă prelungită peste 12 ore tinde să submineze sănătatea muncitorului, duce
la hpbătrînire prematură şi la moarte timpurie, şi deci la nenorocirea familiilor
de muncitori, care sînt lipsite" (..are deprived") „de sprijinul şi de grija capului
de familie tocmai în momentul cind acestea sint mai necesare' 85) .
Ne-am ocupait pînă acum de Irlanda. De cealaltă pairte a 'ca
d e la !plug, \S e P,\fiii,ge

nalului, în Scoţia, IIIlll!ncitorul agriool, omul

de m'UJ11ca s a de 1 3 ş i 14 ore, Îlll dima c ea mai aspră, cu 4
muncă
e

suplimentară

duminica

(în

această

ţairă

unde

)i

cu atîta s finţenie !) 86) , în timp c e , c onc opiitent,
·
mundtori d e .la c ăile !erate, un şef de tren,
me

sărbătorită

trei

o r e de

dur inic a

c anic

de

graind

Jury

looomotivă
din

şi

Londra.

un
O

s emnalizator,

mare

cai!:astrofă

sÎlnt

1;1rn
�

deferi i

unei

la

trimis

feroviară

)

84) „Report of Committee on the Baking Trade in Ireland for 1 �6 1 • .
85) L.c.
J
86) lntrunire publică a muncitorilor agricoli în Lasswade, lingf G
lasgow,
ă
la 5 ianuarie 1 866. (Vezi „Workman's Advocate" din 13 ianuarie 1866.) 1 lnfiinţarea,
Ia sfîrşitul anului 1 865, a unui trade-union al muncitorilor agricoli, II:lt ai întî i î n
Scoţia, reprezintă un eveniment istoric. ln unul din cele mai oprimatie districte
agricole ale Angliei, în Buckinghamshire, muncitorii salariaţi au ormanizat, în
martie 1867, o grevă de mari proporţii pentru majorarea salariului S]ăptămînal
de Ia 9-1 0 şilingi la 1 2 şilingi. - (Din cele de mai sus s e poate vedea- că miş
carea proletari atului agricol englez, complet zdrobită prin reprimarea, dUJQ ă 1830,
a demonstraţiilor sale violente şi mai ales prin introducerea noii legi pentru
asistenţa săracilor, reîncepe în deceniul al 7-lea, pentru ca, în cele din urmă,
in 1872 să facă epocă. In volumul al II-iea voi reveni Ia acest lucru, precU • m ş i
asupra Cărţilor Albastre c u privire la situaţia muncitorului agricol englez apa[rute
de la 1867 încoace. Adaos la ed. a 3-a.)
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sute Ide pasageri pe 1lumea 1ceala'.ltă.
jenţa IIIlUndtorilor !feroviari.
a:cum

fo

Cauza

accidentului :

negli

faţa juraţHor ei dec'lară unanim c ă

1 0 iS a u 1 2 ani munca ior nu !dura decÎlt 8 iore p e z i . 1n cursul
5-6 ani ea a fost IIIlaj.orată plÎlnă •la 14, 18 ş•i 20 Ide ore, iar

uil tilIIl i!lor

în iper.Loadele •de mare trafic, 1oî1nld circulă trenurille de excl).rsii de
pilidă, :munca lor dur·ează adesea

40-50 de ore 1fără lîI11trerupere. Ei

sînt .simpli .muritori, şi nu 1cidopi. La un moment dat puterea

de

muocă Iii ;părăseşte. Ii 1cuprinide toropeala. Creierul IÎnoetează isă mai
gîndească, ochiul să mai vadă. Prea „respectable British Juryman" *
răspunde printr-un vendi:ct 1care ;îi >trilIIlite pe acuzaţi în .faţa jura
ţilor pentru , ;manslaughter" ** , exprimîndu-şi, 1într-o anexă 1bl ajină,
piosul deziderat ca idoonnii magnaţi ai c aipita'.lului Ide 'la căile ferate
să se arate ;pe viitor mai :largi în achiziţi>0narea n1llIIl ăru:lui necesar
de „forţe de munc ă " şi mai „ cumpătaţi " , sau mai „sobri " , sau mai
„ economi" ân stoarcerea f.orţei de 1II1uncă pilătilbe 87) .

Din mulţimea ipestriţă

de

muncitori

de

toate

profesiunile,

vîr:stele, sexele, 1cair.e ne a<Saltează mai stăruitor deoît rr-au asaHat
pe Odi1Seu suflete1'e ce�•or ll\Cişi ·şi 1c ă11ora munca exeic esivă li se ci
it�te pe lfalţă Ide la \l)rillll a v1edere, fără •să IIIl a i ·fie nevoie Ide Cărţile
Allb asbre ţinute la ISU!bţroară, desp.rindelIIl Îillc ă 1două figuri, contras
tîn:d izbitor una cu all t a şi d1ovedind astfel •că p entru .capital toţi

-0 adn enii sânt 1ega'li

- 10 anoldistă

şi un !fierar.

87) „Reynolds "Paper", (21) ianuarie 1866. Imediat după aceea, săptămînă de
săptămînă acelaşi hebdomadar a întocmit, sub „sensational headings• *** ca
„Fearful and fatal accidents" ****• „Appalling tragedies" ** * ** etc., o întreagă listă
de noi catastrofe feroviare. La acestea, un muncitor de pe linia North Stafford
a răspuns : „Oricine ştie ce se poate întimpla dacă atenţia mecanicului şi a
fochistuhi slăbeşte fie şi o singură clipă. Şi cum să fie altfel cind munca se
prelungeş;te peste măsură, pe vreme aricit de aspră, fără pauză şi fără odihnă ?
Să luăm, de pildă, următorul caz, care se repetă zilnic. Un fochist şi-a început
munca lunea trecută dis-de-dimineaţă. El şi-a încheiat-o după 14 ore şi 50 de mi
nute. lnainte de a fi avut măcar timpul să-şi bea ceaiul, a fost chemat din nou
la muncă. El a trebuit deci să robotească fără întrerupere timp de 29 de ore şi
15 minute. In restul săptămînii el a muncit după cum urmează : miercuri 15 ore ;
joi 15 ore şi 35 de minute ; vineri 141/2 ore ; sîmbătă 14 ore şi 10 minute ; total
pe întreaga săptămînă - 88 de ore şi 30 de minute. Şi acum, imaginaţi-vă
uimirea lui cînd i s-a plătit doar pentru 6 zile de muncă. Omul era un novice
şi a întrebat ce anume se întelege prin o zi de muncă. Răspuns : 13 ore, adică
78 de orţi pe săp1.ămînă. Şi atunci cum rămîne cu plata celor 10 ore şi 30 de
minute uplimentare ? După multă ciorovăială a mai primit o indemnizaţie de
J" (mai puţin de 10 groşi de argint) . (L.c., nr. din 4 februarie 1866.)
10 pen 'f
*
**
***
****
*****

-

„onorabilul jurat britanic". - Nota trad.
„omor fără premeditare" .
Nota trad.
„titluri senzaţionale " . - Nota trad.
„Accidente groaznice şi fatale",
Nola trad.
„Tragedii îngrozitoare•. - Nota trad.
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iin ultime1e .săpit ă!!Iln
lî i a'le 'lunii iunie 1 863, 'boate cotidienele
lonidioneze au publicat o infoliIIl aţie sub ti!tlUI. ,Jsen.zaţional" : „Death
from simple Overwork" (Moarte provtoca!tă ide muncă e:iccesivă) .
Era vorba de moartea mod�stei Mary Anne Wa.Ikley, de douăze'ci
de ani, ·angaj a!tă la o foarte respectabill ă manufactură de mode,
furnimar.e a t:u:rţii, co111idu:să de o doamnă cu inocentul nume de
Eli1se. A lfo.st 11edescoiperită vechea pov.est.e rde atâtea ori repetată 88)
că fetele acestea lucrează în medie 1 6 1/2 me, iar în timpul sezo
nului adesea chiar 30 ide •ore nelÎIIlt rerupt, .stimulliîllldu-li-1se uneori
„:liorţa de IDlllil!că" epuiZ'ată prin mki 1cantităţi de sherry, vfa sau
c 111f e a. Şi era tocmai IÎn ·toiul seZJonului. lirebuiau confecţionate cit
ai bate idim. palme luxoasele rochii ale nobilelor IJ.adies pentru balul
dat illn onoarea principesei de Wiales, 1p rioa1spăt importată din s.tră
inătate. Mary Anne Walkley lucrase 26 1/2 ore fără întrerupere
împreună cu alte 60 de fete, cîte 30 într-o încăpere c are nu
asigura nici 1/s din volumul de aer necesar şi dormind noaptea
cîite 1d!ouă într-un ipat &n ac�e boxe înăbuşitoare .obţinute prin
îmipărţir.ea unui idomnitor •CU iaj.utorul unor IPer.eţi de sdîmdură 89).

Şi a'Cieasta era una din 1casele de modă mai bune din Lonidira. Mary
88) Comp. F. Engels, l.c., p. 253, 254. (Vezi F. Engels. „Situaţia clasei
muncitoare din Anglia•, în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura
politică, 1 962, ed. a II-a, p. 239--532. - Nota trad.)
89) Doctorul Letheby, medic la Board of Health *, a declarat atunci : „Pentru
un adult, ÎIIltr-un dorm�tor ar trebui să existe mimimum 300 de picioare 3 de aer, iar
lntr-o cameră de locuit, 500 de picioare 3 •, „Doctorul Richardson, medic-şef al
unui spital din Londra, spune : „Cusătoresele de tot felul, modistele, croitoresele
şi lenjeresele îndură o întreită mizerie - muncă excesivă, aer insuficient şi
hrană sau digestie insUficientă, ln genere această muncă se potriveşte din toate
punctele de vedere mai degrabă femeilor decît bărbaţilor. Dar în ramura res
pectivă, nenorocirl!a rezultă din faptul că ea a fost monopolizată, mai ales in
capitală, de vreo 26 de capitalişti, care, prin mijloacele de constrîngere generate
d El capital (that spring Irom capital) , storc economii din muncă (force economy
aut of labour ; adică economisesc cheltuieli făcînd risipă de forţă de muncă).
Puterea lor este resimţită de întreagă această categorie de muncitoare. Dacă o
croitoreasă izbuteşte să-şi facă o mică clientelă, concurenţa o sileşte să se
spetească acasă muncind, pentru a-şi păstra clientela, şi în mod necesar aceeaşi
muncă excesivă ea trebuie s-o impună şi ajutoarelor ei. Dacă atelierul ei nu
merge bine sau dacă nu este în stare să lucreze pe cont propriu, ea se anga
jează într-o întreprindere unde nu se munceşte mai puţin, dar unde plata este
sigură. ln această situaţie, ea devine o adevărată sclavă azvîrlită încoace ·şi
încolo de orice fluctuaţie a societăţii ; ba acasă, într-o odăiţă, muritoare sau
aproape muritoare de foame ; ba din nou la lucru 15, 16 sau chiar 18 ore din 24,
într-un aer insuportabil şi cu o hrană care, chiar de ar fi bună, nu poate fi
digerată din cauza lipsei de aer curat. Acestea sînt victimele care întreţin ftizia,
prin excelenţă boala lipsei de aer•. (Dr. Richardson, „Work and Overwork", în
„Social Science Review• , 1 8 iulie 1863.)

*
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Anne Walkley s-a :îmboilnăvit 'Vineri şi a murit dlllIIl inică, fără s ă
fi apucat, spre uimirea do.amnei Elise, s ă termine ultima mchie d e
bal. D-l Keys, medkul, chemat prea tîrziu ia ipatul muribundei, a
făcut îrn faţa 11Coroner's Juiry" •-u1ui o depoziţie lapidară : " ·
„Mary Anne Walkley a murit din cauza orelor îndelungate de mupcă în
tr-un atelier supraaglomerat şi din cauza dormitorului ei mult prea neîncăpător
şi neaeris1t".
Pentru a-i servi medi cului o lecţie de bună-cuviinţă,

;,Coro

ner's Jury " , dimpotrivă, a stabilit c ă :
ar

„Ea a muri t de apoplexie, dar există motive de a ne teme că moartl!a ei
fi fost grăbită de munca excesivă într-un i.ltelier supraaglomerat " .

1 1 Sclavii a1bi" d e l a n;o i , ex!Clamă 11Morning Star " , orgariu'l d e
presă a l liber-schimbiştilor Cobden ş i Bright, „sclavii albi de la
noi 1s1Ilt băgaţi 1în 1mormiînt de atîta muncă : ei se distrug
făr ă srurle şi trîimbi�e" eo) .

ş�

pier

„Istovirea totală prin muncă este la ordinea zilei nu numai în atelierele
modistelor, dar şi într-o mie de alte locuri, ba în orice loc unde afacerile merg
"
bine.;. Să-l luăm de pildă pe fierar. De-ar fi să dăm crezare poeţilor, nu există
om mai viguros şi mai vesel deci t fierarul. El se scoală în zori şi face să !ieapere
fierul înainte de a străluci soarele pe cer ; mănîncă, bea şi doarme ca ni.meni
altul. Sub raport exclusiv fizic, el s e găseşte într-adevăr, cînd munceşte' tumpă
tat, în una din cele mai bune condiţii umane. Dar îl urmăm la oraş şi vedem
cu ce muncă este împovărat acest voinic ; şi ce loc o cupă el în statisticile de
90) „Morning Star", 23 iunie 1863. „Times" s-a folosit de acest caz pentru
a lua apărarea proprietarilor de sclavi din Americ a împotriva lui Briyht" etc.
„Foarte mulţi dintre noi - spune ziarul - sint de părere că atîta timp cit: ' folo
sind biciul foamei în locul şfichiului de cnut, punem să se spetească .tinerele
noastre · femei, nu prea avem dreptul să tunăm şi să fulgerăm împotriva · · unor
familii care s-au născut proprietare de sclavi �i care cel puţin îşi hrănesc · bine
scl avii şi-i pun să muncească mai cu măsură". („Times�, 2 iulie 1863.) Tot aşa
„Standard", un ziar al toryilor, l-a dăscălit P" reverendul Newman Hall : ·11Pe
proprietarii de sclavi Iii excomunică, daT se roagă âmpreună cu oamenii c:nmse
cade care-i silesc pe vizitiii şi pe conducătorii de omnibuze din Londra · 'ett:. să
muncească zilnic cite 1 6 ore în schimbul unui salariu de mizerie". ln fine, a
cuvîntat şi oracolul, d-l Thomas Carlyle, despre care scrisesem încă în 1 850 84 :
„Geniul s-a dus dracului, cultul a rămas " . lntr-o parabolă scurtă el reduce · răz
boiul civil din America, singurul eveniment măreţ al istoriei contemporane, Ja
faptul „ c ă Petru din nord vrea cu tot dinadinsul să-i spargă capul lui Pavel · din
sud, pe motiv că Petru din nord îşi „închiriază" muncitorii „cu ziua", iaT: ·P avel
din sud .„îi închiriază pe viaţă". („Macmi1lan· s Magazine" . 'llias Americana in
nuce. Numărul din august 1863.) Astfel s-a spart, în sfîrşit, bal'onul de săpun al
simpatiei toryilor pentru muncitorul salariat, dar numai de la oraş, penttu · cel
agricol nici pomeneală I căci simburele acestei simpatii se cheamă - - sclavie I
•

-

11 Comisia medico-leu ală".
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morţalitate ale ţării noastre 1 !n Marylebone• (unul din cele mai mari cartiere
ale Londrei) . „fierarii mor pe an în proporţie de 31 la mie, întrecind cu 11 me
dia d � · mortalitate la bărbaţii adulţi din Anglia. Ocupaţia lor, această artă
aprdapil instinctivă a omenirii, în sine ireproşabilă, prin simplul exces de muncă
ii · e:x:termină pe om. El poate să dea un anumit număr de lovituri de ciocan pe
zi, să I,Ileargă un anumit număr de paşi, să facă un anumit număr de mişcări
respiratorii, să presteze o anumită cantitate de muncă şi să trăiască în medie,
să zicem, 50 de ani. El este însă silit să dea atîtea lovituri de ciocan mai mult,
să meargă atîţia paşi mai mult, să respire de atîtea ori mai mult pe zi şi, una
peste. .alta1 să cheltuiască zilnic cu un sfert mai multă forţă vitală. EI încearcă,
iar re�ultatul e. că, într-o perioadă de timp limitată, el prestează cu un sfert
mai multă muncă şi moare la 37 de ani în loc să moară la 50" 91),

4. Munca de zi şi munca de noapte. Sistemul schimburilor
Din ipunctul de V'edere al procesului de va'lo rific are, capitall ul
conlstant,

mij\Loaoffie de producţie,

există 1doar ;pentru

a

aibso11bi

mUJD.că. şi, cu fiecare pic ătură de muncă, o •Cail!titate pmp orţională
de supmmunc ă.

!n

măsura fo care nu fa.c acest lucru, isimpla lor

existenţă înseamnă o ipie:ridere negativă pentru 1capita'list,
timPlil .aî.t stau inactive ele repreilintă o

pital

i

căJCi tîn

avains are inuit.flă de ca

această !pierdere 1devine µozitivă de 1îndată :ce lînta:eruperea

fa/ce · necesare <ehe1tuieli surpJ.ime;rutare pentru reînceperea lucrului.

Pmlungima zilei ide muncă ip.este JiJmit.e1'e ei natura'le, pînă în roiul
n01p.ţii, are rdo air efeot ,paliati<v şi nu p otoleşte decît lin mod aproxi

mativ setea de vaimpir dup ă

sîngele

viu

a'.l mUJD.cii.

A-şi

îiJ.suşi

muncă .în 1decursul .tuturor celor 24 de 10re alle zilei ICOills tiJtuie rleici
tenidinţa

imanentă

a iproducţ�ei

caipitali\Slte.

se '!dovedeşte fizic Qposibil, p resupunînid

ln:trucit :lucrul •aeesta

că aeeiaşi purtători

ai

forţ �i de muncă ar fi exploataţi neîntreruipt rzi şi noapte, este rie
v.o�e, p entru înlăturairea aicestui 1ob5taco:l tfizi1c , de o ailtemare a
fo:rţelor

de

muncă

consumate

ziua

cu

ce�e

oonJSUJmate

aUernare care pel.1Illite să se aplice dif.erite .meto de,

noap:tea,

şi ipoate fi,

de pildă, ais'tlfel orînduită, înoît o parte a ipel's onalului să , .iucreze
o săptă!Inînă ziua, a doua tSăiptămînă noaiptea etc. Se ştie c ă ac;:est
sistem ·al schirrnlburi1or, acest siJstem al muncii în ture a µr·edQIIIl.i:n at
în · iP er.ioaida ide înflo rilre de la ]nceputurile industriei engleze a
bumbqicuilui etc. şi rcă mai e în filioare şi în prezent 'în filaturile de

bUJmbac din gubernia Moscova. Şi aistăzi încă aoest f{)ll O C es de p m 
dUJcţie de

24 d e Oiie există <: a sistem \Ln 1II1ulte ramuri industria[e

ale MairH Britanii, rămase !Pînă în prezent 11libere " , p rintre altele
la funna1e, la forje, la lamino are şi la alte 1II1ainufaduri de meilal
din Ang\lia, Wailes işi Scoţia. ln afară de ·c ele
91) Dr. Richi!rdson, l.c.

24 de o re a.le celor
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6 zile .lucrătoare, aki ;pro'cesul de producţie CUJprinde 1n IIIl ajQiritatJea
c azurilor şi 1ce1e 24 Ide 1ore ale 1duminLcii. Muncitorii 1sînt b ărfbaţi
şi if.em�i adulţi şi copii .de arrnb ele 1sexe. Viî.rsta oopiilor şi
l escenţilor ·cuprinde ·to.ate .treqYte.le 1ntel1IIlediare 1înbre
ca:mri

a.

ado

8 (în unele

6) şi 18 ani 92) . 'În lllile}e ramuri, 1la:dl altă cu b ă11baţii lucr.e ază

noaptea şi fe tele işi femeile 93) .

Abstracţie făoînd de efecte.le în 1gener.e vătămătoare ale mun
cii de .noap te 94) , durata neîntreruptă, de

24 ide ore, a ipmoesului

de produc ţie of:eră un •priliej foa11be !bine venit de a depăşi limitell e
zilei .nQIIIl inale ide munc ă. As tfel :în rnmurilie industriale foarte 1oho
sitoare, menţionate 1mai 1sus, 7liua .of1cială
maj oritatea •cazurtLor

de muncă 1cuprin!de .în

1 2 ore [pentru fiecare muncitor ; ore de zi

sau ore de noapte. Dar munca •excesivă pr.es ta:tă peste această li92) „ Children's Employment Commission. Third Report•, Land. 1 864" ,
p. IV, V, VI.
DSJ „La Staffordshire, ca şi în sudul V!ales-ului, fete tinere şi femei muncesc
în minele de cărbuni şi la haldele de cocs, şi nu numai ziua, ci şi noaptea. In
rapoartele prezentate parlamentului, acest fapt a fost deseori menţionat şi calificat
drept o practică legată de inconveniente mari şi evidente. Aceste femei, care lu
crează împreună cu bărbaţii şi abia dacă se deosebesc de ei prin îmbrăcăminte,
mînjite şi înnegrite de fum, sînt expuse depravării, deoarece îşi pierd orice respect
de sin e ca urmare aproape inevitabilă a ocupaţiei lor nefeminine • . (L.c., 194, p.
XXVI : comp. „Fourth Rep-0rt• ( 1865) 6 1 , p. XIII.) La fel şi în fabricile de sticlă.
V4j „Pare firesc - observa un fabricant de oţel care foloseşte copii Ia
munca de noapte - ca băieţii care lucrează noaptea să nu poată dormi ziua şi
să nu-şi găsească ooihna, ci •să hoinărească a doua zi fără răgaz•. (L.c., „Fourth
Rep. • 63, p. XIII.) Cu privire la însemnătatea luminii solare pentru întreţinerea şi
dezvoltarea trupllllui, un medic .face, între altele, următoarea remarcă : „Lumina
are şi o acţiune directă asupra ţesuturilor corpului, cărora le dă vigoare şi elas ti
citate. Muşchii acelor animale care nu primesc cantitatea normală de lumină devin
flasci şi-şi pierd supleţea, nervii îşi pierd troficitatea din cauza lipsei de stimul,
iar dezvoltarea a tot ce se află în perioada de creştere \Încetează... Pentru sănă
tatea copiilor lumin a de zi şi razele solare directe in decursul unei părţi din zi
sînt hotărîtoare. Lumina contribuie Ia transformarea alimentelor în sînge sănătos
�i întăreşte ţesutul fibros, d111p ă formarea acestuia. De asemenea, ea acţionează
ca un excitant asupra organului vizual, determinînd astfel o activitate mai
intensă a unei serii de funcţii ale creierului". D-l W. Strange, medic-şef Ia.
„General Hospita J • din Worcester, din a cărui lucrare despre „sănătate• 85 (1 864)
am scos acest pasaj, •scrie următoarele intr-o .scrisoare adresată unuia din mem
brii comisiei de anchetă, d-l White : „Mai demult, în Lancashire, am avut ocazia
să observ efectele muncii de noa·pte asupra copiilor care lucrează în fabTici şi,
contrar afirmaţiei predilecte a unora dintre patroni, declar categoric că sănătatea
copiilor a avut curind de :suferit de pe urma acestei munci". ( „Children's Em
ployment •Commission. Fourth Report•, 284, p. 55.) Faptul că fo genere asemenea
lucruri fac obiectul unor controverse serioase arată cel mai ibine în ce fel
acţicmează producţ ia capitalistă asupra „funcţiunilor cerebrale" ale caipitaliştilor
şi ale retainer * -ilar lor.
*

-
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-
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mită este în 1II1U:lte cazuri, 1ca să folosilIIl •cuv.inte'le raportului ()fiJcial
englez, „ într-adevăr groaznică" („truly fearful " )

85) .

„Nici o fiinţă omenească - se spune în rnport - nu poate sa-ş1 imagineze
masa de muncă prestată, după declaraţiile martorilor, de băieţi dntre 9 ş.i 12 ani,
fără a ajunge inevitabil la concluzia că acest abuz de putere al părinţilor şi al
patroni1-0r nu m ai trebuie tolerat" 86) .
„ln genere, metoda de a pune băieţi tineri să lucreze alternativ, ziua şi
noaptea, duce atit în perioadele de vîrf, cit şi în timpul cit lucrurile merg
normal la 0 prelungire infamă a zilei de muncă. ln multe cazuri această pre
lungire e nu numai îngrozitoare, ci de-a dreptul inimaginabilă. Inevitabil se în
timplă ca, dintr-un motiv sau altul, unul dintre băieţii din echipele de schimb
să lipsească din cind în cind. Şi atunci unul sau mai mulţi dintre băieţii prezenţi
care şi-au încheiat ziua de muncă trebuie să umple golul. Sistemul acesta este
atdt de cunoscut, incit la întrebarea cum se completează iin echipele de schimb
locurile băieţilor absenţi, directorul unei uzine de laminat mi-a răspuns : sint
convins că ştiţi acest lucru tot atit de bine ca şi mine, şi nu s-a sfiit să recu
noască faptul• 8 7) .
„lntr-o uzină de laminat în care ziua nominală de muncă dura de la 6 di
mineaţa ptnă la 5 1/2 seara, un băiat a lucrat în fiecare săptămină cite ·patru
nopţi ;pînă cel puţin la 8 1/2 seara din ziua următoare ... şi asta timp de 6 luni" .
„Altul cind avea 9 ani a lucrat uneori cite trei schimburi de 12 ore la rind,
iar la virsta de 10 ani - două zile şi două nopţi în şir". „Un al treilea, astăzi
de 10 ani, a lucrat de la 6 dimineaţa pină la 12 noaptea trei nopţi de-a rîn.dul,
şi pină Ja 9 seara în celelalte nopţi ". „Un al patrulea, astăzi de 13 ani, a lucrat
de la 6 d.a. pină a doua zi la amiază timp de o săptămînă întreagă şi uneori
trei schimburi la rînd, de pildă de luni dimineaţa pină marţi noaptea•. „Un al
cincilea, astăzi de 12 ani, care a lucrat într-o turnătorie de fontă Ia Stavely de
la 6 dimineaţa pină la 1 2 noaptea timp de 14 zile nu mai e în stare să C!Ontinue".
George Allinsworth, de 9 ani : „Am sosit aici vinerea trecută. Trebuia să înce
pem a doua zi la ora 3 dimineaţa. Am rămas deci toată noaptea aici. Locuiesc
Ja o depărtare de 5 mile. Am dormit pe podea, cu un şorţ de piele sub mine şi
acoperit cu o jachetă scurtă. ln următoarele două zile am fost aici Ia 6 dimi
neaţa. Da r Aici te trec sudorile r lnainte de a veni încoace am lucrat un an
întreg tot la un furnal. Era o uzină foarte mare Ia ţară. lncepeam tot simbătă
dimineaţa la 3, dar puteam cel puţin să mă duc acasă să mă culc, pentru că
era aproape. ln alte zile începeam la 6 dimineaţa şi terminam la 6 sau
7 seara• etc. 98)
95) L.c., 57, p. XII.
16 )
L.c., („4th Rep. • , 1865), 58, p. XII.
07) L.c.
98) L. c., p. XIII. Nivelul de cultură al acestor „forţe de muncă" trebuie,
în mod necesar, să fie acela care reiese din următoarele dialoguri cu unul
dintre membrii comisiei de anchetă r Jeremiah Haynes, de '12 ani : „ ... Patru ori
patru .fac opt, în .schimb patru de cile patru (4 fours) fac 16 ... Un rege e pentru el
acela care are toţi banii şi tot aurul. (A king îs him that has all the money
and gold) . Avem un rege, se spune că ar fi regină ; i se spune principesa
Alexandra. Se zice că s-ar fi căsătorit cu fiul reginei. O principesă este un
bărbat•. Wm. Turner, de 12 ani : „Nu trăiesc în Anglia. Cred că există o ase
menea ţară, dar pină acum n-am ştiut nimic de ea". John Morris, de 14 ani :
„Am auzit vorbindu-se că dumnezeu a făcut Jumea şi că toţi oamenii s-ar fi
înecat, afară de unul ; am auzit că acesta ar fi fost o păsărică". William Smith,
de 15 ani : „Dumnezeu a făcut b ărbatul, b ărbatul a făcut femeia". Edward Taylor,
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Să vedem acum cum priveşte capitalul însuşi acest sistem de
24 die ore. Exageră.rHe 1sisterrmlui, folosirea sa abuzivă în \Scopul
prelungirii „îngimzitoare şi inilinaginaibile " a zilei de muncă sînt,
fireşt e ,' trecute sub ităcer.e. Se vorbeş.te numai de sistem ,ÎJn ţorma
lui „no rimală " .
Iată ce ·spun d-nii NayJor şi Vicker.s , fabricanţi de .oţel, care
folosesc tîntre 600 şi 700 ide <pe11soane, 1dintrie care nll!Illai 1 00/o sub
18 ani, . iar prinbre aceştia numai 20 de b ăieţi pentru munca de
noapte . . .
·

„Băieţii nu suferă de loc din cauza căldurii. Temperatura este probabil
de !l6�--:-90� * „ . ln forj e şi laminoare bra�ele lucrează ziua şi noaptea în schimburi,
de 15 · a,ni : ,,N u ştiu nimic despre Londra". Henry Matthewman, de 17 ani :
„Citeodată mă duc la biserică„. Un nume despre care se predică e al unui
oareca re Iisus Hristos, dar nu cunosc nici un alt nume şi nici nu ştiu să spun
nimic despre el. El n-a fost omorît, ci a murit ca ş1 ceilalţi oameni. Oarecum
·
el n � a fost ca ceilalţi oameni pentru că oarecum era religios, şi alţii nu este .
(He was nat the same as other people in some ways, because he was religious
în some ways, and olhers isn't) " . (L.c., 74, p. XV.) „Diavolul este o persoană
bună. Nu ştiu unde trăieşte. Hristos a fost un om rău". („The devii îs a good
persan. ,l don't know where he lives. Christ was a wicked man • .) „Această
fetiţă (de 10 ani) a silabisit, în loc de God, Dog şi nu cunoaşte numele reginei".
(„Ch. Empl. Comm„ V, Rep.", 1 866, p. 55, n. 278.) Acelaşi sistem care s-a in
staurat în manufacturile de metal amintite s·a instaurat şi în fabricile de sticlă
şi în ceje de hirtie. !n fabricile de hîrtie în care hîrtia se obţine cu aj utorul
maşinilor, mllillca de noapte este introdusă pentru toate operaţiile, în afară de
aceea a � ortărîi zdrenţelor. ln unele cazuri, prin sistemu[ echipelor de schimb,
munca . de noapte continuă fără întrerupere toată săptămîna, de obicei de dumi·
nică , noaptea pînă sîmbăta următoare la ora 12 noaptea. Echipa de zi lucrează
5 zile de, cite 12 ore şi o zi de 18 ore, iar echipa de noapte l ucrează Ş. nopţi
de cite 12 ore şi una de 6 ore, în fiecare săptămînă. In unele locuri fiecare
echipă lucrează alternativ cite 24 de ore. O echipă lucrează 6 ore în ziua de
·
luni şi . Ul ore sîmbăta, pentru a împlini 24 de ore. ln alte locuri s-a introdus
un sistem. intermediar, după care toţi cei ocupaţi la maşinile de produs hîrtie
luc rează în fiecare zi a săptămînii cite 15-16 ore. Acest sistem, spune comisarul
anchetator Lord, pare să cumuleze toate relele sistemelor de schimb de 12 şi
de 24 de ore. Copii sub 13 ani, tineri sub 18 ani şi femei lucrează potrivit
acestui sistem de noapte. In sistemul de 12 ore, uneori, cind lipsea schimbul,
ei erau nevoiţi să lucreze 24 de ore în şir, adică două schimburi Ia rînd. Din
depqz.iţiile unor martori rezultă că băieţii şi fetele lucrează adesea un timp
suplimentar care înseamnă de multe ori o muncă neîntreruptă de 24 sau chiar
de 36 de ore. La operaţia „ continuă şi invariabilă" din camerele de glazură
găsim .fete de 12 ani care lucrează toată luna, zi de zi, cite 14 ore, „fără vreun
repaus s;m vreo pauză reglementară, în afară de două, cel mult trei întreruperi
de ci t� 0 jumătate de oră pentru masă". In unele fabrici în care s-a r�nunţat
cu totul la munca de noapte regulată, se prestează enorm de multă muncă
suplimentară, şi . „aceasta de cele mai multe ori la operaţi i dintre cel e mai
murdare ş.i mai monotone şi la temperaturi dintre cel e mai ridicate" . („Children's
Empl_oyment Commission. Report IV", 1 865, p. XXXVIII şi XXXIX.)
• * :Fahrenheit.
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dar în toate celelalte secţii se lucrează exclusiv ziua Qe la 6 dimineaţa pină la
se�ra. ln forjă se lucrează de la 12 pînă la 12. Unii muncitori nu lucrează
alternativ în echipe de zi şi de noapte, ci în mod constant numai noapteâ: .. ' Nu
sintem de părere că munca de zi şi cea de noapte ar influenţa în mod· 'diferit
sănătatea" (a domnilor Naylor şi Vickers 1), „şi oamenii dorm probabil mai bine
dacă au mereu aceeaşi perioadă de repaus decit dacă aceasta alternează.... ln
echipa de noapte lucrează aproximativ 20 de băieţi sub 18 ani. Nu am putea
s-o scoatem la capăt (not well do) fără munca de noapte a băieţilor sub ·1 8 ani.
Obiecţia noastră este sporirea cheltuielilor de producţie. Miini iscusite · şi · Şefi
de secţii se găsesc greu, dar băieţi - oricit de mulţi... Fireşte, ţinind ·seama. : de
proporţia redusă în care folosim băieţi, o limitare a muncii de noapte ,ar pre
zenta i;>entru noi o importantă sau un interes redus " 99).
6

D-i J.

Ellis, de la firma d-<l.or John Brown et Co., uzine de

oţel şi fier, 1care fOl1osesc 3 OOO de bă11baţi 1şi băieţi, „în scnim.buri
de zi şi de noaipte" , şi anume 1p errtru o iparte din m.un'Cile grel� la

oţel işi fier, declară ·că, în procesul greu ide iproducţie a oţ el ului,
la .do i bă11baţi revin unU!l sau doi !băieţi. lntre:prinder.ea niimără
·
500 de băieţi sub 18 ani, dintre c are aproximativ 1/s, adie � ' '."i70,
sub

13

ani.

Cu rprivire

la rpropunerea

de

modificare

a [egii,

d-l mus spune :

· „Nu cred că ar fi prea multe de obiectat (very objectionable) dacă s-ar
interzice să fie folosiţi la muncă mai mult de 12 .ore dilll 24 tinerii sub 18 ani.
Dar nrr cred că s-ar putea fixa o limită în ceea ce priveşte indisponibilitatea
pentru · munca de noapte a băieţilor de peste 12 ani. Am accepta mai deg,rabă o
lege care să interzică cu totul folosirea băieţilor sub 13 ani, sau chiar sub
15 ani, decit o interdicţie de a-i folosi în cursul nopţii pe băieţii pe ·Care ii
avem. Băieţii din echipa de zi trebuie să lucreze alternativ şi în echipa de
noapte, deoarece bărbdţii nu pot să facă necontenit muncă de noapte ; aceasta
le-ar distruge sănătatea. C•edem totuşi că munca de noapte nu dăunează sănă
tăţii dacă alternează săptăminal •.
•

(D.im.potrivă, td-nii Nayi11or şi Vickers, ful conformi,tate c u in
ter·esele •întreprinderii lor, erau ide păr-ere c ă nu :m1111C a <le ::hiOaipte
'·
c ontinuă, ci toamai mullJCa .de noaP'te alternată periodi'c ar putea
fi .dăunătoare.)

„Vedem că oamenii care prestează alternativ muncă de noapte sint · tot
atît de sănătoşi ca cei care lucrează numai ziua.. , Obiecţiile noastre împotriva
interzicerii de a se folosi băieţi sub 18 ani pentru munca de noapte ar fi de
terminate de sporirea cheltuielilor, dar acesta ar fi şi singurul motiv" . (Ce naivi
tate cinică !) „Considerăm că această sporire a cheltuielilor ar întrece ceea ce
ar putea suporta, în mod echitabil, intreprinderea (the trade) , fără ca rentabili
tatea ei să fie prejudiciată. (As the trade with due regard to etc. "cowd ' fairly
'
bear I) • (Ce frazeologie umflată !) „Aici braţele de muncă sint rare şi ai' putea
deveni insuficiente în urma unei asemenea reglementări"
99)

„Fourth Report etc.• ,

1865, 79, p.

XVI.
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(adică Ellis, Brown et Co.

s-ar putea trezi în situaţia extrem de

neiIJ'lătcută ide a fi nevioi.ţi iSă plătească integra..! vafoarea forţei de
muncă) 100) .
„Uziin el1e ide oţel ş i !fier Cyclop e " , alle od-l!o r Caim:mell et Co.,
lucrează 1p.e aceeaşi scară IIIl Cl!fe

c a şi 1oele

alle illUIiIll ţilor John

Bmwn et Co. iDiractorull igirant i-a · IÎIDIIIl.îna:t •coon�sarnlui guverna
mental Wihite depoo;i ţia sa .de martor ; mai •tlîr.ziu
cuviinţă •să .sustragă manuscr1sull

a

igăisit dnsă

de

ce-i :fusese ires'tirtuit pentru re

vizuire. D-l Whfte are iÎillS ă 10 memor1e eX!ced!entă. iE:l 'îşi a1II1iillteşte
pBlifect de bine ;că pentru aceşti 1domni ddlO(J.li inter;zk e!'ea mUilliC i i
de no�te pentru oopii şi adolescenţi coDJsHtuia „ceva ilinposibil,
ceva ·ce

ar echi'Vala .cu ialch!i.derea UIZine'lor " , şi itotUIŞi într·eprin

de!lea J.ior nu avea decît cu puţin mai mult de
şi doar 1 0/o •sUJb 13 ani 1 101)
Referi!tor la

ac eeaişi temă d-l E.

F.

60/o !băieţi sub 18 ani

Sa.ndeuson, 1de

[a firma

„Fraţii Sandeuson .et Co. " , u:zrine de otel, �aminare şi forj are din
Attercliffe, declară :
„Interzicerea de a folosi munca de noapte a băieţilor sub 18 ani ar aduce
după sine mari dificll!ltăţi, cea mai de seamă dintre ele rezultind din sporirea
cheltuielilor care ar decurge în mod necesar din înlocuirea muncii băieţilor cu
cea â bărbaţilor. N-aş putea spune la cit anume s-ar cifra această sporire a
cheltuielilor, dar ea nu ar fi probabil atit de mare incit fabricantul să poată
urca preţul oţelului, şi, prin urmare, el ar trebui să suporte singur pierderea,
intmcit muncitorii adulţi" (ce oameni refractari I) „ar refuza, bineînţeles, s-o.
superte• .

iD-1 Sanderson n u ştie c î t plăteşte copiilor, dar
„ar putea fi vorba de 4 pină Ia 5 şilingi pe săptămînă de fiecare„. Munca băieţilor
este de aşa natură, incit forţa copiilor se dovedeşte a fi în general• („generany•,
bineînţeles nu totdeauna şi „în p articular ") „tocmai suficientă, astfel că din forţa
mai mare a adulţilor nu ar rezulta nici un ciştig pentru a compensa pierderea
decit cel mult în puţinele c azuri cind metalul cintăreşte foarte greu. De a seme
nea, muncitorii adulţi ar regreta să nu aibă băieţi în echipa lor, fiindcă adulţii
sint mai puţin ascultători. Şi apoi, pentru a învăţa meseria, băieţii trebuie să
înceapă de tineri. Limitindu-i numai la munca de zi, scopul acesta nu ar putea
fi atins " .

Şi de 1ce nu ? De . oe n-ar putea băieţii s ă inveţe meseria dn
cursul zill ei ? Motivul ?
„Pentru că muncitorii adulţi care lucrează în schimburi săptămînale alter
native, cind ziua, cind noaptea, ar fi în aceste intervale despărţiţi de băieţii din
echipa lor şi ar pierde jumătate din ciştigul pe care ii au de pe urma lor.
Fiindcă îndrumările pe care ei le dau băieţilor sint socotite ca parte a salariului
100) L.c., 80, p. XVI, XVII.
101) L.c„ 82, p. XVII.
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acestor băieţi, îngăduind astfel muncitorilor adulţi să ieftinească munca băieţilor.
Fiecare muncitor adult ar pierde jumătate din acest ciştig".

Cu 1alte 1cuvinte, id-nii Sande11son ar .fi tileVioiţi isă plătea�ă o
p arte a IS all·ariului mundtor-Hor adulţi din ipropriul l1or buzunar, �n
loc să-ll plăteaisică cu munca de noapte a băieţiJ.or. Cu aicest pri'1ej,
profitul d-'.l!or Sandersoni a;r .sc ăd•e a intrudtva ; iată deci ib1necu'V'în
ta'tul motiv

al Sa.nJderson-illor p entru care /băieţii nu ipot IÎIIlvăţa me
102) . Şi ap oi munca Ide noapte �·eguil ată ar fi

seria IÎn •cursul .zilei
aruI11ca!tă pe umerii

adulţilor,

1care

n-ar

·suporta

•să nu mai fie

schilIDbaţi Ide băi1eţi, ca în prezent. Pe 1scurt, ldilfiiculltăţile air fi abît
de mari, mdît ar duc e p roba:bil [a oosfiinţar.ea COllliP�letă a muncii
de !ll.Oapte. „In •ceea c e priveşte :produaţia de oţel 1ca atare" , ispune

E. F. Smderson, „n-a.r •exista nid ·O deosiebire, dar

I " Dar ceea ce

le rstă :la mimă id-11o r Sanderson nu e să p11oducă 1oţ61. iPr.odu<:ţia
oţel.ului 1consti1tuie doar .un pre'te�t pentru prodUJcţia Ide iplusvaloare.
Furnail ele, laiminoarele 1etc., dădirile, maşini1e, fierul, :cărbuneiLe etc.
nu

au

-Oţel. Menirea lor este să
1Îtll 24 de 'Ore ·e'le aibsorob , ibineîn�61e1s , mai

illlDDai menirea 1să •se 1tram;1�o:mn·e 1tn

absoarbă sUJpramuncă, şi
muJt idecît !În

1 2. Bl<e idau de !fapt id-lor Sanide11son, ;în faţa lui dumne

zeu şi a !legii, o po:liţă a1Supra :ti1m11rnllui de muncă a:l unui nUIIIlăr anu
mit ide braţe ipentru iboaf!e cele

24 de 10re al•e ;zi1ei şi�i pierd 1caraC1Je

rul ide .capital, ieo.nstitui.J!lld ideci p entru d-nii Sanderscmi
.ce

dere de îndată

funcţia

o

cur-a!tă pier

lor ide a aib's orbi m1.1111ic a este !Întreruptă.

,,Dar în acest caz s-ar înregistra o pierdere, aceea a numeroaselor insta
laţii

costisitoare

ca.re

ar

rămîne

nefolosite

jumătate

din

timp ;

iar pentru

a

obţine cantitatea de produse 11e care sîntem în stare să o dăm folosind sistemul
actual, am fi nevoiţi să dublăm numărul clădirilor şi instalaţiilor, ceea ce ar
dubla cheltuielile",

Dar ide 1ce reviendilcă boC1IDai ateşti SaI11de11sO'lli

un

privillegiu faţă

de 1ceiJalţi •capita'lilşti care nu au voi·e rsă pună muncitorii Ua lUJcru
dedît .ziua ·şi ale 1eăr.or 'Olădiiri, instailaţii şi materii jpriime rsltau, in con
sec[nţă, „lllefolosite" în •cursuil nopţii
„Este

adevărat - răspunde E.

F.

?

Sanderwn în numele tuturor

nilor -, este adevărat că această pierdere ca urmare

Sanderso

a instalaţiilor nefolosite

loveşte toate manufacturile în care se lucrează numai ziua. Dar folosirea furna
lelor ar pricinui, în cazul nostru, o pierdere suplimentară. Dacă le menţinem în
funcţiune, se prăpădeşte combustibil" (în loc să se prăpădească, ca acum, viaţa
muncitOiilor) ,

„iar dacă nu le menţinem în funcţiune, se provoacă o pierdere de

limp cu reaprinderea focului şi cu ridicarea temperaturii pînă la punctul necesar"
(în timp ce pierderea orelor de somn, chiar la copii de 8 ani, înseamnă ciştig

102) „Ln timpul nostru bogat tn ;reflecţii, ti1Illlp al rezonării, nu a mers în.că
prea departe cel ce nu poate să aducă un bun temei pentru orice, chiar şi pentru
ce este mai rău şi mai fals. Tot ce s-a făcut rău în această lume s-a făcut cu
motive ibine rintemeiate" . · (Hegel, �.c.,

18

p. 249:)
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de timp de muncă pentru clanul Sandersonilor) , „înseşi furnalele avînd de 11ufetit
din cauza schimbărilor de temperatură• (în timp ce aceleaşi furnale nu au, .ni.mic
de suferit de pe urma alternării muncii de zi cu cea de noapte) 103) .

5. Lupta . pentru ziua normală de muncă.
Legi coercitive pentru prelungir.ea zilei de muncă,
de la mijlocul secolului al XN-lea pînă la
sfîrşitul secolului al XVII-lea
„Oe este o zi de muncă ? " OH de mare este timpul 1în ieur�µjl: ,că
ruia •capitalul are vo�e 1să consume forţa ide IIIlllliliC ă •a 1cărei ival-o.<M� pe
103) „Children's Employment Commission. Fourth Report", 1865, 85, Jl· · XVII.
Considerentelor la fel de delicate ale fabricanţill or de sticlă, ca-re sînt de părere că
„mesele regulate" pentru copii ar fi imposibile, întrucît în felul acesta „s-ar
risipi" o anumită cantitate de căldură iradiată de cuptoare, ceea ce ar însemna
o , ,curată pierdere", membrul comisiei de anchetă White Je răspunde, fără a se lăsa
impresionat ca Ure, Senior etc. şi mărginiţii lor imitatori germani, Roscher etc.,
de „sobrietatea", „abstinenţa• şi „spiritul de economie" al capitaliştilor atunci
cînd e vorba de cheltuirea banilor lor şi de · „risipă • a la Tamerla.n cind e vorba
de vieţi omeneşti : „Se prea poate ca o anumită cantitate de căldură peste cea
cheltuită acum să se irosească prin asigurarea unor mese regulate ; dar chiar
evaluată în bani, ea nu înseamnă nimic în comparaţie cu risipa de forţă vitală
(the waste of animal power) care rezultă în prezen t pentru Regat din faptul · că
copiii aflaţi în perioada de creşte:re şi folosiţi în fabricile de sticlă nu beneficiază
de răgazul necesar pentru a mînca şi a-şi face digestia în linişte " . (L.c., p. XLV.)
Şi asta în „anu! progresului" 1865 I Abstracţie făcînd de consumul de forţă
rezu,ltat din ridicarea şi transportarea poverilor, un asemenea . copil fol?si t în
[abricile care produc butelii ş i sticlă flint parcurge, efectuîndu-şi neîptrer,upt
munca, un drum de 1 5 pînă la 20 de mile (engleze) în 6 ore I Şi munca , dure â ză
adesea 14 pînă la 15 ore I ln multe din aceste fabrici de sticlă există, ca ş( în
filaturile din Moscova, sistemul schimburilor de 6 ore. „ln cursul timpului „ de
muncă săptămînal, cea mai lungă perioadă de repaus neîntrerup t este de 6 ore,
din care se scade timpul necesar pentru drumul la fabrică şi de la fabrică, ! pentru
spălat, pentru îmbrăcat, 1pentru masă, operaţii care toate necesită timp. A.stfel,
în fapt, timpul care rămine pentru repaus este cit · se poate de scurt. Nici un
răgaz pentru joacă sau aer curat decît în dauna somnului, atît · de necesar unor
copii care îndeplinesc o muncă atît de extenuantă, într-o atmosferă cu o- tem
p eratură atît de ridicată... Dar şi somnul acesta scurt este întrerupt, deoarece
copilul trebuie s ă se trezească s ingur noaptea sau este trezit ' ziua· de zgomotul
de afară ". D-l White menţionează cazuri în care un băiat a lucrat 36 de · ore
încontinuu şi altele în care băieţi de 12 ani robotesc pînă Ia 2 '.noaptea, dbrm'ind
apoi în atelier pînă la 5 dimineaţa (3 ore !), cind îşi reiau munca ! „ Cantitatea
tle ·muncă" - declară autorii raiportului general, Tremenheere "şi Tufnell · � · · pe
care o prestează băieţii, fetele şi femeile în timpul schimburilor !or (speli ' of
labour) de zi sau de noapte este fabuloasă". (L.c., p. XLIII şi XLIV.) Şi în �!:: e st
timp, poate seara tîrziu, p roprietarul vreunei fabrici de sticlă, „foarte' 'Sobrul"
capitalist, o ia spre casă pe două cărări venind de la club şi fredonînd pros
·teşte : „Britons never, never shall be slaves I " * 86
•'•

*

-

„Britanicii nu vor fi nicio da tă, niciodată sclavi I • .

Nata

trad.
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? Cît de mult IPOaite · fi 1Prelungită ziua de muncă peste

timpul rde muncă necesar pentru repmduoerea iforţiei de llllUilJ Că in
săşi ? La aceste lintreb ă.!'li, dUJpă

icurrn:

ziua de muncă numără 'În fieca11e zi

s-a văzut, :c aipitalu'.l irăspunrle :

24 de OI'e ipline minus cele cHeva

ore ide repaus, fără ide care foDţei · de muncă ,îi este absolut impo
sibil să-1şi reî:noeap ă adivitatea. In primul nmd, se IÎIIlţeleg.e de Ja
sine că toată viaţa sa muncitorul nu este nimic altceva decît forţă
de munc ă, că, (prin urmare, fot ·timpull său dispanibiil

reprezintă

ân

mod natural şi de drept timp de muD1c ă, ap arţine, iaş.adar, autova:
lorificării ·c aipitalului. Tilllp
li ul necesar .oonului ipentru •Cultură, dez
violta:l'e spirituală, îilldepliniirea 1.1JI110r fun:cţii s ocialJe, pentru relaţii
sociale, j ocl.J!l Ji:b er al fo!1ţelor vitale fizi<:: e şi •rnte1eotuale, repalliSul
de dUIIIli nică - 1chi1ar rd<l!că e voDba de . ţara ce1or care ţin ieu sfin
ţeni� duminic a 104) - nu-i 0deaH aiur-eală curată

I Dar in goana s a

oarbă şi n.esăţ�oasă dup ă s1.11p ramunc ă, .caipitalul depăşeşte nu nu
mai .lilIIli-l!al.e . marime moraJe, dar şi pe iesle :pur fizice ·ale zilei de
muncă. El uzul1Pă tilIIlp ul necesar p entru 1creşterea, dezvo1tariea şi
can�arvarea săaiătăţii •Corpului.

El fură timpul destinat

asimilării

de- aer 1cura:t şi de •lUIIIlină solară. El ciUipeşte din ·tianpul (pentru
maisă 'şi, dacă se poaite,
produc'ţ�e,

îng1obează masa

înaît mnncitiorul,

în

însuşi !Pl"OCesul

silIIlp lu mij lo.c de :producţie,

de

este ali

metita!t cu llillÎillc are aa 1J;el cum c azanul este alimentat cu cărbune
sau

maşini:le

cu,

ISeu

acUIIIl� a!'ea, TeînThoi11ea

ori

ulei.

S011Dnllll

şi ,împ.r01spăta11ea

s ănătos,
forţei

necesar

vitale,

!Pentru

caip italul âl

reduc,e . 1la atî.tea ore ide amorţire dte sînt indisp ensaibile pentru
reanÎlmar.ea unui organiSllil complet epuizat. In loc ca :menţinerea
în· :stare normală a �orţei de 1II1uncă să determine limita zilei de

104) In Anglia, de pildă, din cînd în cînd, la ţară, cite un muncitor încă
mai e condamnat la închisoare fiindcă a profanat duminica lucrînd în grădiniţa
din faţa casei. Acelaşi muncitor e condamnat pentru violarea contractului dacă
nu · se prezintă duminica, fie şi din b igotism, la lucru în fabrica metalurgi-că, în
fabrica de hîrtie sau în fabrica de sticlă. Ortodoxul parlament nu cunoaşte pro
fana.rea . duminicii cînd aceasta are loc în „procesul de valorificare" a capitalului.
IntNm. memoriu · (august 1863) în care muncitorii , zileri din magazinele de peşte
şi păsări din. Londra cer desfiinţarea muncii de duminică se spune că munca
lor durează în ,primele 6 zile ale săptămînii, în medie, cite 15 ore pe zi, iar
dum.inica 8 pînă la. 10 ore. Totodată, din me,noriul menţionat reiese că ac:eastă
„muncă de dumini.c:ă • este incuraj ată în. special de gurmanzii ra,finaţi din rm
durile. bigoţilor aristocraţi 'Clin Exeter Hall 87, „Sfinţii" aceştia abît de zeloşi IÎn „in
cute .curanda" 'O\' îşi dovedesc creştinismul prin resemnarea cu care suportă munca
excesivă, privaţiunile şi foamea altora. Obsequium ventris istis (muncitorilor)
perni�iosius est ** . .
0 '
* „în preocup area pentru bunăstarea lor trupească•. - Nota lrnd.
** Pentru ei (adică pentru muncitori) huzurul este mai Yătămător. -
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munc ă, .dimpotrivă, maxi.ma oheltuire iposibilă de forţă de muncă
în decursul unei ztie este aiceea ca11e debanmiină (liJmita timpului de
ITepaus al mUJncitomlui, •ori!cit ide nesănătoasă, ,de tfonţată şi de chi
nuitoare ar fi aceasttă ·cheHuir.e. C apitalul nu 1Se sinchiseşte de du
rata vieţii lforţei ide mUil!Că. Ceea 1ce rl interesează este nlllill a i ·şi
numai maximul

de

.fo11ţă ·de munc ă

susoepti:bil de

a fi pUlS .în

funcţiune într-o zi ide muncă . .AJoea·sltă ţintă el şi-o -atinge p11in re
duce11ea durntei fiorţei ide .munc ă, aşa .cuim un agiriculoor hrăipăreţ
obţilne o recoltă mai bogată 1sleind iertilitatea 1solului.
Producţia capitalistă,
plusvaloare,

care,

în esenţă,

constituie producţie de

absor.bire de 1SUpra11Inmc ă, produce deci, prin ;p11elun

gir.ea ,zi1ei de muncă, .nu numai degenerarea f.or�ei de muncă ome
neşti, 1că11eia i ise răpesc ·con:diţii.le nonmale de dezvoltare şi

de

activita!te atît mo11al•e ·dit şi lfizrce. Ea produce epuizairea şi nilmi
cirea timpurie .a ,însăşi Jiorţei .de mulllc ă 105) . Ea pre'lungeşite itimpul
de iprioducţie

al mU111Jciborului inăuntrul

unui

termen dat, srcurtîn

du-i durnta vieţii.
Dar 'Valoarea forţei de muncă 1CU1prtllld e

valoarea mănflll!'i:loir

necesare ipentru repr.oducer.ea munci'torului, sau pentru peripetuarea
claisei IIllUncitoare. Prin Ulimaire, da·că prelungirea nefirească a Z'i'l ei
de IIllUnc ă, căitr.e icare tinde lin mod necesar ca?i1ailllll în pofta 'Sa
nesăţioasă de autov.alorifk are, scurtează 1durata vieţii !fiecărui mun
citor 1în p ar1e şi 1deci durata fo11ţei lor de tmU!Ilcă, se impune i!lJece
sitatea unei •înlocuiri mai raipide a 1forţei de murucă uzate ; lîn U"·e
p11oducerea forţei Ide muncă v;or intra !deci che:l tuieil i Ide uzură mai
mairi, aişa 'CUllD. la maşină p ar.tea .de v.alo ar.e care unmează a fi re
proidusă zilnic este !CU .a,tH mai mare cu .cit IIllaşina se uzează mai
J'EU)ede. Se p ar.e, ii.n 1consecinţă, 1că propriul interes al icapita1u1ui
reclamă o zi de munc ă nonmală.
Proprietaru.'l de 1siclavi 1îşi cUIIDp ără IIIlU nci1boml
CUIIDlp ă!1a

un

•Ca'l.

,PierzîndU-1Şi ,sdlavu.'l,

t11ebuiie înlocuit iprinitr-o nouă

el 1piende

aşa

cum

şi--ar

un .caipi!tal, 1care

cheltuia'lă la tîr.gul ide 'Sclavi. D ar

„aricit de distrugătoare şi de funeste ar fi lanurile de orez din Georgia şi mlaş
tinile Mississippi-ului pentru organismul omenesc, această distrugere de vieţi
omeneşti nu este totuşi atit de mare incit să nu poată fi compensată de rezer
vaţiile suprapopulate din Virginia şi Kentucky. Considerentele economice care
ar putea prezenta un fel de garanţie pentru un tratament omenesc al sclavilor,
în măsura în care ele identifică interesul stăpînului cu conservarea scl<tvului,
se transformă o dată cu introducerea comerţului cu sclavi, dimpotrivă, în pri
cini pentru o totală distrugere a sclavului, ·Căci din moment ce locul său poate ti
165) „In rapoartele noastre anterioare am reprodus constatările mai multor
fabricanţi cu experienţă, din care rezultă că orele suplimentare... ascund, fără
îndoială, pericalul unei sleiri .premature a forţei de muncă a oamenilor•. (L. c.,
64, p. XIII.)
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CGIDJPletat prin import din ·rezervaţiile de negri de prin alte locuri, durata
vie.ţii
sale
devine
mai puţin
importantă
dec,it productivitatea !lui lin
timpul
vieţii. Politica economică cea mai eficientă •constă în a stoaJ\Ce
di.o. aceşti oameni-vite de povară (human chattle) o cantitate de muncă C!Î�
mai mare cu putinţă într-un timp cit mai scurt, iată deviza econ-0miei sclavagiste
dir:i ţările importatoare de sclavi. Şi tocmai în exploatările din regiunile tro
picale, unde profiturile anuale adeseori egalează 1întregul capital al planta
ţiilor, viaţa negrilor este sacrificată fără nici un fel de scrupule. Tocmai agri
cultura lndiilor occidentale, leagăn seoular al unor bogăţii fabuloase, a înghiţit
milioane de oameni de rasă africană. Astăzi în Cuba, ale cărei venituri se
numără cu milioanele şi ai cărei plantatori SÎlll t adevăraţi principi, găsim o
clasă de .sclavi nu numai hrănită mireraibil şi sleită ide muncă, dar iin mare
parte pur şi simplu distrusă an de an prin chinurile lente ale muncii excesive
şi prin lipsa de somn şi de odihnă " 106) .

Mutato nomine de te fiaibula nanra!tur I 88 Citeşte, in loc de
comerţ cu sc1av.i, piaţa muncii, în <loc ·de Kentucky şi V�rginia,
Ir.landa şi distriJctele agrkolie din .Am.gilia, Scoţia şi Wa1es, în 1oc
de AifaiiJoa, Germania I .A:m văzut •ce r.avagii face muri.ca e:x.cesivă'.
printre ,b rutarii din Londr1a, işi itotuş-i ipiaţa muncii din Londra este
în permanenţă 1supnaag'liooneriată ide icanidi!daţi Ila moarte pentru bru
tării, veniţi din Gerunania şi din ailite părţi. Olăritul reprezintă,
după �um .am văzut, una idtn ramu11ile industri1ale 'Îln ·care muillcitorii
au Vliaţa .cea mai 1scurtă. E oa:re liipsă de olari din •aceasită cauză ?
J osiah Wedgwoad, inventatorul ol ăriei modeme, Ja î111c eput el
îrrsuşi un simplu IIllUrudtor, .a dedaira:t .în 1785, 1în faţa Camerei
co.rnunelor, că .înrt:reagă această .producţie cuprinde 1 5 OOO pj111ă
la 20 OOO de jpersoane 107) . iLn 1 86 1 , 'Îil Marea Bri'ta.ni·e .numa·i ipopu�
laţia .centrelor urbane 11rle aiaestei industrii era de 1 0 1 302 pensoane.
„Intlustria buimba.cului a r e o vechime de 90 de ani... l n decursul a trei ge
neraţii illle poporului englez ea a devorait nouă generaţii de muncitori din această
rammă" ios) .

Ce-i drept, în unele iperioade .de activiita:te .febrilă, piaţa mun:cii
a q>rezentat goluri !îngrijorătoare, .ca, de rpUdă, 1în 1 834. Dar domnii
fabricanţi .au propus .atunci 1aişa-nUJllliţi'lor Roor Law Comrnissionie rs *
să trianită „.suprapopulaţia" diJstrict•elm agri:aole î.n .n011dul ţării,
ară'tÎlnld că , 1fabrilcanţii o v1or absorbi işi •ccmsu;ma" 109) . Aioestea au
fost p.ropriile lor cuvi.nte.
W&j Cairnes, 1. c. , p . 1 10, 1 1 1 .
107) John Ward, „Hi1sfory o f the Borough of Stoke-upon-Trent etc. • ,
London 1843, p. 42.
108) Cuvîntarea lui Ferrand în Camera comunelor la 27 aprilie 1863.
10&) „That the manufacturers would absorb it and use it up. Those were
the very words used by the cotton manufacturers" . (L. c.)
*

-
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„Au fost numiţi agenţi la Manchester cu încuviinţarea comisarilor pentru
µsistenţa săracilor. Au fost întocmite liste de muncitori agricoli şi prec1-ate
aces.tor agenţi. Fabricanţii au dat buzna în birourile agenţilor şi, după ce au
ales ceea ce le convenea, familiile respective au ,fost expediate din sudul An
gliei. Aceste pachete de oameni erau livrate �u eticqete, ca baloturi).e ele
marfă, pe calea apei şi în camioane, - alţii pribegeau pe jos, şi multi. cj.intre
ei rătăceau pierduţi şi înfometaţi prin districtele industriale. Această. practică
a căpătat proporţiile unei adevărate ramuri comerciale. Camerei comunelo� .nki
nu-i va veni să creadă că acest comerţ regulat, acest trafic cu carne . vie a
continuat, că oamenii erau sistematic ourmpă�aţi şi villduţi de agenţii dj.n Man
chester fabricanţilor din Manchester tot aşa cum .negrii sîn t vînduţi .planta
t orilor de bumbac din statele din sud... Anul 1 860 marchează apogeu[ industriei
bumbacului... Din nou era lipsă de braţe de muncă. Fabricanţii s-au adresat
din nou agenţilor de carne vie... şi aceştia au pornit să cotrobăiască dunele
de la Dorset, colinele din Devon şi cîmpiile din Wilts, dar suprapopulaţia fu
sese înghiţită".

Ziarul „Bury Guardiian" se :lamenlta 1că după închei•erea •tvata1u
lui comeTciail ang'lo-ifoancez ar m.ai purt ea lfi 1absorbite iîn că 10 oop · de
braţe de muncă şi <:ă va fi ney,oie [n icuninid de a!lt·e 30 OOO .'sau
40 OOO. După .ce, în 1 860, agenţii şi subagenţii ·com.erţului de· ·taine
vie ' scotociseră prin d�strictele agrocole fără Vireun rezu'ltat" apr�
ciabil,
„o. d elegaţie de fabricanţi s-a adresat d-lui Villiers, preşedintele lui Poor Law
Board * • cu cererea de a se permite din nou folosirea în fabrkă a copiilor
săraci şi a orfanilor dtn wrukhouses **" 110) .
. .. .
- .

110) L. c. Cu toată bunăvoinţa sa, Villiers era „ptin lege" pus în · si·tuaţia
de. a refuza . cererea fabricanţilor. Domnii fabricanţi şi-au atins însă scopul ·prin
bunăvoinţa oficiilor locale pentru asistenţa săracilor. D-l A. Redgrave, in�pector
de fab rici, ne asigură că de astă dată sistemul după care orfanii şi copiii p au
perilor sînt „prin lege" consideraţi apprentices (ucenici) „nu a fost însoţit de
vechile neajunsuri" - (cu privire Ia aceste „neajunsuri" , comp. Engels , 1. c.) -,
cu ·toate că într-un caz, ce-i drept, „s-a abuzat de acest sistem atunci cî nd un
număr de fete şi femei tinere au fost duse din districtele agricole ale Sc o ţiei
în Lancashire şi Cheshire". In cadrul acestui „sistem• fabricantul încheie pentru
anumite perioade un contract cu administraţiile caselor pentru săraci. El "!i hră
neşte, ii îmbracă şi îi găzduieşte pe copii şi în plus le dă şi ceva bani. . Oare
cum eiudată pare următoarea observaţie a d-lui Redgrave, mai ales dacă. ne
gîndim că mul 1860 e unic în felul lui chiar printre an.ii de prosperitate ai
industriei engleze a bumbacului şi că, osebit de aceasta, salariile erau · m!lri,
·
deoarece cererea extraordinară de braţe de muncă se lovise de depopul'�rea
Irlandei, de emigrarea fără precedent din districtele agricole ale Angliei · ,şi
Scoţiei spre Australia şi America, de descreşterea pozitivă a populaţiei în unele
districte agricole ale Angliei, în parte datorită succesului obţinu t în subminarea
forţei vitale, în parte datorită recoltărilor anterioare de populaţie dişponibilă
prin intermediul traficanţilor de carne vie. Şi, cu toate astea, d-l · Redgrave
spune : „Munca de acest fel" (a copiilor din casele pentru săraci) „este însă
căutată numai atunci cînd nu poate fi găsită alta, căci e o muncă scumpă
*
**

-

-
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In general, 1exipede111ţ a Î•i arată 1caipita:listului că .există o suipra

popUlaţie const antă,

adi că

o

supraipopulaţie în :riaiport cu nevoile

imediate de Vialmifioare a rCa.pitalu�ui, ICU toa1.e 1Că IlÎndur,ifie acesltei
suprapopu'1aţii .sânt fol1Ill ate din g·eneraţii ide o aJIIl eni pr ăipăJdiţi, care
se UZ1ează -repede şi ·se isucced repede, generaţii icuJese, 1ca să zicem
.
aşa, 1înainte •de a se fi ·oo.pt 111 ) Dar, ipe de ailtă iparte, observatorul

avizat ştie din exip erienţă cH de T·eperle ,şi icî.t de adîlll c a subminat

prO'dlll c ţfa 1capi1!alistă, c are tstoriceşte vorbimld nu datează decît de
ieri, însă.şi rădăcina foriţei viiba'le a ipopwului ;

ştie 1că degenemrea

populaţiei indust.riia1'e esite .înce.tinilă numai .prin absorbhiea perma
nentă a unor elemente proaspete de la ţară şi că înşişi muncitorii

de ra ţară iau şi 1ÎI1iceput să S>e ofilească, 1Îill pofida aerului 1cura't IÎ.n
c are· trăiesc şi în pofida acelui princip le of natural selection * , a
căr'ui acţiune este ,aJtîlt de iputerlll i că lîn xîndurile Lor şi fa virtutea
căreia doar indivizi1i cei mai puternici rămîn 'În V11aţă

112) .

In aictivi-

(high-priced labour) . Salariu! obişnuit al unui băiat de 13 ani însumează apro·
ximativ 4 şilingi pe săptămi ri ă, dar cu 4 şilingi de cap pe săptămină nu poţi
să găzduieşti, să îmbraci şi să hrăneşti 50 sau 100 de băieţi, să le asiguri asis
tenţa. medicală şi supravegherea corespunzătoare şi să le mai dai şi ceva
bani". („Rep. of the Insp. of Factories for 30th april 1860 " , p. 27.) D-l Red
grave uită să spună cum poate fi muncitoru! în stare să facă toate acestea
pentru copiii lui cu salariul !Qr de 4 şilingi dacă nu este în stare s-o facă
fabricantu! pentru 50 sau 100 de b ăieţi, care sint găzduiţi, hrăniţi şi supra
v eghiaţi în comun. Pentru ca textul să nu dea loc la concluzii greşite, trebuie
să mai remarc aici că industria engleză a bumbacului, de cind i-a fost impus
Factory Act-ul din 1 850, care reglementează timpul de muncă etc., trebuie CQn
siderată industria-model a Angliei. Muncitorul din industria engleză a bum
bacului· are în toate privinţele o situaţie mai bună decit confratele său de .pe
continent. „Muncitorul de fabrică din Prusia lucrează cu cel puţin 1 0 ore mai
mult pe săptămînă decî t rivalul său englez, iar dacă lucrează acasă, la răz
boiul de ţesut ipmpriu, ipină şi această limită a orelor sa.le de muncă supli
mentară dispare" . („Rep. of Insp. of Fact. 3lst Oct. 1855", p. 103.) După expo
ziţia · industrială din 1 851 inspectorul de fabrici Redgrave, amintit mai sus,
a făcut o călătorie pe continent, în special în Franţa şi în Prusia, pentru a
cerceta situaţia din fabricile de acolo. Despre muncitorul de fabrică din Prusia
el spune : „Primeşte un salariu suficient pentru a-şi procura hrana simpl.ă şi
puţinul confort cu care este obişnui t şi cu care se mulţumeşte„. Trăieşte mai
pros t şi munceşte mai din grP.u decit rivalul său englez" . („Rep. o f InsP.. of
Fact. 3lst Oct. 1 853 " , p. 85.)
111] „Cei extenuaţi mor cu o stranie repeziciune ; dar locurile celor care
dispar sînt imediat completate, şi schimbarea frecventă de P!1r!>oane nu aduce
în .�Cflnă nici o modificare" „England and America • , London 1833, t. I, p. 55.
(Auto).' E, G, Wakefield.)
11�, Vezi „Public Health. Sixth Report of the Medical Officer of tbe
Privy Council. 1863", publicat la Londra în 1864. Acest raport se ocupă mai a les
de muncitorii agricoli. „Comitatu! Sutherland a fost ' înfăţişat ca un comita t
unde situaţia s-a îmbunătăţit mult, dar o anchetă recentă a deSCQperit că
*

-
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tatea 1sa pradică, capitJahill, 1care are atîtea ,,crnotive ,întemeialf:e " să
t ăgăduiasc ă suferinţe[e generaţi•ei de IInThlliC itorni 1de 1cair·e este î.n
conj ur.at, se 1sinchiseşite itot 1atît -de puţin de perspeciti'Vla unei 'Vlii:toare
degenerări a omenirii rşi, in cel·e din UI1Ill ă , tde ·o ineviitabi;lă
populare, p e dit s e s mchi s eŞlt e

de
de o ·eventual ă prăbuşire a Pămîntu

lui ipe so·are. Ori ide \Oîte ori ieste 'V10I1b a ide ispecul ă ICU •a cţiuni, fie
care ştie că furtuna se v.a d�lănţui dnd<v.a, dar fiec are sp€ră că
'trăsnetele v.or 1cădea

pe c apul vecinului, după 1c.e ipfoaita ide aur s e

v.a f i revă flSait aisu,pra rrui şi e l şi-o rvta fi pus-o îin siguralll'ţă. Apres

ideluge ! 89 este deviza fiecărui c api•tallist ,şi a fiecărei naţiuni
de 1caipitaHş1Ji. De .aoeea ca,pHfilul nu .cunoaşte nilci un fel ide scruipule
în ice.ea 1ce pr·iv.eşte 1sănă!tatea ,şi ldm at a v.ieţii muncit orului arfară
doar da.că 1socieltartea lil sileşte 'Să ţină seama de elle 113) . La plfogerile
moi ae

privitoare La >degener,area diizică işi

intelectuală, :la moa-r.tea pre

răspunde : 1chinul acesta rn
strlÎILge, bucuria (ipmlfit:u:l) s - o s.porească. itn gemere însă,
lucrul a:cesta nki nu idepi.nid e de buna 1sau r.eaua voinţă a !Capif!a
listului indi.vi<lua'l. Lilbera con1curenţă impune 1aapiita1·istului milivi
dual '1egitle �manente ale p11oducţieii. cap�1Jalislte c a lege .coercitivă
ex te r.ioar ă 114).
matură, ,La toritura muncii exicesive, al
deşiti ne

acolo, in unele districte renumite odinioară pentru bărbaţii lor frumoşi şi pen
lru soldaţii lor curajoşi, locuitorii au degenerat, transformîndu-se intr- o rasă
slabă şi pipernicită. !n regiunile cele mai sănătoase, pe pantele dinspre mare
ale colinelor, feţele copiilor sînt atît de străvezii şi de palide, cum doar în
atmosfera infectă a unei ;fundături londoneze mai pot fi găsite" . (Thornton, 1. c.,
p. 74, 75.) Ei seamănă într-adevăr cu cei 30 OOO de „gallant Highlanders" * pe
care Glasgow-ul îi înghesuie împreună cu prostituatele şi cu hoţii în ale sale
wynds şi closes ** .
113) „Deşi sănătatea populaţiei reprezintă un element atît de important
al capitalului naţional, ne temem că va trebui să recunoaştem că capitaliştii
nu par de loc dispuşi să conserv e şi să preţuiască
această comoară... Fabri
canţii au fost constrînşi să ţină seama de sănătatea mun:citori.}or". („Times" ,
5 noiembrie 1861.) „Bărbaţii din West RJding au ajuns s ă producă postav pen
t ru omenirea întreagă... sănătatea populaţiei muncitoreşti a fost sacrificată şi,
în curs de cîteva generaţii, rasa ar fi fost degenerată dacă nu intervenea o
reacţie. Orele de muncă ale copiilor au fost limitate etc.• („Twenty-second
anual Report of the Registrar-General", 1861.)
114) De aceea constatăm, de pildă, că la începutul anului 1863, 26 de
firme posesoare de importante olării în Staffordshire, printre care şi J. Wedgwood
ş1 fiii, cer, într-un memoriu, „intervenţia autoritară a statului " . „Concurenţa cu
alţi capitalişti" nu l e permite să limiteze „de bunăvoie" timpul de muncă al
copiilor etc. „Oricît am deplînge prin urmare relele menţionate mai sus, ele
ar fi imposibil de înlăturat prin vreun acord între fabricanţi... Avînd în ve* - „vajnici munteni " . - Nota trad.
** - uliţe şi curţi. - Nota !rad.
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.Stabi.liirea unei !Ztle

nor.mate ide :muncă este rezu1ta1ul U!Ilei

lupte •secul a.re :înitre 1caipitalist ·şi mundtor. IDar istoria acestei lUJpte
prezmtă două

curente

engleză cu privire la

opuse.

Să

COIIl(parăm.,

de pildă,

reglementarea muncii în fabrici

legislaţia
din zilele

noastre cu statutele muncii din Anglia din sec olul al XIV-iea p înă
tîrziu în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea
legea modernă cu privire

la

115) . ln timp c•e

reglementarea muncii în fabrici

re

duce forţat ziua de muncă, acele statute tindeau s ă o prelungească
forţat.

Fireşte că pretenţiile pe care le

avea c apitalul

afla în stadiul embrionar, atunci cînd se afla
atunci

.cînd

abia în

atunci cînd se

devenire,

adică

•ÎrŞi asigwra dmptul .de a .absorbi o c antiitate suficientă

de 1supra:m.u'Il!c ă nu numai rprin ·stmpla forţă 1a r•elaţiilor economice,
ci şi cu cajutorul :putenii tde stat ap ar cu tatul. modeste da.că '1e
comparăm cu conces�ille 1pe -care ·llrebuie s ă •le tfacă, imirîind şi

de

nevoie, odată ajuI11s la maturitate. A t!'ebui-t s ă trea'că isecole pînă
ce, <:a urmare a modului de producţie .capitalist dezvo:ltat, munci
toml ,1liber "

a coI11smţi!t de bunăvoie,

adk ă a fost silit de con

diţiile :Sociale, să vîndă rîn 1schimbul mijioac el1or sale obilŞlnu�te de
subzis1:enţă tot timpul .a,c:Uv a,l vieţii 'SaJle, 1ba 1chiar însăşi 1caip ad
tatea sa ide .muncă, s ă-işi vtîndă ldr.eptul ide 1întîi născut perutru un
blid ide !fiertură

90 •

E deci fir·esc ca prelungirea zHei de muncă, pe

care, die 11a mijlocul iseoolu1ui al XIV-lea 1p1înă ·la sfîrşitul sec o.1u'.J.ui
al XVII-iea, capitalul a încercat să o impună prin puterea de stat
munciito riJio r aidulţi, .să coincildă [n mod apl'Oximaitiv icu ttmpull tle
mUIIllC ă fixat pe .alocur.i de c ătr·e istait 1în a tloua jumătate a secolu
lui al XIX-llea ca limită a transformării !Sîngelui oopiilor lin caipital.
Ceea ice •astăzi ieste rproclamat 1aa lian�tă oficială a .muncii icopi,ilor
sub

1 2 .ani, de ;p11dă în statul Massachusetts - ipînă tde curînd

statul .cel mai liber ·all r.epubli.cii JllO I!d-americaine -, eiia 1în Ang11ia
încă .Ia mijlocul s ecolului al XV:LI-r.ea ziua 1I1ormală de m uncă a
dere toate cele de mai sus, am ajuns la convingerea că este necesarii o lege
coercitivă" . („Children's Emp. Comm. Rep. 1 •, 1863, p. 322.)
Adaos la nota 1 14. Un exemplu mult mai izbitor ne-a fost oferit recent.
lntr-o perioadă de febrilă activitate, preţurile ridicate ale bumbacului îi făcu
seră pe ·pQsesoo:ii unor ţesătorii de bumbac din Bl<1Jckiburn să reducă de comun
acord timpul de muncă în fabricile lor pentru o perioadă de timp dfoterminată.
Termenul expira pe la sfîrşitul lunii noiembrie (1871) . Intre timp, fabricanţii
mai bogaţi, care îmbină filatura cu ţesătoria, au folosit scăderea producţiei
provocată de acea convenţie pentru a-şi extinde propriile întreprinderi şi a rea
liza astfel mari profituri pe socoteala micilor p atroni. Aceştia din urmă, în des
perarea lor, se axlresară ... muncitorilor de fabrică, chemîrulu-i să facă o agitaţie
serioasă pentm ziua de muncă de nouă ore şi promiţînd contribuţii în bani
pentru acest scop I
115) Aceste statute ale muncii, pe care Ie găsim în acelaşi timp şi în Franţa,
în Ţările de Jos etc., formal au fost abrogate în Anglia abia în 1813, după ce
în practică fuseseră de mult desfiinţate de relaţiile de producţie.
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unor meseriaşi viguroşi, a unor argaţi rabuşil:i şi a unor Jiera.ri
atleUci 1 18) .
Primul 11Statute of Labourers " * (proml:llgat în al 23-lea . :an
de domllJie al •lui Eduand .a:l IIHea, 1349) 1şi-a găsit un ipreteX!t direct
(nu 1cauza, fii.ntdtc ă legis'laiţia de .aioest fe:l �a rdura •seoo;l e de-a ·riîndu:l
şi fără ,acest 1pretext) în a.narea cill!Illă 91, •care a decimat populaţia
astfel IÎillaH, rdupă cUlIIl .se €Xlpirirrnă un sc.r.i tbor ail toryiior, 1 1dificulta
,tea de a 1angaj1a muncitori ;la 1preţuri r·ezonabill-e " (adică la preţuri
car-e să :lase oelor care-i foloseau ·O cantitate rezonaibi'lă de SlllP Da
muncă) ,,.devenise tntr...ade.văr insuporta!b ilă" 1 17) . De 1aiceea au f9.st
impuse prin lege salarii rezonabtle, pr-ecum şi o :limită ·a .zileţ ·de
muncă. .Ncest tdin urmă punct, singUII'ul 1oare ne intereseruză aici,
este reluait în statutul diin 1496 (sll!b Henrk a:l Vil-Jea) . Ziua c;f.e
muncă p enrtru toţi meseriaşii (artifice11s) şi muncitorii agricoli tir-e
buia 1să .dureze, 1din marbi.·e pînă în sepbembri-e, ide ,1a ora 5 dimineaţa
pînă Ila 01.1ell.e 7-8 sea1�a. 1ceea ·oe nu s-a reaHzat 1Îll15 ă nidodată; dar
oreLe ipenitru masă erau : 1 oră pe.Il!tru mkul dejun, 1 1/2 ore ipentru
prînz şi 1/2 oră pentru gUJStarea de :la ora 4, ,aJdică de două ori mai
mult decît se prevede prin legea cu pnvue la reglementarea
munc'ii în fabrici actualmente în vigoare 1 18) . Iarna, munca trebuia

116) „Nici un copil sub 12 ani nu ·poate fi ocupat într-o fabrică mai ·mult de
10 ore pe zi " . („General Statutes of Massachusetts " , eh. 60, §3. Ordonanţele au
fost date intre 1836 şi 1 858.) „Munca executată în decurs de 10 ore pe zi se va
considera zi de muncă legală în toate intreprinderile industri ale de bumbac,
lină, mătase, hirtie, sticlă şi in, precum şi în industria siderurgică ş i în cea
metalurgică. Se dispune totodată că p e viitor nici un minor angajat în vreo
fabncă nu va putea fi reţinut sau îndemnat să lucreze mai mult de 10 ore
pe zi sau 60 de ore pe săptămînă ; de asemenea , că pe viitor nici un minor
sub 10 ani nu va putea fi folosit ca muncitor într-o fabrică de pe teritoriul
acestui stat", („State of New Jersey. An act to limit the hours of labour etc." ,
§ 1 şi 2. Legea din 18 martie 1851.) „Nici un minor intre 12 şi 15 ani nu poate
ti folosit într-o intreprindere industrială mai mult de 11 ore p e zi, sau înainte
de ora 5 dimineaţa, sau după ora 7 1/2 seara " , („Revised Statutes of the S t ate
of Rhode Island etc. • , eh. 139, § 23, lst July 1 857.)
117) [J, B. Byles] 11Sophisms of Free Trade", 7th edit., Land. 1 850, p. 205.
Acelaşi tory recunoaşte, de altfel : „Legile parlamentului care reglementau sa
lariile în defavoarea muncitorilor şi în favoarea patronilor au rămas în vigoare
în decursul unei lungi perioade de 464 de ani. Populaţia creştea. Ş i atunci
aceste legi au devenit mutile şi s-tinj enitoare". (L. c., 1p. 206.)
118) Referitor la acest statut, J. Wade observă, pe drept cuvint : „Din
statutul de la 1496 reiese că hrana era considerată ca echivalind cu Q treime
din venitul unui meseriaş şi o jumătate din venitul unui muncitor agricol, ceea
ce denotă un grad de independenţă a muncitorilor mai mare decit cel de astăzi,
cind hrana muncitorilor din agricultură şi manufactură se află într-un raport
cu mult mai ridicat faţă de salariile lo.r " . (J. Wade, 1. c., p. 24, 25 şi 517.)
*

-

„lege muncitorească#. - Nota

trad.
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să ·dureze de la 5 dimineaţa pînă la căderea întunericului, cu ace
leaşi. : întreruperi. Un statut din 1 562 al reginei Elisabeta lasă ne
atinsă: durata zilei de muncă pentru toţi muncitorii „angajaţi cu
leafă, cu ziua sau cu săptămîn a " , dar încearcă să reducă p auzele
la 2 1/2 ore vara şi 2 ore iarna. Prînzul trebuia să dureze numai o
oră, · iar „somnul de după-masă de 1/2 oră" era îngăduit numai de
la mijlocul lunii mai p înă la mijlocul lunii august. Pentru fiecare
oră · de absenţă urma să se reţină 1 penny (vreo 8 pfenigi) din
leafă. In practică însă, condiţiile erau cu mult mai favorabile pen
tru · muncitori decît în statute. William Petty, părintele economiei
p olitice

şi

într-o

oarecare

măsură

inventatorul

statisticii,

spune

într-o scriere publicată în ultima treime a secolului al XVlI-le a :
„Muncitorii" (labouring men, de fapt pe atunci muncitori agricoli) „lucrează
zilnic cite 10 ore şi iali masa de 20 de ori pe săptămînă, anume în zilele de muncă
cite trei · pe zi, iar duminica două ; de unde rezultă clar că dacă ar vrea să pos
tească în serile de vineri şi să prînzească doar o oră şi jumătate în loc de două,
de la 1 1 la 1 , cum fac acum, dacă ar lucra, aşadar, cu 1/20 mai mult şi ar con
suma cu 1/20 mai puţin, ,ar acoperi 1/10 din impozitul sus-amintit" 119).

Nu

avea.

oare drepta:te doctorul

Andrew Ure dnd denunţa

b�hl�ul cu �rivire 1a 2Jiua de mUThCă de 1 2 ore 'Clin 1 833 drept o
întoarcere ·la vrem111rHe întune.ricu:lui ? Desigur, idigpoziţiiile din
statute şi 1cele menFonabe de Petty se refereau şi la „ app-renbices"

(ucenki) . .Cum stăteau luic ruri·le cu munca 1capiilor mcă la sfirşitu:l.
secajiilui 1ail XVII-lea reiese di'Il urmăil:o area p1îngere :
·

.

. . „„Tinerii noştri, aici în Anglia, nu se ocupă cu absolut nimic pma m mo
mentµ! cind devin ucenici, iar apoi au nevoie, bineînţeles, de mult timp - şapte
ani .,.-,. pim tru a dE!'Veni meseriaşi buni•.

Germani•a, în schimb, ar·e pa·rte de laude pentru că a·oolo copiii
sînt d�rinşi din ileagăn , ,s ă se ooupe cit ·de •Oit de ceva

a

izo) .

Aju'n'ge o privire aricit de superficială în „Chronicon Preciosum etc.• By Bishop
Fleet:Wood, l st edit., London 1707, 2nd edit., London 1 745, pentru a vedea infir
mată părerea .că acea.stă deo.sebirn s-ar datora aotuallului iraport dintre preţurile la
alimentd ş i cele la îmbrăcăminte, care nu mai corespunde celui de atunci.
· · · 119) W. Petty, „Political Anatomy of lreland 1 672 " , edit. 1691, p. 10 uz .
: •· 120) „A
Discourse on the Necessity of Encmttagîng Mechanick Industry• ,
London „1 690, p. 1 3 . MacaUlay, care a falsificat istoria · engleză potrivit intereselor
paitiduluî ' whig şi ale burghezilor, perorează în ' felul 'următor : ;,Folosirea pre
matură 'l'ă muncă a copiLlor... s-a practicat în secolul al XVII-iea într-o măsură
de · neconceput pentru ni'velul de atunci al industriei. La Norwich, centrul principal
ar industriei linii, un copH ·de 6 ani era socotit capabil de muncă. ·o seamă de
scriitori din acea epocă; dintre care · mulţi treceau drept foarte bine intenţionaţi,
menţionează cu entuziasm («exultation») faptul că numai în acest oraş băieţii şi
fetele creează o bogăţie care depăşea cu 1 2 OOO .de lire sterline anual suma nece
sară pentru propria lor intretinere. Cu cit cercetăm mai atent istoria trecutului,
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1 ·e parte a s ecolului a:l XVIU-lea, pma
In cea lllla i 1II1 C1r

marii

industrii,

în

AIIlglia c1apiitalul

încă

m

nu 1reuşise 1ca,

epoca

plătind

valoarea pe o isăptămînă a forţei tde iID.UIJlcă, să ipună ,stăipînire pe

întreaga săptămînă ia muncitorului ; 0ex:cepţie ifac llllUncitorii ag.rilcoli.
Faptul 1că 1PU1teau trăi ·o 1sălptămînă iintreagă ·CU leafa rpe 4 zi:le nu li
se părea muncitorilor un motiv suficient ca să muncească
celelailite idouă 2lile pentru caipita1i•Slt.

şi

în

O ipar!Je idiin economiş tii englezi,

slujind interesele capH;alului, au iînJierat cu vehemenţă 1aiceastă J:n
dărătniJcie, altă paJ.1te au 1uat aipărarea imundtorHor. Să auzim, de
pildă, !POlem�oa dintre Postlethwayt, al c ărui dilcţionar c orner.oia! se
bucura .pe atunci ide aceeaişi faimă pe .care o au 1astăzi lucrările
asemănătoare ale 1ui MacCUIHoch işi MaicGregor, şi autorul, citi:l!t
).
mai sus, al ,lucrării „Esisay o n Tr·aide 1and Commerce " 121
Postlethw;ayt srpune, (printre ai1te1'e :

„Nu pot încheia aceste cîteva observaţii fără a menţiona frazeologia ră
suflată, atît de răs.pindită, după .care muncitorul (industrious poor) nu vrea să
cu atît găsim mai multe motive să respingem părerea acelora care socotesc epoca
noastră ca generatoare de noi racile sociale ... Noi sînt inteligenţa care descoperă
aceste racile şi spiritul de umanitate care le vindecă". („History of England ", v. I,
p. 41 7.) Macaulay ar mai fi putut relata că nişte amis du c ommerce * „foarte bine
intenţionaţi" din secolul al XVII-iea povesteau cu „exultation• că într-o casă
pentru săraci din Olanda un copil de 4 ani era folosit la muncă şi că acest
exemplu de „vertu mise en pratique• ** trece drept model în toate lucrările
umanitariştilor a la Macaulay pînă în timpul lui A. Smith. Este adevărat că o
dată cu apariţia manufacturii, spre deosebire de meşteşug, apar urme ale ex
ploatării cQpiilor, e:ioploatare care ila •ţărani exisită dintotdeauna pîill ă aa un
anumit grad, şi anume cu atît mai accentuată cu cit e mai apăsător jugul pe
grumazul ţăranului. Tendinţa capitalului se întrevede limpede, dar deocamdată
faptele sint încă Ia fel de singulare ca şi apariţia unor copii bicefali. De aceea
ele au fost consemnate cu „exultation" de către clarvăzătorii „amis du commerce"
ca fapte memorabile şi admirabile şi recomandate con t emporaneităţii şi posteri
tăţii spre imitare. Acelaşi sicofant şi demagog scoţian iplin de elocinţă, Macau
Iay, mai spune : „Astăzi se aude vorbindu-se numai de regres, dar se vede
numai progres " . Ce ochi, dar mai ales ce urechi I
1 �1) Dintre acuzatorii muncitorilor, cel mai înverşunat este autorul anonim,
cita.t in text, al lucrăirii „An Essay Oill Trade and Cmnmerce : containing Obser
vations on Taxation etc. • , London 1 770. Se exersase încă în lucrarea sa ante
rioară : „Consideration on Taxes " , London 1 765. Aceeaşi linie a urmat-o statis
ticianul Arthur Young, acest Polonius flecar fără pereche. ln fruntea apărăto
rilor muncitorilor se situează : Jacob Vanderlint în „Money answers all things " ,
London 1 734, reverendul Nathaniel Forster, D . D . în „An Enquiry into th e Cau
ses of the Presen! [High) Price of Provisions " , London 1767, Dr. Price, şi mai
ales Pos tlethwayt, atît într-un supliment la al său „Universal Dictionary of
Tracta and Commerce", ci t şi m „Great Britain"s Commercial Interest explamed
and improved", 2nd edit., Land. 1759. Faptele ca atare au fost constatate de
numeroşi alţi contemporani, între alţii şi de Josiah Tucker.
* - amic! ai comerţului. - Nota trad.
** - „Virtute pusă în practică.• - Nota trad.
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muncească 6 zile pline dacă poate pnm1 m 5 zile atit cit ii trebuie pentru
a trăi. De aici se conchide asupra necesităţii de a scumpi chiar mijloacele de
subzistenţă necesare, prin impozite sau alte mijloace, pentru a-l sili pe mese
naşul şi pe muncitorul din manufactură să muncească fără întrerupere 6 zile
pe săptămină. Cu voia acestor mari politicieni, care luptă pentru sclavia per
manentă a populaţiei muncitoare din acest regat (the perpetuai slavery of the
working people) , eu sint de altă părere ; ei uită zicala : «al! work and no play»
(munca fără distracţie) prosteşte. Nu se fălesc oare englezii cu genialitatea
şi indeminarea meseriaşilor şi muncitorilor lor din manufacturi, însuşiri care
pină astăzi au adus peste tot faimă mărfurilor britanice şi le-au făcut să se
bucure de credit 1 Cărei împrejurări i se datoreşte acest lucru 1 Probabil numai
şi numai felului original în care populaţia noastră muncitorească ştie să se
distreze. Dacă muncitorii ar fi siliţi să lucreze tot anul în toate cele 6 zile
ale săptăminii repetind mereu aceeaşi operaţie, nu le-ar toci oare asta genia
litatea, făci ndu-i proşti şi placizi, în loc de veseli şi indeminatici 1 Şi ca ur
mare a acestei sclavii veşnice, muncitorii noştri nu şi-ar pierde oare faima,
în loc să şi-o păstreze ?... La ce măiestrie ne-am putea aştepta de la nişte
animale atit de chinuite (hard driven animals) ?... Mulţi dintre ei fac în 4 zile
munca pe care un francez o face în 5 sau 6. Dar dacă englezii ar fi condamnaţi
să robotească la nesfirşit, am avea motive să ne temem că ar degenera (dege·
nerate) mai rău decit francezii. Dacă poporul nostru este vestit pentru vitejia
sa în i·ăzboi, nu spunem o are că asta se datoreşte, pe de o parte, excelentului
roastbeef şi puddingului cu care se hrăneşte, şi pe de altă parte, nu mai puţin,
constituţionalului nostru spirit de libertate ? Şi de ce oare nu s-ar datora ge
nialitatea, energia şi iscusinţa mai mare a meseriaşilor şi muncitorilor noştri
din manufacturi libertăţii cu care înţeleg să se distreze în maniera lor 1 Sper că
nu-şi vor pierde niciodată aceste privilegii, nici viaţa bună din care izvorăsc,
în egală măsură, destoinicia lor în muncă şi curajul lor f " 1 22)

La acestea .aut·orul lui
răspunde :

„Essay

on

Trnde

and

Commerce"

„Dacă se consideră drept rinduială divină sărbătorirea zilei a şaptea a
săptăminii, aceasta înseamnă că celelalte zile ale săptăminii aparţin muncii"
(capitalului, vrea · să spună autorul, după cum vom vedea imediat), „şi nu
poate fi calificată drept cruzime încercarea de a impune cu forţa respectarea
acestei porunci a lui dumnezeu... Că, în genere, omenirea înclină prin natura
ei spre comoditate şi trindăvie, asta o ştim, din păcate, din comportarea plebei
noastre manufacturiere, care, în medie, nu lucrează mai mult de 4 zile pe săp
tămină, afară de cazul unei scumpiri a mijloacelor de subzistenţă„. Să presu
punem <:ă un 1bushel de griu ar reprezenta �oate mijloacele de subzistenţă ale
unui muncitor, că acest bushe! ar costa 5 şilingi şi că muncitoru! ar ciştiga cu
munca sa cite un şiling pe zi. El va trebui atunci să lucreze numai 5 zile pe
săptămină sau numai 4 dacă bushelul ar costa 4 şilingi... Deoarece însă, în
cuprinsul acestui regat, salariul este mult mai mare în comparaţie cu preţurile
mijloacelor de subzistenţă, muncitorul din manufacturi care lucrează 4 zile mai
dispune de un surplus de bani cu care trăieşte restul săptăminii în trindăvie ...
Sper că cele spuse sint destul de concludente pentru a demonstra că o muncă
moderată timp de 6 zile pe săptămină nu înseamnă sclavie. Aşa lucrează munci
torii noştri agricoli şi, după toate aparenţele, ei sint cei mai fericiţi dintre

127

Postlethwayt, I. c„ „First Preliminary Discourse•, p. 14.
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muncitori (laibourmg poor) 123) , iar o[andezii IUJCrează aşa în manufacturi şi par
a fi un popor foarte fericit. Aşa lucrează francezii, în măsura ln care nu. W.
tervin numeroasele sărbători 124) „. Dar plebea noastră şi-a vîrlt în caip ideea
fixă că englezul are prin naştere privilegiul de a fi mai hber şi mai independent
decît" (muncitorul) „din oricare altă ţară a Europei. Ei bine, în măsura în care
t1re o influenţă asupra vitejiei soldaţilor noştri, această idee ·poate fi de eare
care folos ; dar cu cit sint mai puţin pătrunşi de ea muncitorii din manufacturi,
cu atit e mai bine pentru ei înşişi şi pentru stat. Muncitorii n-ar trebui nici
odată să se socotească independenţi de superiorii lor (independent of their
superiors) „ . lntr-un stat comercial ca al nostru, în care probabil 7 părţi . din
cele 8 ale întregii populaţii se compun din oameni cu puţină avere sau fără avere,
incurajarea plebei este extrem de primejdioasă 125) „ . Îndreptarea nu va fi de
plină pină ce sărăcimea noastră industrială nu se va resemna să lucreze 6 zile
in schimbul aceleiaşi sume pe care acum o cîştigă în 4 zile " 126) .

I n acest scop,

p.recUIIll şi p entru

„s·bî:qpirea leneviei,

a des

f�îului şi a 1aiurelf1or roma.Il!tii oe despre li:bei:tate M , .şi de asemenea
„pentru redU1cerea ta:x;ei p entru asistenţa >Săradl:or, !Pentru �ulairea
sp1r1tului ilnidustrial şi p entru cobo11îrea preţull.ui muncii în

manu

f actuni " , aoest îng-er p ăzitor al 1capita!lUlui propUilie un mijlo·c isi.gur,
anume de 1a-i iî.nchirle .pe muncitooiii oare cad în sa:rdna asistenţei
publice, cu un cuvînt pe pauperi, într-o „casă ideală de muncă "
(an ideal Workhollls e) . „O asemenea casă .trebuie transformată
într-o «;Casă a groazei» (House

·of Terror) M

127) . In

aiceaistă „rc a:s ă Iii.

groazei\ în 1aoest „ideal de WorkhO"Use M , 1ar urma să se murucească

„ 1 4 .ore rzilnic, ·inclUZJînd IÎrnsă orel•e de masă potrivite, aistfel

128) .
mnncă pe

rămînă 12 ore mtregi de muncă "

în

în

Douăsprezece ore d e

10a.sa

gr01azei .de l a

1770 I

ca

lii ă

zi IÎll „Workhouse-ul .dideal " ,

Şaizeci ş i tr·ei d e

ani mai

tîrziu,

1 833, 1oînd parlalffilentul englez reduc ea, în 1P atru mmnuri ale ia-

1") „An Essay etc.•. Autorul însuşi povesteşte Ia p. 96 în ce consta încă.
în 1 770 „fericirea • muncitorilor agricoli englezi. „Forţcle lor · de muncă (thei'l'
working powers) sint mereu încordate la maximum (on the stretch) ; ei nu
pot să trăiască mai prost decît trăiesc (they canno t live cheaper than th!i!J' do).
nici să muncească mai din greu (nor work harder) " .
,
124) Protestantismu} j oacă un rol important în geneza capitalului chiar
şi numai prin f\lptul . că a transformat
aproape
toate
sărbătorile
tradiţionale
i11.
·
zile lucrătoare.
125) „An Essay ete. • , p. 41 , '1 5 , 96, 97, 55, 56, 51.
126) L. c„ p. 69. Jacob Vanderlint declara încă în 1 734 că secretul plinge
rilor capitaliştilor în {;eea ce priveşte lenevia muncitorimii ar consta pur 'i
11implu în pretenţia lor ca muncitorii să muncească 6 zile în loc de 4 pen.
tru acelaşi salariu.
121) „An Essay etc. • , p. 242, . 2�3 ; . „Such ideal workhouse must be made
a «House . of Terror» şi nu 1ntr-un azil pentru săraci . undţ! se capătă hrană
·
suficientă, îmbrăcăminte
călduro.asă şi decentă şi nu se munceşte de cit puţin•.
.
1!8) ·„rn this ideal workhouse ·the poor shahl work 14 hours in a ' day,
.
alloWing proper fiine for mea!S, in such manner that there shail remain 12 hoUl"S
of neat labour • . (1. c„ (p. 260]) „Francezii - spune el - rid de Ideile · noastre
entuziaste despre libertate". (!. c., p. 78 . ) ·
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dustriei, ziura de llllUillC ă ipesntru copiii lîntre 13 şi 18 1aini 1a 12 ore
întregi de munc ă, se părea •că ;industriei •engleze îi haite 1ceasul din
umnă. In 1 852, omd L. Bonaparte, !În strătdooia lui de ra-1Şi asigura
concm1sU!l burgheziei, a în.cercat să" se atingă de ziua ·de muncă
legală, ' .munciltorimea franceză * oa •Str.igat 1�ntr-un ·Singur glas :
„Legea .care r-educe ziua de muncă la 12 ore este singurul bun
c are ne-a rămas din legislaţia republicii I " 1 29) La Ziirich munca
c opii.lor itrecuţi de 10 1ani est:e limitată Ja 12 ore ; în .A!argau
munca copiilo.r între 13 .şi 16 ani a fost redUJsă, in 1 862, de la
12 1/2 �a 12 ore ; ;în AUJstria, în 1860, t.o t :la 12 oare •peil!tru -copiii
într·e . 14 şi 16 ani 1 30) . Ce „progres foţă de 1 110 " , ar fi jubrlat cu
„ exulta:tion" MaiaauLay I
„Casa g.roazei" ipentru ipauperi, pe care, în 1 770, sUJfletul
c apitalului o visa .doar, se va :înălţa pest:e 1aîţiva a:ni ca llll' i aşă
„casă de muncă " (p€ntru înşişi lllluncitorii din manufocturi. Ea s-a
numit' fobr:ilcă. De .astă dată idealul a păliit in faţa realităţii.

6. Lupta pentru ziua normală de muncă.
Limitarea timpului de muncă prin legi coercitive.
Legislatia engleză cu privire la reglementarea muncii
în fabrici între 1 8.33 şi 1 864
După :ce ic apitalul a reuşit, iprin eforturi ide secole, să prelun
geasică ziua de muncă pînă la limitele sal•e normale maxime şi

129) „Ei se opuneau unei munci de peste 1 2 ore pe zi, mai cu seamă din
pricină că legea care fixa acest număr de ore constituia smgurul bun care
le-a mai rămas din legislaţia republicii " . („ Rep. op Insp. of Fact. 31st Octob.
1855, p. 80.) Legea franceză cu privire la ziua de muncă de 1 2 ore din 5 sep
tembrie 1850, 0 ediţie burgheză a decretului emis de guvernul provizoriu la
2 martie 1848, se extinde asupra tuturor atelierelor, fără excepţie. lnainte de
această lege, în Franţa ziua de muncă nu era limitată. In fabrici ea dura 14,
1 5 ore 11i mai mult. Vezi „Des cla.sses ouvrieres en France pendant l' annee 1848.
Par M. Blanqui". D-l Blanqui economistul, nu revoluţionarul, fusese însărcinat
de guvern cu ancheta asupra situaţiei muncitorilor.
130) Ş i în privinţa reglementării zilei de mundl Belgia se dovedeşte a fi
un stat burghez model. Lordul Howard de Welden, plenipotenţiar englez la
Bruxelles, informează la 1 2 mai 1862 Foreign Office " *-ul : „Ministrul Rogier
mi-a declara t că munca copiilor nu este limitată nici de vreo lege generală,
nici de reglementări locale ; că în decursul ultimilor trei ani guvernul a nutrit,
la fiecare şedinţă, intenţia să propună Camerelor o lege privitoare la această
problemă, dar că a întîmpinat de fiecare dată o piedică de neînvins - t eama
băm�itoare faţă de orice legislaţie contrară principiului libertăţii absolute a
muncii I "
poporul francez. - Nota
* In ediţiile 3 -4
** - Ministerul de Externe. - Nota trad.
-

red.
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apoi idi111co1o rde •ele, ipÎlll ă •1a �illnHele zilei ina;turnle Ide
fo,oepîJlld .cu

uDtiima

treime

apariţia marii industrii,
pertur.b are v�dlentă şi

secolului •a.l

XVIII-1ea,

o

dată

a intervenit, asemenea unei ava:lanşe,

'de

cu
o

nezăgăzuit. A fost 1sfăl1Îoill aită or1ce barieră

de

impusă die ob1ceim1i şi

a

12 ro re 131) ,

niatură, de viîrstă 1şi ide sex, Ide zi şi de

noaipite. Chiar inoţiunile rzi şi noaipte, f-O'l•osi•te icu o rUJStică simipHtate
în v-echile S·tatute, au devenit aitît de confu�e, Îlll aît un judecător
englez a fost nevoit încă î:n
cu

adevărat italmuidică

ziua şi ce este !IllOlaq>tl·ea

1860 să dea dova:dă de .o înţelepciune

p entru

182) .

a

!lămuri

,1p eremptoriu"

ce

este

Caipi•taohll •se .dezlănţuia în orgii.

De îndată .ce dasa munci!toare, buillnăcită de va•carmul pro
ducţiei, şi�a revenit oar-ecUllil 1�n .fire, ea a .mceput să •opună d1ezis
tenţă,

am.1m e

.şi

m<ai

înitili

!În

Anglia,

0ţa!l1a de

·b aştină

a

marii

industrii. Dar timp de trei decenii concesiile pe care a reuşit să le
smulgă au rămas ipur nominaJe. Lntre
promulgat

1 802 şi 1833 rparlaimentu1 a
5 legi cu privire la reglementarea muncii, dar a fost des

tul de şiret pentru a nu vota nici o p ara p entru .aplicarea lor obli
gatorie, p entru ap aratul necesar ebc.

133)

Ele au rămas literă moartă.

131) „Este desigur foarte regretabil că o categorie o arecare de persoane
trebuie să se trudească 12 ore pe zi. Dacă se adaugă timpul pentru mese şi
pentru drumul spre şi de la atelier, se ajunge de fapt la 1 4 din cele 24 de
ore illle zilei... Abstracţie .făoînd de consecinţele pe care acest lucru Je are
pentru sănătate, nimeni, sper, nu va ezita s ă admită că, din punct de vedere
moral, o asemenea absorbire totală a timpului claselor muncitoare, fără între
rupere, incepind de la vîrsta fragedă de 13 ani, iar în ramurile «libere» ale
industriei de la o virstă şi mai fragedă, este extrem de dăunătoare şi constituie
un Tău îngrozitor... 1n interesul moraJei pwblice şi ai! educării unei populaţii
destoinice, precum şi pentru a-i procura marii mase a poporului satisfacţiile
unei vieţi raţionale, trebuie să insistăm ca în toate ramurile de activitate o
parte a fiecărei zile de muncă să fie rezervată recreaţiei şi odihnei". (Leonard
Homer, în „Reports of Insp. of Fact. 31st Dec. 1841 " .)
132) VeZ'i „Judgment of Mr. J. H. Otway, Be!fast, Hi•l&y Sessions, County
Antrim 1860 " .
133) Foarte caracteristic pentru regimul lui Ludovic-Filip, le roi bour
geois * • este faptul că singura lege cu privire la reglementarea muncii în fabrici
promulgată în timpul lui, la 22 martie 1841, nu a fost niciodată aplicată. Şi
această lege se referă numai l a munca copiilor. Ea fixează 8 ore pentru copiii
intre 8 şi 12 ani, 12 ore pentru copiii intre 12 şi 16 ani etc., cu multe ex
cepţii care îngăduie munca de noapte chiar şi pentru copiii de 8 ani. Supra
vegherea şi executarea Jegii au rămas, dntr-o ţară în care orke .şoarece as.te
supravegheat de poliţie, la bunul plac aJ „amis du commerce" . Abia din 1853
încoace există, «ntr-un singur departament, iDepartement du Nord, un inspector
guvernaimental (p!Mit. Nu mai ;puţm caracteristic pentru dezvoltarea societăţii fran
ceze ÎJll genere este faptul că până la revoluţia din 1848 •Jegea Jui Ludovic-Filip a
rămas unică în atotcuprinzătoarea fabrică de legi franceză I
*

-

regele burghez.

-

Nota trad.
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„Fapt este că înainte de legea din 1833 copiii şi adolescenţii erau puşi
să muncească (were worked) toată noaptea, toată ziua, sau atît ziua cit şi
noaptea ad li bitum * " 134) .

Abia începînd cu legea cu pnv1re la reglementarea muncii
care priveşte fabricile de bumbac, lină, in
în fabrici din 1833
şi mătase - există pentru industria modernă o zi normală de
muncă. Nimic nu caracterizează mai bine spiritul capitalului decît
istoria legislaţiei engleze cu privire la reglementarea muncii în
fabrici între 1833 şi 1864 !
Legea .din 1 833 s tipulează ·Că ziua obişnuită de muncă în
fabdcă înoepe Ila 5 şi jUIIIl ă:tiate dimineaţa şi tSe terunină la 8 .şi jumă
tate 1seara, iar .înălliilltruJ acestor limHe, deci .pentru lliil il'ăstimp
de 1 5 o.re, legea pernn i1te .să se folosească adolescenţi (aidic ă tineri
între 13 şi 18 ani) Qa orke oră din zi, cu condiţia .ca U111ul şi acelasi
adolescent să nu lucreze mai mult de 12 ore în rcumsul unei zile,
cu ex;cepţia anumitior oazuri prevăzute in mod special. Secţiunea
a 6-a a legii statorniceşte „'Că in decursul fiecăr·ei zHe trebuie să i
se ;aoo.rde fiecăreia din acesite !Pers o ane cu ti!mp de muncă redus
ce:l puţin 1 1/?. ore pentru masă " . Folosirea 1copiilor sub 9 1ani, ·CU
ex;oepţia pe care o vom arăita :mai j os, ra fost .ilnterzisă, iar munca
c opiilor între 9 şi 13 ani a fost r·edusă la 8 ore rpe zi. Munca de
noapte, .adică :în reonformi.tat1e cu ·aceaSJtă lege, munca 'intre 8 şi
jumătate seara şi 5 şi jumătate dimineaţa, a fost interzisă !Pentru
toate rpersoanele 1între 9 şi 18 ani.
Legiuitorilor 1e era a·tîi!: de istră1nă intenţia de .a rprejudicia
libertatea capitalului în a istoairce forţa tde muncă a adulţilor, rsau,
CUIIIl o nameau ei, „liberl:ra!tea muncii " , tîncît au născocit un sistem
spedal pentru a evita o asemenea în!fr�aoşătoare oonsecinţă a legii
pentru reglementarea muncii 1în !fabrici.
-

„Marele inconvenient al sistemului de fabrică în actuala lui organizare
sa spune în primul raport din 25 iunie 1833 al consiliului central al comisiei constă în necesitatea pe ca.re o implică de a prelungi munca copiilor pînă
la durata maximă a ztlei de mUJ11că a adulţilor. Si,ngurul Tffillediu pentru acest
inconvenient, fără a proceda la o limitare a muncii adulţilor, limitare care ar
putea da loc Ia un inconvenient şi mai mare decît cel care trebuie înlăturat,
pare a fi planul de a introduce două schimburi de copii" 93 •

Sub denumi.rea de s1sitem de Tel euri („system of r·e:l ayis " ; relay
înse amn ă 1în .englezeşte, ca şi 1în franţuzeşte, schimbarea cailo.r de
poşită la d1ferite staţii), racest „!Plan" a fost deci !PUS în aplicare,
aşa 1înoît, de .pi1dă, de la 5 şi jumătate d1mineaţa pînă la 1 şi j umă1 34) „Rep. of. Insp. of Pact. 30th April 1860", p. 50.
*
19

-

-

după plac:

Marx ·Engels

-

-

Nota !rad.

Opere,

vol.

23
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tate id.a. este înhămată •o se1rie de coipii IÎntre 9 şi 13 ani, iiar de
I.a 1 şi jumătate id.a. pînă :la 8 şi j umătalte 1seara, altă s eri•e etc.
Drept reciomp ensă :p entru faptul că toţi domnii !fabricanţi a.u
ignorat icu extremă impertinenţă toate leg.He privitoare J•a muru:a
oqpH!o.r promulgate în ultimiii 22 de ani, li 1s-a audt acUIIll hapul.

a hotărî1 oa după 1 mantie
1834 nici un copil sub
1 1 .ani, dwpă 1 marUe 1835 IIliloi un copil !Sub 12 ani işi dUipă 1 mar
tie 1836 nici un •Oopi'l 1sub 13 ailli 1să nu :J.uoreze lîn fabrică mai nmlt
de 8 ·ore ! Acest 1 1 lilberali'8.ID " , aitit ide !Plin de menajamente ;p entru

Par.I.amentul

„ capital " , era .cu •a'ltît :mai '1ăudabil icu dt do,ctorul Rarre, sir A. Car
liisle, sir B. Brodie, •sir C. Bell, d�l Guthrie etc., intr-un cuvînt cei
mari ide .seamă rphysicians 1şi ·surgeons * din Lollld ra, declaraseră în
măntUir.ii1e aor d.epuse în faţa Caunerei COIIlUIIl elor ·că rpericulum in
I 94 Doctorul Farre se exprimase chiar ceva mai drastic :

mora

„Legiferarea este de asemenea necesară pentru a preveni moartea sub
toate formele în care poate fi ea pricinuită înainte de vreme, şi, fără îndoială,
forma respectivă" (metoda folosită în fabrică) „trebuie considerată drept una
din cele mai crude metode de a o pricinui" 135) .

Ac eiaşi

p arl6J!Ilent

„reformat " ,

1care,

!din

delioaiteţe

;p entru

domnii faibr.iic anţi, a IIIl a i men1inut ,încă ani ide-ia rîndul copii sub

13 a:Illi 1n infernul unei IIIlunci Ide 12 de ore 1Pe 1săiptămînă :îln fabric ă,
p e de 1filtă parte a interzis [P'l antatorill o.r , ldiJn \Calpllil rracului, prin
J.egea icu privire la ·eliberare, care aiduninis't!'ează şi ea 1libertaitea cu
linguriţa,
de

să si,l.ea1sc ă vreun sclav 111 egru să muncească mai mult

45 ide ore p e 1săptăimînă I
Dar capiitalul, de 1o.c îmbunat, .a :pol1Ilit 'de /îndată o .aigita1ie

zgomotoasă, car.e :avea să dureze IIIlUlţi ani. Ea .avea \În !Speciial în
vedere ViÎJ"sta

Cl!C•elor

categarii 1care, rsub

aveau voie să munc ească 1deJC1ît
să

urll.Ile ze

cursUiri

c ophlăriei .înoeJl:Ja �a

şc:olare.

denUIIlli rea de copii,

nu

8 ore işi •erau 'Întrudtva r0bliga1i

După

antropologia

caprtaHstă,

ViÎmta

1 0 a·ni, sau, la rigoare, la 1 1 ani. Cu cît s e

apropia m a i mult termenul de executare integrală a legii c u pri
vire la reglementarea muncii în fabrici, adică anul fatal

1836,

cu

atît turba mai rău gloata fabricanţilor. Şi au reuşit, într-adevăr, s ă

1835, redu·
cerea limitei de vîrstă pentru C'opii de la 13 la 12 ani. I ntre timp
însă pressure from without * * creştea în mod ameninţător. Camera
intimideze guvernul într-atîta, încît acesta a propus, în

1 35) „Legislation i s equally necessary for the prevention of death, in any
form in which it can be prematurely inflicted, and c ertainly this must be
viewed as a mast c ruel mode of inflicting it" 95,
* - medici şi chirurgi. - Nota trad.
* * - presiunea din afară. - Nota trad.
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comunelor îşi pierduse curajul. Ea a refuzat s ă arunce pe copiii de
13 ani mai mult de 8 ore din zi sub roţile acestui car al lui Jugger
naut 96, care este capitalul, şi astfel legea din 1833 a intrat pe de
plin în vigoare. Ea .a rămas neschimbată pînă în iunie 1844.
ln decu11Sul deceniului \în care •aJCeastă lege a II'eg'lemeil!tat, la
început parţial, aipoi integrn'.l, munca lin [ahr1ci, rnpo.artele

oficiale

ale IDS[Jecitoriilor de fabrici iclame ază !P e mtrecute aSlllP r a imposibili
tăţii de .a o aipli-c a. fotrudît

il1egea

din 1833 1dădea istăpîn11or caipi·talu

lui '1atiitu\dinea de a fixa !În ceputul, intrerup eri1e şi sfiînşitul mundi
de 8, TelSipeotiv de 12 ore p entru fiecar·e „ aidolescent " ,şi .peil'tru fie
care „ c opil " ,în p arte, [a orice oră \le-ar !fi c onvenit în rcadrul celor
1 5 ore, de Ja 5 şi jumătate dimineaţa pînă '1a 8 şi
pre cum şi de

a :fixa diiferiteloor peDSoane

jumătate seara,

ore diferite de

masă,

domnii au născocit cunîD1d un nou „s1stem de re:leuri " , dup ă c a<re
caii de povară nu sint schiJmbaţi Ja anumite staţii, .ci sînt l!Ilereu
reînhămaţi [a s taţii a1ternativ•e. Nu vom l!Ilai insista .asupra frlll!Ilu
seţilor acestui si:sbem, deoareae va trebui să ne i0cU1păm de el mai
tîrziu. Dar •chiar de la p riJma privire esite limpede că aces·t sistem
a 1anuJat 1nbreaga lege :peI11tru reglementarea llllU ncii rîn fabrici şi
nu nu.mai spiritul,

ci şi llitera ei. Cum ar .fi putut insp ectorii de

fabrici să impună ,tiJmpuJ de muncă fixat prin J.ege şi acordarea
orelor

de

masă 1ega1'e în c ondiţiile unei ieontaibi:lităţi atît de com

plicate pentru !fiecare rcop ill şi penttru fiecare ado1esc.ent în parte ?
Curînd, Îil!tr-un mare rnumăr de fobriic.i, .abuzul brutal ide mai ,înainte
a anfl oriit din nou nestiingherit.
ministrul .de interrne

(1844) ,

Cu prilejul

in.spiectorii de

unei

fabrici

întrevederi :cu
au

demons•trat

imposibilitatea oric ărui c ontrol în c ondiţiile sistemului de releuri
de

cumînd

născocH

136) . Intre timp însă Îl!Ilp rejurări1e evoluaseră

foar.te muH. MunJc.iJto.rii de faibrică ,făicuseră, l!Ilai ales după
din bi:ll-ul reu p ri'Vi.re

la ziua de munc ă ide zece

1838,

ore lozinca lor

elector.ală în domeniul ec onomic, aşa 'CUm Carta 97 .devenise fotzin-ca
lor -în domeniul pool itic. Dar
anume

chiar

o

p arte

a fabri·oanţiilo.r !Înşişi,

aceia 1care IÎŞi organiz aseră activitatea în întrreprinderi în

c oruoranitaJte CU 1egea 1din 1833, au ICO\l)leşrt rpat1aimenhil CU me.morii
peste IIllemorii în c ar•e •se ,protesta lîmp otr.iva ,1concurenţe i " imo.rale

a „f.r1aţi1'or tpocriţi " , rcărora obrăznicia mai mare

sau

condiţiile

locale cm.ai rf.avomabiJe 'le îngăduiau o tîncă.1ca11e ia :legii. Şi-,aipoi oricîit
ar fi c ăUJtat lfalbri c antul ca .individ 1să idea fiiîu 'liber vechii rapacităţi,
purtătorii ide cuvînt şi 1c-onJducătorii ip oliitici ai cliasei rfabrtcanţi.lor
îi .impuneau

o

altă .atitudine şi un alt

liJmbaj

faţă ide IIIlUillci:tori. Ei

pornis·eră camp ainia p eil'tru a:b rogarea l•egilor ;cerealelor şi, pentru

a invinge, aveau nevoie de ajutorul muncitoriJor I Ei rau făgăduit

186)
1 9*

„ Rep. of Insp. of Pact. 3 1 st October, 1849 " , p. 6.
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deci nu numai o pîine ide două ori mai mare us, d şi :adoptarea
bill-ului cu privire '1a ziua de muncă de zece ore în �mpărăţia de o
mie de ani a free 1rraide-ului 137) . Cu atît mai ipuţin 1PUteau ei com
bate o l!Ilăsură 1car,e !IlU urmărea decît să transforme legea .din 1833
în realitate. 1n 1s1lîrştt, toryi, văzîindu-şi !Periclitate cele mai scumpe
int:e<rese aJe :lor, renta !funciară, tunau şi ifulgenau cu filantropică
indignare împotriva .�praicticill. or infaime" l3SJ ale adv.e11sarilor lor.
Aşa s-a născut legea adiţională cu privire la reglementarea
muncii în fabrici din 7 iunie 1844, intrată în vigoare la 10 septem
brie 1844. Ea pune sub protecţia legii o nouă categorie de munci
tori, şi anume femeile peste 18 ani. Ele erau în toate privinţele asi
milate cu adolescenţii, reducîndu-li-se timpul de muncă la 12 ore,
interzicîndu-li-se munca de noapte etc. Pentru prima oară legea
s-a văzut constrînsă să controleze în mod direct şi oficial şi munca
unor adulţi. In raportul cu privire la situaţia din fabrici în 1 8441845 se spune cu ironie :
„Nu ni s-a adus la cunoştinţă mc1 un singur caz în care femei adulte să
fi protestat împotriva acestei imixtiuni în drepturile lor• 139) .

Munca co,piilo;r sub 13 ani a fost redusă la 6 1/2 ore, şi în
anumi<te condiţii la 7 ore pe zi 140) .
p,entru a înlătur,a abuzur.i'le falslil.ui „ststem de ireleur.i ", Jegea
cuprindea, între a1'tele, u.rmăto are:le importante dispoziţii de
amănunt :
„Pentru copii şi adolescenţi, ziua de muncă va fi considerată ca începută
din momentul în care vreun copil sau vreun adolescent începe să lucreze di
mineaţa în fabrică" .

Astiel JnlCÎit dac ă A lîn1cepe, de pildă, munca [a 8 dÎllilineaţa,
iar iB la 1 0, ziua Ide mun.c ă se 'Va itermina şi pentru iB la ,aceeaşi
oră 1ca şi pentru A. Începutul z�lei de muncă va fi inldicat de un
ceas ipub1ic, de pthdă ceasul Ide �a •cea mai apropiată staţie ide cale
ferată, dlllp ă ,care se 'Va orienta clopotul .fabrkii. iFabrkantul este
obligat să ,afiJş.eze lîn lf,ab.rk ă un anunţ icu litere mari •care să indice
Îll!ceputul, s�îrşiltul şi pauzele zillei de mUThCă. Copiii care-şi Îillc e.p
munca rdirninea�a 1inainte de ora 1 2 nu mai pot ;fi folosiţi după
ora 1 id. a. Ech�pa ide după-masă trebuie .deci să fie alcătui•tă din aqţi
1 37) „Rep. of Insp. of Fact 3 1 st October 1848", p. 98.
138) De altfel, Leonard Homer întrebuinţează oficial

expresia „nefarious
practices". („Reports of Insp. of Fact. 3 1 st October 1859" , p. 7.)
139) „Rep. etc. for 30th Sept. 1844 " , p. 15.
140) Legea permite folosirea copiilor timp de 10 ore dacă aceştia nu lu
crează în fiecare zi, ci din două în două zile. ln general, această clauză a
rămas ineficace.
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copii deaît c ei !din echipa ide dimineaţă. Pauza de 1 1/2 o re p entru
maJsă via lfi a1oordată .tuturor muncit01rilor 1care oad sub prevedertle
legii 1a aceeaşi

oră idin zi, 1cel puţin icu o

oră tîn<finte de

Copiii şi .aid ole.sioenţii nu pot fi fol osiţi mai mult de
de ora

3 d.a.
5 ore înaiiIJ.1te

1 d.a . ida:că nu li 1s e acordă o pauză ode •cel ipuţin o jumătat:ie

de 1oră pellltru mas ă. Copiii, ·aJdolescenţii şi femeile IIlU 0au voie să
răan.înă .în timpul mese1or 1în nici una ·din încăperile lfabriicii lîn care
se desfăş o ară vreun 1plloces de muncă etc .
S-a văzut 1că ac este idilspoziţii iIIlinuţioas e, 1crure reg:lememrtează
peri o adele, limitele şi 1Pauz e1e mUI11cii atît ide uniform, duipă sunetul
clop o tului, 1ca la armată, n-au fost nkidecum rodu!l vreunei fantezii
p arlamentare. Ele au luat naştere trepta:t idin ,relaţiile exiistente, c a
legi n aitunall e ale ano du'lui ·de producţie modern. Ele au fost tfoiilll.U
late, recunoscute 1afiicilaJ. .şi !Proclamate de 1către stCl!t ca rezul tat al
unor ·îndelungate lupte ide iclasă. Una dtn primele 1or consecinţe a
fost aceea 1că prnatiica •a .su:pus a1celoraşi :limitări şi ziua de muncă
a mllillcitoril o r .adu!lţi de sex b ărbătesc, intrUJoît iÎlll l!Ilajor�tatea pro
c eselor

de producţie

femehl o r

este

cmoperarea

rndisipensabilă.

icopiilor,

ln

linii

a

mari

adoJesoenţilor
deci,

1în

şi

a

perioada

1 844--1847 pest-e rtot şi 1în mod uni,t;o�m era 'În vigoare ziua de
12 ore în toate ramurile mdustriale suipuse loegislaţiei

muncă de

cu privire la reglementarea muncii în fabrici.
Fabricanţii IIl-au adunis iîns ă acest „iprogres" fără c a el s ă fie
c ompensat p rintr-un „ regres " . La insistenţele ·lor, Camera .comunelor
a

redus

la

9

aa

viî.rista

.minimă

a

c opiilor

•care

munces.oe 1în lfabrki

de

8 ani, pent.ru a taJsigura •capi1talului „ aiproviz ionarea adiţională

cu 1copii ide ,fab ri c ă " , 1a 1car-e aive a ,dr�tu'l im numele lui dumnez•eu
-şi a:l 1egii

141) .

Anii

1 846-1 847 fac •ep ocă în istwia eC01nomică a Angliei.

Abrogarea
bll!Il1bac

:legilor

şi ila

alte

1cerealelor,
materii

călăUJzitoare a legis'l aţiei I

desfiinţarea

iprime,

liberul

taxelor
schimb

de

ilillp o rt

declar:at

la

stea

lntr-un icuvînt, I.S e iveau za.rile Îlmp ărăţiei

de o mie ide .ani. P.e de altă tparte, :în acei .ani mişicar·ea c a.rUştilor
şi .agitaţia pen1:ru ziua Ide murucă de

10 ore ajuns eseră :J.a apogeu

Ele au găsiit ailiaţi în to ryi setoşi ide răZJbunare. Cu toată opoziţia
fanatică făcută, •sUJb 1oontlucerea lui Bright şi C01bden, de

armata

liberului ·schimb, •care IÎlşi .călcase •cuv.întul, mult d�sputatul bill cu
privi.r·e la ziua de muncă de

10 •ore .a 1:mcut prin p at1ament.

Noua lege cu p rivire la reglement area muncii în fabrici din

8 iunie 1847 a stabilit că la 1 iulie 1 847 avea să intre în vigoare o
141] „lntrucît reducerea timpului de muncă trebuia să ducă Ia angajarea
unui mare număr" (de copii), „s-a socotit că oferta adiţională de copil în vîrstă
.de 8 şi 9 ani va acoperi c€rerea sporită•. (L.c., ,p. 13.)
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1 1 ore ip entru „ aidolesic enţi "
13 rp�nă la 18 .ani) şi pentru •toate imuncitoa.rele, la 1 mai 1848
mmînd 1să se LntroduJcă limitarea definit:ivă la 1 0 ore. De altf.el,
reduic ere provi2mrie a zmei ide munc ă Ila
fde fa

1-egea

am

c oDJs ti,t uia idecît o IC'Ompl etare ·CU 1ca.raicter de aanendament

1833 şi 1844.

a legilor din

CapHailul .a

întreprins

o

c arrnp.anie pr�liiminară pentru

piedica atp.hcarea integ.r.allă a !legii la

a [m

1 anai 1848. Şi anume munci

torii înşiişi, ci.că 1învăţaţi minte de exip.erienţă, UI1ffi aU să fie aceia
c ar·e :să dea

o

mină ide .ajutor la

disitrugerea propriei lor opere.

Momentul .era ales icu �bilitate.
„Trebuie să ne amintim ca m urma crizei îngrozitoare din 1846-1841,
printre muncitorii de fabrică a blntuit o mizerie extraordinară, deoarece multe
fabrici nu lucrau decit un timp redus, iar altele de loc. Din această pricină, un
număr considerabil de muncitori se găseau într-o situaţie dintre cele mai pre
care, mulţi aveau datorii. Se putea deci presupune cu destulă certitudine că
vor prefera timpul mai îndelungat de muncă pentru a compensa pierderile
suferite fi e plătindu-şi datoriile, fie scoţî ndu-şi mobila de la casa de amanet,
fie înlocuind obiectele vîndute cu altele noi sau cumpărind îmbrăcăminte nouă
pentru ei şi familiile lor" 142) .
Domnii fabriicanţi
aioestei

situaţii

au lîn·ceocat să sp orească

printr-io

scăidere

gein.er,al ă

a

efectul firesc

salariilor

icu

a.l

1 0°/o.

Aiceasta a fost, c a să zicem aşa, inaugura.nea noii ere a liheruiui
schimb. A urmat aipoi, o dată icu rnduc•erea zHei de munc ă ·1a 1 1 o r.e,
altă scădere, cu 8 1/sO/o, şi icu idulJluJ acestui iPJ'OCent atun1ci ICÎ.Illd

o

ziua a 1fost idefiniltiv Dedus ă la

jurări:le

·O

1 0 ore. Prin Ul1Jllare, oriun1de iimq:>r·e
250/o 143) .

permiteau, s alairiile .au fost 'Sc ăzute ·cu cel puţi:n

Sub auspkii atît ide !favo rabile .a început .agitaţi.a printre mundtmi
pentru

abrogarea

îm.şelăciunii,
za1darnrc.
puşi

11egii

.aic:1eimen1rri

din
1sau

1847. Nici un mijlo c din
ameninţării

n-a

rămais

arsenalul

neîncercat ;

Cit priveşte 1oele IC'iteva peti1ii în 1car0e mun1dtorii er,au

să 1se p�mgă

petiţ�onarii,

„Ide

oprimarea

interogaţi ,p ersona1,

adusă

de 1aiceaistă [ege " ,

au !declar at

că

Îilş ÎISÎ

semnălturile 1·e-au

fost luaite iprin prnsiuni. „Sîntem o.primaţi însă de ,alţii, nu de '.legea
cu privire la reglementarea muncii în fabrici"

144) .

D a c ă fabricanţii

nu au izbutit să-i facă p e muncitori să vorbească în sensul dorit

142)
143)

„Rep. of Insp. of Pact. 3lst Oct. 1848 " , p . 16.
„Am constatat că oamenilor care primiseră 10 şilingi pe săptămînă
li se scădea 1 şiling în contul scăderii generale a salariilor cu 10°/o ş i încă:
1 şiling şi 6 pence pentru reducerea timpului de muncă, în total 2 şilingi şi
6 pence, ş i totuşi majoritatea n-a vrut cu nici un chip să renunţe la bill-ul cu
privire la ziua de muncă de 10 ore" (l.c.) .
144) „Cînd am semnat petiţia, am declarat în acelaşi timp că nu fac bine.
- Dar de ce aţi semnat-o ? - Pentru că dacă aş fi refuzat, aş fi fost aruncat
pe drumuri. - Petiţionarul se simţea într-adevăr «oprimat», dar nu chiar de
iegea cu privire la reglementarea muncii în fabrici" (L.c., p. 102.)
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de ei, în schimb cu atît mai tare au vociferat ei înşişi în presă şi
în parlament, în numele muncitorilor. Ei i-au denunţat pe inspec
torii de fabrici ca pe un soi de comisari ai Convenţiei uu, care sa
crifică fără milă pe nefericiţii muncitori marotei lor de îndreptare a
lumii. Şi aleea.stă llilanevră a dait girnş. Inspectorul de lfaibriic i Leonard
Homer a audiat atlît ipersCIDaJl., cit şi prin 1subimisipectorii isăi un mare
număr ide martori ân fabricill.e din LaDJcashire. Aproximativ 100/o
din rmuncitorii Jnite.riogaţi s-au ipro111unţat pentru ziua de muncă
de 1 0 ore, un procent cu mUilt mai mic pentru 1 1 or-e şi o minoriitate
cu totUl ne.îns emn a,tă pentru v.echile 1 2 ore 145) .
O altă manevră „ amiabi!lă" a fost ·aceea tde a p1lll!e pe llilUn'Ci
torii .adulţi ide I.Sex băribătesc la o llillliil!C ă de 12 rpînă la 15 ore şi de
a înfăţişa apoi acest fapt drept expresia cea mai fidelă a dorin
ţelor izvorîte din inima proletariatului. Dar Leonard Homer, „ne
cruţătorul" inspector de fabrici, a fost din nou prezent. Majori
tatea celor ce lucrau „peste timpul legal" au declarat c ă
„ar prefera, fără îndoială, s ă muncească 1 0 ore î n schimbul unui salariu mai
mic, dar că acest lucru nu depinde de ei ; atîţia dintre ei sîn t şomeri ş i atîţi
filatori sînt nevoiţi să lucreze ca simpli piecers *, incit dacă ar refuza să
lucreze un timp de muncă mai lung, alţii le-ar lua imediat locul, aşa că pentru
ei dilema e următoarea : sau să lucreze peste timpul legal, sau să rămînă pe
drumuri " 146) ,

Campania iprellimiinlară a capitalului eşuaise, şi legea cu pnv1re
la ziua de llilUncă de 1 0 ore a .intrat 'În vig,oare la 1 mai 1848.
lntre \timp Î•DJsă, eşecul .p art1dului 1cartişti:lor, ai 'Cărui iccmducăto.ri
fuseseră 'Întemniţaţi şi a .cărui organizaţie ,fusese dizollv ată, zdrun
cinase IÎn IIÎDJdurile clasei muncitoare 1din Anglia încrederea ffn pro
pri1Ie 1ei forţe. Scur.t .timp durpă ,ace.ea, insurecţia din iunie de la
Paris şi 1înăbuşirea ei sÎIIlg,eroasă au unit, în Anglia ca şi IÎn
Eumpa continentală, toate lfu'a;cţiunile idase:lor 1stăpînitoare, proprie
tari funciari şi aapitaHşti, rechini de bursă şi dughengii, protec
ţionrşti şi .adepţi ai Uberullui schimb, guvern şi op oziţie, rpo:pi şi
liber.Jcugetăitori, 1tinere prostiltuate şi 1căllugăriţe bătrlîne într�o sin145) L.c., p. 17. In districtUil d-lui Homer au fost audiaţi astfel 10 270 de
muncitori adulţi de sex bărbătesc din 181 de fabrici. Depoziţiile lor se găsesc
în anexa la raportul cu privire la situaţia din fabrici pentru semestrul ce se
termină în octombrie 1848. Depoziţiile acestor martori constituie un material
preţios şi în altă privinţă.
146) L.c. Vezi deP<Jziţiile nr. 69, 70, 7 1 , 72, 92, 93, culese de Leonard
Homer personal, şi nr. 51 , 52, 58, 59, 62, 70 din , ,Appendice" , culese de sub
inspectorul A. l!nul dintre fabricanţi a mărturisit singur adevărul. Vezi nr. 14
după nr. 265 l.c.
*

-

muncitori care leagă firul rupt.

-
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gură 1chemare pentru sa:lvar·ea iprop.rietăţii, a religiei, a farrniliiei, a
soci.etăţii I Pr·etutinldeni clasa mllJilci'l:oaroe .a �ost proscr�să, aIJJatemi
zată, supusă lui ,1loi ldes 1Sus.pects • 100 • Domnii ifalbrioa.nţi 111u arveau
daci Ide ce să ise jeneze. Ei au !Pornit o .rebeliune făţişă nu nllJIIl ai
împotriva legii ,cu privire ila ziua ide murucă de 10 ore, rci şi Îllll
potriva înbregii legislaţii, 'Caroe, i111cepînd idin 1 833, încerca să
frîneze întrucîtva stoarcerea „liberă " a forţei de muncă. Era o
Proslavery Reb eillion 101 in miniatură, dUJsă, lti.mp Ide mai bine de
doi ani, icu \Cinică 1lilJlls ă de 1s'orupule şi icu energie teroristă, al!llb ele
cu atît iIIl ai la IÎIJJdamînă ·cu iaî't icaipitaliistul rebel nu riis1oa nim.i.lc în
afară de pi1elea muncitorilior săi.
Pentru a .înţelege -cele ce UllIIlează, trebuie s ă reamintim că
legi1le 1p entru reglementarea muIJJcii lîn .fabrici ldiin 1 833, 1 844 şi 1 841
er,au .toate 'trei 1în vigoare în măsura 1în 1oare una nu o ameIJJd a pe
cea.laiMă ; 1că nici una dintre ele nu limtta ziua de muncă a mun'Ci
torului Ide 1sex ibărbătesic in 1\1\îrstă de 1peste 1 8 ani şi 1că, din 1 833,
dll!ralJ:a de 15 iore, ide J.a 5 şi jlLillă!tate ldi.miaJ.eaţa p,înă •la 8 şi jllJlilă
tate 1sear.a, a ră'IlJ..as „ziua" 1legală, 1în limitele căreiia abia urana să
fie prestaită în 1ccmdiţii'le .prescrise l!Ilunca, Ja înoeput de 1 2 011e, iar
mai .11îrziu ide 10 ore, a aidolescenţhlor şi a femei.Lor.
.Pe alocuri, fabricanţii au 'Început isă concedieze o ;parte, uneori
jumătate, din ·Clidollesoenţii rşi .din mun:cit.o.arele folosiite de ei şi au
restahilit în 1sichÎlmb pentru muncitorii .aidullţi de 1sex b ănbătesc
munca .ele noapte aproaipe disipă.rută. Legea icu privire la ziua de
ffiUJIJJC ă ide 10 1ore, :str1gau ei, nu le •Lasă ia!ltă alternaHvă ! 147)
A doua l!Ilăsură se referea la pauzele fogale �eIJJtru masă. Să-i
ascultăm ipe inspectorii de 1f.abrici.
, ,De cînd numărul orelor de muncă a fos t redus la 10, fabricanţii susţin,
cu toate că în practică ei nu aplică încă întru totul punctul lor de vedere, că
atunci ,oind se Lucrează, de pildă, de da 9 dimineaţa pînă Ja 7 seara, ip.revede
rile legii sînt respectate dacă se acordă o oră pentru masă înainte de ora 9 di
mineaţa şi o jumătate de oră după o ra 1 seara, adică 1 1/2 ore pentru masă.
In prezent ei acordă în unele cazuri o jumătate de oră sau o oră întreagă
pentru masa de prinz , dar în acelaşi timp subliniază că nu sînt nicidecum
obligaţi să acorde vreo parte oarecare din cele 1 1/2 ore în răstimpul celor1
10 ore ale zilei <le muncă" 48) .

Domnii fabricanţi susţineau deci că dispoziţiile extrem de
minuţioase ale legii din 1 844 cu privire la timpul pentru masă
nu le-ar acorda muncitorilor decît permisiunea de a mînca şi de
a bea înainte de intrarea lor în fabrică şi dup ă ieşirea lor din
fabrică, adică la ei acasă I Şi de ce oare nu şi-ar lua muncitorii
147) „Reports etc. for 3lst October 1848", p, 133, 134.
148) ,,Reports etc. for 30th April 1848", p. 47.
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masa de prînz înainte de ora 9 dimineaţa ? Juriştii coroanei au
hotărît însă că orele de masă prescrise
„trebuie respectate acordîndu-se pauze în timpul zilei reale de muncă şi că este
ilegal să se pretindă o muncă de 10 ore în şir, de la 9 dimineaţa pînă la
'1 seara fără nici o întrerupere• 149) .

După aceste demonstraţii p aşnice, capitalul, ca preludiu l a
rebeliune, a pornit o acţi1.lJile care s e încadra î n litera legii din
1 844, şi care era deci legală.
Legea din 1844, ce-i drept, interzkea fo1Qisirea, duipă ora
1 d.a., a copiilor între 8 şi 13 ani care fuseseră folosiţi şi înainte
de ora 12. Dar ea nu reglementa în nici un fel munca de 6 1/2 ore
a copiilor al căror timp de muncă începea la ora 12 sau mai tîrziu !
Dacă munca lor începea la ora 12 din zi, copiii de 8 ani puteau
deci să fie folosiţi de la 1 2 pînă la 1 , o oră, de la 2 pînă la 4 d.a.,
2 ore, şi de la 5 pînă la 8 şi jumătate seara, 3 1/2 ore, în total
deci cele 6 1/2 ore legale I Sau şi mai bine. Pentru a combina
folosirea muncii lor cu munca muncitorilor adulţi de sex bărbă
tesc, care lucrau pînă la 8 şi jumătate seara, fabricanţii nu aveau
decît să nu le dea de lucru înainte de ora 2 d.a., şi puteau să-i
ţină apoi în fabrică fără întrerupere pînă la 8 şi jumătate seara I
„Se recunoaşte astăzi deschis că dm cauza lăcomiei fabrica!l!ilor, care
vor ca maşinile lor să funcţioneze mai mult de 10 ore, în Anglia s-a încetăţenit
recent practica de a pune să muncească, după plecarea din fabrică a tuturor
adolescenţilor şi a femeilor, copii de 8 pînă la 13 ani, de ambele sexe, alături
de bărbaţii adulţi, pînă la 8 şi jumătate seara• 1 50) .

Muncitorii şi inspectorii de fabrici au protestat din motive de
igienă şi de morală. Dar capitalul a răspuns :
„ Asupra mea să cadă fapta mea !
Cer drept şi cer ispaşă, după zapis I" 102

I ntr-adevăr, potrivit datelor statistice prezentate la 26 iulie:
1850 Camerei •C Qiffiunel.or, la 15 iulie 1 850, în pofida tuturor proteste
lor, 3 742 de 100.pii erau •supuşi acestei „.p ractilci /În 257 de fabrici 151J .
Dar nici aceasta nu era destul I Ochiul ager al capitalului a des
coperit că dacă legea din 1 844 prevede pentru munca de dimi
neaţă de 5 ore o p auză obligatorie de cel puţin 30 de minute,
pentru înviorare, ea nu prevede nimic similar pentru munc a d e
u

149) „Reports etc. for 31 st Oct. 1848 " , p. 130.
15 0) „Reports etc.• , l.c., p. 1 42.
1 51) „Reports etc. for 31st Oct. 1850", p. 5, 6.
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după-amiază. De aceea capitalul a cerut şi a obţinut satisfacţia
nu numai de a pune copii de 8 ani să robească de la 2 pînă la 8 şi
jumătate seara, fără întrerupere, dar şi de a-i ţine nemîncaţi I
„Pieptul I Da I
5
3
Cum ztce-n zapis " 1 2) 10

Această cramponare shylockiană de litera legii din 1 844,
ca act de reglementare a muncii copiilor, era menită doar s ă
pregătească rebeliunea făţişă împotriva acestei legi ca act de
reglementare a muncii „ adolescenţilor şi a femeilor " . Ne amintim
că scopul şi conţinutul principal al acestei legi fusese desfiinţarea
„falsului sistem de releuri " . Fabricanţii au pornit rebeliunea cu
simpla declaraţie că acele articole ale legii din 1 844 care interzic
liber.a folosire a adolescenţilor şi a femeilor în decursul unor
intervale de timp mai scurte, alese de fabricant, din ziua de
muncă de cincisprezece ore ar fi
„ rămas relativ inofensive (comparatively harmless) atîta vreme cit timpul d e
muncă era limitat l a 1 2 ore. Sub imperiul legii c u iprivire l a ziua de muncă de
10 ore, ele ar reprezenta însă 0 insuportabilă nedreptate (hardship) " 1 53) .

Şi ca urmare
trece peste litera
vechiul sistem 154) .
rău sfătuiţi, pentru

i-au avizat imperturbabili pe inspectori că vor
legii şi vor reintroduce cu de la sine putere
Acest lucru ar fi în însuşi interesul muncitorilor
că

„ a r permite să l i se plătească salarii m a i mari". „Totodată ar reprezenta singurul
mijloc care ar permite menţinerea supremaţiei industriale a Marii Britanii în
condiţiile legii cu privire la ziua de muncă de 1 0 ore" 1 55) , „S-ar putea ca desco
perirea infracţiunilor s ă fie oarecum dificilă în sistemul de releuri ; dar ce

"

1 2l Natura capitalului rămîne aceeaşi atît în formele sale nedezvoltate,
cit şi în cele dezvoltate. In codul de legi impus pe teritoriul New Mexicului
sub influenţa proprietarilor de s clavi, scurt timp înainte de izbucnirea războiu
lui civil din America, se spune : în măsura în care forţa de muncă a munci
torului a fost cumpărată de capitalist, muncitorul „este banul lui (al capitalis
tului) " . („The labourer is his (the capitalist's) money") . Aceeaşi concepţie era
curentă şi printre patricienii romani. Banii pe care îi avansau debitorului
plebeu se transformau prin intermediul mijloacelor de subzistenţă în carnea şi
s îngele debitorului. „ Carnea şi s îngeJe lui" erau deci „banul lor". De aici legea
shylockiană a celor 10 table ! 104 Lăsăm în suspensie ipoteza lui Linguet 10 5 după
care creditc:irii patricieni ar fi ţinut din cind în cind, dincolo de Tibru, festinuri
la care se servea, fiartă, carne de debitor, aşa cum lăsăm în suspensie şi ipoteza
lui Daumer cu privire Ia euharistia creştină 1 os .
153) „Reports etc. for 31 st Oct. 1848 " , p, 133.
1 54) Acest lucru îl declară, de pildă, printre alţii, într-un respingător limbaj
de quaker, filantropul Ashworth într-o s crisoare adresată lui Leonard Homer.
(1,Rep. Apr. 1849 " , p. 4.)
1;;s) „ Reports etc. for 3 1 st Oct. 1848 " , p. 138.
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înseamnă aceasta ? (what of that ?) Să fie oare tratate marile interese industriale
ale ţării ca un lucru secundar numai pentru a-i scuti pe inspectorii şi subin
spectorii de fabrici de un pic de osteneală (some little trouble) in plus 1• 156)

Toate aceste baliverne n-au folosit, bineînţeles, la nimic.
Inspectorii de fabrici au acţionat pe calea justiţiei. Dar în curînd
asupra ministrului de interne, sir George Grey, s-a abătut o ase
menea avalanşă de petiţii ale fabricanţilor, încît acesta, prin
circulara din 5 august 1 848, a dat indicaţii inspectorilor
„în general să nu intenteze acţiune p entru violarea literei legii declt atunci clnd
se dovedeşte că s-a făcut abuz de sistemu.I de releuri pentru a pune Ia muncă
mai mult de 1 0 ore adolescenţi şi femei'' .

In consecinţă, inspectorul de fabrici J. Stuart a permis aşa
zisul sistem de schimburi în cursul celor 1 5 ore a zilei de muncă în
fabrică în înltreaga Sicoţie, unde curînd sistamul a reînviat. Inspec
torii de fabrici din Anglia, în schimb , au declarat că ministrul nu
are putere dictatorială pentru a suspenda legile şi au continuat
să intervină pe cale judiciară împotriva Proslavery Rebells.
La ce foloseau însă acţiunile în justiţie dacă tribunalele, dacă
aşa-numiţii county magistrates 1 57) pronunţau verdicte de achi
tare ? ln aceste tribunale domnii fabricanţi erau propriii lor jude
cători. Iată un exemplu. Un oarecare Eskrigge, filator de bumbac
de la firma „Kershaw, Leese et Co. " , înaintase inspectorului de
fabrici al districtului respectiv schema unui sistem de releuri pro
iectat pentru fabrica sa. Propunerea lui fiind respinsă, el a rămas
pentru un timp pasiv. Cîteva luni mai tîrziu, un individ cu numele
de Robinson, filator de bumbac şi el, care, dacă nu era un „Vineri "
a l lui Eskrigge, era în orice caz rudă a lui, a fost trimis în faţa
judecătorilor de p ace (Borough Justices) ai oraşului Stockport
pentru delictul de a fi introdus un plan de releuri identic cu cel
născocit de Eskrigge. Completul de judecată era format din 4 ju
decători, dintre care 3 erau filatori de bumbac, şi prezidat de
inevitabilul Eskrigge. Eskrigge l-a achitat pe Robinson şi a de
clarat de îndată că ce-i drept pentru Robinson e drept şi pentru
Eskrigge. Bazat pe propria lui hotărîre, învestită cu putere de
m) L.c., p. 140,
157) Aceşti „county magistrates • , aceşti „great unpa id" * , cum îi numeşte
W. Cobbett, sînt un fel de j udecători de pace neretribuiţi, recrutaţi dintre oamenii
cu vază ai comitate!or. Ei alcătuiesc de fapt judecătoriile patrimoniale ale cla
selor dominante.
*

-

mari neplătiti.

-

Nota trad.
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lege, el a introdus imediat sistemul în propria sa fabrică 158) . De
fapt, chiar şi componenţa acestor instanţe judecătoreşti constituia
o violare flagrantă a legii 15D) .
„Acest gen de farse judiciare - exclamă inspectorul Howell - reclamă,
imperios un remediu„. • Sau puneţi de acord legea cu aceste verdicte, sau în
credinţaţi-o unui tI ibunaI mai integru, care să-şi pună de acord sentinţele cu
legea„. în toate cazurile de acest fel. Cit de mult ar fi de dorit un judecător
plătit 1 · 160]

Juriştii coroanei au declarat că interpretarea dată de fabri
canţi legii din 1 848 este absurdă, dar salvatorii societăţii nu s-au
lăsat intimida.ţi.
„ După ce am încercat - raportează Leonard Homer - să obţin aplicarea
legii intentind 10 urmăriri în 7 districte judecătoreşti diferite, găsind sprijin din
partea magistraţilor numai într-un singur caz„„ socotesc inutilă orice altă urmă
rire pentru eludarea acestei legi. Acea parte a legii care a avut drept scop.
uniformizarea orelor de muncă„. nu mai există în Lancashire. Nici eu, nici
agenţii din subordinea mea nu dispunem de nici un mijloc pentru a ne încredinţa
că, în fabricile unde funcţionează aşa-zisul sistem de releuri, adolescenţii şi
femeile nu lucrează mai mult de 10 ore„. La sfirşitul lunii aprilie 1849, 1 1 4 fa
brici din districtul meu lucrau deja după această metodă, şi în ultimul timp
numărul lor -creşte rapid. In genere, ele lucrează actualmente 13 t/2 ore, de Ia
6 dimineaţa pină la 7 şi jumătate seara ; în unele cazuri 15 ore, de Ia 5 ş�
jumătate dimineaţa pină la 8 şi jumătate seara" 161] .

Incă în decembrie 1 848, Leonard Homer se afla în posesia
unei liste de 65 de fabricanţi şi 29 de supraveghetori de fabrici
care declarau unanim că nici un sistem de supraveghere n-ar putea
împiedica în condiţiile acestui sistem de releuri o muncă exce
sivă 162) . Aoeiaşi copii şi aceiaşi adolescenţi erau mutaţi fshifted)
cînd din atelierul de filatură în cel de ţesătorie etc., cînd, în
decursul aceloraşi 15 ore, dintr-o fabrică într-alta 1 63) . Cum s ă
controlezi un sistem
„care abuzează de cuvintul schimburi pentru a amesteca bratele de muncii, ase
menea cărţilor de joc, într-o serie nesfirşită de combinaţii şi pentru a modifica

1ss1 „Reports etc. for 30th April 1849", p. 21, 22. Comp. exemple asemănă
toare, ibid., p. 4, 5.
150) Prin legea din anii l şi 2 ai domniei lui Wilhelm al !V-lea, c. 29,
p. 1 0, cunoscută sub denumirea de sir John Hobhouse's Factory Act, se interzice
ca proprietaru! unei filaturi de bumbac sau al unei ţesătorii, sau tatăl, fiul sau
fratele unui asemenea proprietar să funcţioneze ca judecător de pace în ches
tiuni care privesc Factory Act-ul.
160) „ Reports etc. fl)r 30th April 1 849", [p. 22).
161) L.c., p. 5.
162) „Rep. etc. for 3l!it Oct. 1849 " , p. 6.
163) „Rep. etc. tor 30th April 1349 • , p. 21.
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zilnic orele de muncă şi de odihnă ale diferiţilor indivizi în aşa fel incit aceeaşi
echipă completă s ă nu lucreze niciodată în acelaşi loc şi în acelaşi timp I " 164)

Dar făcînd cu totul abstrncţie de suumenarea reală, acest aşa
zis sistem de releuri constituia o elucubraţie a fanteziei capita
lului, pe c are nici Fourier în schiţele sale umoristice despre
„courtes seances " 1 07 nu a întrecut-o ; atîta doar că aici atracţia
muncii a fost transformată în atracţia capitalului. Nu avem decît
să aruncăm o privire asupra acelor scheme născocite de fabricanţi
pe care presa respectabilă le elogia ca model de „ceea ce poate
realiza un grad rezonabil de solicitudine şi de metodă" („what a
reasonable degree of care and method can accomplish " ) . Munci
torii erau împărţiţi uneori în 12 pînă la 15 categorii, care l a
rîndul l o r î ş i schimbau mereu elementele componente. l n decursul
celor 15 ore ale zilei de muncă din f.abrică, capitalul îl atrăgea pe
muncitor ba p entru o jumătate de oră, ba pentru o oră, apoi îl
respingea, pentru ca după aceea să-l atragă din nou în fabric ă
ş i să-l respingă din nou din ea, hărţuindu-l încoace ş i încolo în
frînturi răzleţe de timp, fără a-l pierde din mînă, pînă ce munca
de 10 ore era îndeplinită. Ca pe o scenă de teatru, aceleaşi per
soane trebuiau să-şi facă apariţia pe rînd în scene diferite din
acte diferite. Dar aşa cum actorul aparţine scenei pentru toată
durata piesei, tot aşa şi muncitorii aparţineau acum fabricii timp
de 15 ore, fără a mai pune la socoteală timpul pentru deplasarea
spre fabrică şi spre casă. Orele de repaus se transformau astfel
în ore de trîndăvie forţată care-l mînau pe tînărul muncitor la
cîrciumă şi pe tînăra muncitoare la bordel. La fiecare născocire
- şi capitalistul era zilnic inspirat - menită să îngăduie func
ţionarea neîntreruptă a maşinilor 1 2 sau 1 5 ore fără a spori nu
meric personalul, muncitorul trebuia să-şi înghită mîncarea ba în
cutare frîntură de timp , ba în alta. Pe vremea agitaţiei pentru
ziua de muncă de 1 0 ore, fabricanţii ţipaseră că b andiţii de mun
citori petiţionează în speranţa de a obţine salariul a 1 2 ore pentru
o muncă de 1 0 ore. Acum ei întorceau medalia. Plăteau salariu
pentru 10 ore de muncă, dispunînd de forţele de muncă timp de
1 2 şi 15 ore I 1 65) Iată care era problema, iată oare era Jegea
164) „Rep. etc. 31st Oct. 1848", p. 95.
165) Vezi „Reports etc. for 30th April 1849 " , p. 6 şi examinarea pe larg a
„ shifting system" •-ului de către inspectorii de fabrici Howell şi Saunders în
„Reports etc. for 3 l s t Oct. 1848". Vezi şi petiţia împotriva „ shift system"-ului
adresată reginei ** de către cleru l din Ashton şi împrejurimi în primăvara anu
lui 1849.
* - Sistemul muncii în schimburi . - Nota trad.
" * Victoria. - Nota red.
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cu pnv1re la ziua de muncă de 10 ore în ediţia fabricanţilor I
Erau aceiaşi .adepţi ai liberului schimb, onctuoşi şi filantropi,
care timp de 10 ani, cît durase agitaţia împotriva legilor cerealelor,
le demonstraseră muncitorilor, calculînd pînă la centimă, că dacă
importul de cereale va fi liber, avînd în vedere resursele indus
triei engleze, o muncă de 1 0 ore va fi cu totul suficientă pentru
a-i îmbogăţi pe capitalişti 1 66) .
Rebeliunea capitalului, care a durat doi ani, a fost în cele
din urmă încununată prin decizia uneia din cele patru curţi
supreme ale Angliei, Court of Exchequer, care în unul din cazurile
aduse în faţa ei a hotărît, la 8 februarie 1 850, c5. fabricanţii au
procedat într-adevăr împotriva sensului legii din 1 844, dar că
această Jege îns ăşi conţine anumite cuvinte .care o fac 11psiltă de
sens. „Prin această hotărîre legea cu privire la ziua de muncă
de 10 ore a fost abrogată" 1 67) . Un mare număr de fabricanţi care
pînă atunci nu se încumetaseră să aplice sistemul de releuri ado
lescenţilor şi muncitoarelor s-au năpustit asupra lui 168) .
Dar imediat după această victorie a capitalului, aparent de
finitivă, a intervenit un reviriment. Pînă atunci muncitorii opu
seseră o rezistenţă pasivă, ce-i drept dîrză şi reluată zi de zi.
D e aJS!tă dată au protestat, 1Îln Lancashire şi Yor�shire, in cadrul
unor mitinguri tot mai ameninţătoare. Pretinsa lege cu privire l a
ziua d e muncă d e 1 0 o r e nu reprezintă deci, spuneau e i , decît
o simplă farsă, o înşelătorie parlamentară şi n-a existat niciodată I
Inspectorii de fabrici avertizau insistent guvernul, arătînd că an
tagonismul de clasă a ajuns la o tensiune de neînchipuit. Chiar
şi o parte din fabricanţi murmurau :
„Din pricina hotăririlor contradictorii ale magistraţilor domneşte o situaţie
cu talul anormală şi anarhică. Una e legea î n Yorkshire, alta î n Lancashire, alta
î ntr-o parohie din Lancashire şi iarăşi alta în cea imediat vecină. Fabricantul din
oraşele mari poate să oe.oiească legea, cel de la ţară însă nu găseşte persondlul
necesar pentru sistemul de releuri, şi cu atit mai puţin pentru deplasarea mun
citorilor dintr-o fabrică în alta etc.•

Şi doar exploatarea egală a forţei de muncă constituie pentru
capital primul dintre drepturile omului.

166) Comp., de pildă, „The Factory Question and the Ten Hours Bill" , de
R. H. Greg, 1837.
167) F. Engels, „Die Englische Zehnstundenbill" (în „Neue Rheinische Zei
tung. Politis ch-okonomische Revue" , editată de mine ; numărul din aprilie 1850,
p. 13). (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică,
1 9 60, p. 259. - Nota trad.) Aceeaşi „înaltă" curte a mai descoperit în timpul
războiului civil din America 0 chichiţă datorită cărei a legea împotriva echipării
vaselor de corsari ,se transformă în însuşi contrariul ei.
168) „ Rep. etc. for 30th April 1850".
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In aceste împrejurări s-a ajuns la un compromis între fabri
canţi şi muncitori, consfinţit de parlament prin noua lege adiţională
cu privire la reglementarea muncii în fabrici din 5 august 1 850.
Pentru „adolescenţi şi pentru femei" ziua de muncă a fost mărită,
în primele 5 zile ale săptămînii, de la 10 ore la 10 1/! ore, iar
pentru ziua de sîmbătă a fost redusă la '1 1/2 ore. Munca urma
să fie prestată în răstimpul de la 6 dimineaţa la 6 seara 169) , cu
întreruperi de 1 1/2 oră pentru mese, acordate iconoomiltent tuturor
muncitorilor şi în conformitate cu dispoziţiile din 1 844 etc. Prin
aceasta s-a pus o dată pentru totdeauna c apăt sistemului de re
leuri 170). In ceea ce priveşte munca copiilor rămînea în vigoare
legea din 1 844.
O categorie de fabricanţi şi-a asigurat şi de astă dată ca
şi înainte, drepturi senioriale speciale asupra copiilor de proletari.
Aceştia au fost fabricanţii de mătase. In 1833 ei urlaseră amenin
ţător că, „răpinduli-se libertatea de a pune să robotească copii de
orice vîrstă timp de zece ore pe zi, li se opresc fabricile " („if the
liberty of working children of any age for 10 hours a day was
taken away, it would stop their works "). Le-ar fi imposibil,
spuneau ei, să cumpere un număr suficient de copii peste 13 ani.
Şi astfel au dobîndit privilegiul dorit. O cercetare ulterioară a
dovedit că pretextul invocat nu fusese decît minciună sfrun
tată 171) , ceea ce nu i-a împiedicat însă de a-şi ţese mătasea vreme
de un deceniu, cîte 10 ore pe zi, din sîngele copiilor nevîrstnici,
care, pentru a-şi putea îndeplini munca, trebuiau urcaţi pe
s caune 172) . Legea din 1 844 le „răpea " , ce-i drept, „libertatea " de
a folosi copii sub 1 1 ani mai mult de 6 1/2 ore pe zi, dar le asigura
în schimb privilegiul de a folosi copii între 1 1 şi 13 ani timp de
10 ore pe zi şi suspenda obligativitatea de a urma un curs şcolar
prevăzută pentru ceilalţi copii din fabrici. De astă dată ei au
invocat drept pretext că :
„Fineţea ţesăturii reclamă degete delicate, ceea ce se poate obţme numai
printr-o încadrare timpurie a copiilor în fabrică" 173).

169) Iarna acest program poate fi înlocuit cu unul care să dmeze de la
1 dimineaţa pînă lu. 1 seara.
1 70) „Actuala lege• (din 1 850) „este un compromis prin care muncitorii au
renunţat la beneficiul legii cu privire Ja ziua de muncă de 10 ore în schimbul
avantajului pe care ii aveau cei cu timpul de muncă limitat de a începe şi
termina munca simultan " („Reports etc. for 30th April 1852", p. 1 4) .
171) „Reports etc. for 30th Sept. 1844", p . 1 3.
112) l.c.
1i3) „The delicate texture of the fabric in which they were employed re
quiring a lightness of touch, only to be acquired by their early introduction 1 o
these lfactories". („ltep. etc. for 31 s t Oct. 1846", p . 20.J
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De dragul degetelor delicate, copm erau j ertfiţi cu totul,
aşa cum în sudul Rusiei sînt căsăpite vitele cornute exclusiv
pentru pielea şi seul lor. In sfîrşit, în 1850 privilegiul acordat în
1844 a fost limitat la secţiile de răsucit şi de depănat firele de
mătase, idar pentru a despăgubi capitalul p entru faptul că i se
răpise „libertatea" , timpul de muncă al copnlor între 1 1 şi 13
ani a fost mărit de la 1 0 ore la 1 01/2 ore. Pretextul : „Munca
în fabricile de mătase ar fi mai uşoară decît în celelalte fabrici
şi nicidecum atît de vătămătoare sănătăţii" 174) . O anchetă medi
cală oficială a dovedit ulterior că, dimpotrivă,
„indicele mediu de mortalitate este excep ţional de mare în di5trictele industriei
mătăs-ii, iar în rindurile populaţiei feminine, mai ridicat chiar decît în districtele
175 ) .
industriei bumbacului din Lancashire"

In ciuda protestelor inspectorilor de fabrică, repetate din
jumătate în jumătate de an, abuzul s-a perpetuat pînă în pre
zent i1u) .
1 74] „Reports etc. for 3 1 s t Oct. 186 1 " , p. 26.
1 75) L. c„ p. 21. ln genere, starea populaţiei muncitoreşti care intră

în
prevederile legii ·cu pri'Vire la reglementarea muncii în fabrici s-a ameliorat mull
sub rarport fizic. Toate mărturiile medicilo� concordă in această privinţă, şi pro
priile mele constatări, făcute l a difer;te perioade, m-au convins de acest lucru.
Totuşi, fără a mai vorbi de indicele de mort3Jitate enorm la corpiii aflaţi in primii
ani de viaţă, din rapoartele oficiale ale doctorului Greenhow rezultă că în distric
tele industriale starea sănătăţii nu este bună, în comparaţie cu „dis trictele agri
cole. unde .starea sănătătii este normal ă " . Ca dovadă. iată un tabel din rC11D ortul
său pe anul 1861 :

Procentul
bărbaţilor
adulţi ocupaţi
ln manufactură

Indicele de mortalitate de pe
urma afecţiunilor pulmonare

D istrictul

la 100 OOO

de bărbaţi

14,9
42,6
37,3

598
708
547

41,9
31,0
14,9
36,6
30,4

611
691
588
721
726
305

Inr!iccle de mor Pocentul
talitate d e pe
Felul ocupaurma afecţiun ilo r femeilor
adulte acu- ţiei la fen.ei
pulmonare
pate
în
mala 100 000
nufactură
de femei

Wigan
B la ck b u rn .

. . . . . . . „ „ . . . . .

Halifax

B

„ . . . . „ . . .
..............

ra d for d . . . „ „ . „ . . . .
Macclesf ield . . . . . . . . . .
Leek „ . . . . . . . „ . . . . . . .
Stok e-upon-Trent . . . .
W oolstanton
Opt d i stricte agricole
sănătoase . . . . . . . . . . . .

644
731
561

18,0
34,9
20,4

603
804
705
665
727

30,0
26,0
1 7,2
19,3
13,9

b u mbac

dit to
vtorsterl
(lină filată)
d i t to
mătase

dit to

olărie
d i Lto
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1 6) Se ştie cit de greu au renunţat „adep ţ ii liberului schimb" din Anglia
la taxele vamale protecţioniste asupra produselor de mătase. Locul protecţiei
împotriva importului din Franţa l-a luat acum lipsa de protecţie a copiilor din
fabricile engleze.
7
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Legea din 1850 a transformat intervalul de 15 ore, de la
5 şi jumătate dimineaţa pînă la 8 şi jumătate seara, într-unul de
12 ore, de la 6 dimineaţa pînă la 6 seara, însă numai pentru
„ adolescenţi şi femei " . Aşadar, nu şi pentru copii, c are tot mai
puteau fi folosiţi o jumătate de oră înainte de începerea lucrului
şi 21/2 ore după termina.rea lui, 1chiar dacă durata 'totală a muncii
lor nu putea să depăşească 6 1 /2 ore. ln timpul dezbaterilor în jurul
legii, inspectorii de fabrici au înaintat parlamentului o statistică
cu privire la abuzurile infame cărora le dădea loc această ano
malie. Zadarnic însă. Exista intenţia nemărturisită de a mări din
nou, în anii de prosperitate, folosind munca copiilor, ziua de
muncă a muncitorilor adulţi la 15 ore. Experienţa următorilor 3
ani a arătat că o asemenea tentativă trebuia să eşueze din cauza
rezistenţei muncitorilor adulţi de sex b ărbătesc 177) . De aceea, legii
din 1850 i s-a adus în cele din urmă în 1853 o completare prin
care se interzicea „folosirea muncii copiilor dimineaţa înaintea
adolescenţilor şi a femeilor, şi seara după aceşti a " . Incepînd de
atunci, legea cu privire la reglementarea muncii în fabrici din 1850
a reglementat, cu puţine excepţii, ziua de munc ă a tuturor munci
torilor din ramurile industriale care intrau în prevederile ei 178) . De
la promulgarea primei legi pentru reglementarea muncii în fabrici
trecuse jumătate de secol 179) .
Prin „Printworks'Act" (legea cu p rivire la imprimeriile de
stambă etc.) din 1845, legislaţia a trecut pentru prima oară dincolo
de sfera sa iniţială. Din fiecare rînd al textului legii se vede cu
cită neplăcere a consimţit c apitalul la aC'eastă nouă „extravaganţă" !

177)
178)

„Reports etc. for 30th April 1 853" , p. 30.
In 1859 şi 1860, anii de apogeu ai industriei engleze a bumbacului, unii
fabricanţi au încercat să-i determine pe filatorii etc. adulţi de sex bărbătesc să
consimtă Ia prelungirea zilei de muncă, ademenindu-i cu salarii mari pentru
timpul suplimentdr. Muncitorii din categoriile hand-mule spinners şi seif-actor
minders au pus capăt acestei tentative printr-un memoriu adresat patronilor lor,
în care, printre altele, se spune : „Pentru a vorbi deschis, viaţa ne este o
povură, şi atita timp cit sî ntem legaţi de fabrică cu aproape 2 zile pe săptă
mînă" (20 de ore) „mai muJt decît ceilalţi muncitori, ne simţim în ţara noastră
ca nişte iloţi şi ne mustrăm singuri că impămintenim un sistem care ne vatămă
fizic şi moral atît pe noi, cit şi pe urmaşii noştri ... De aceea vă aducE'm respec
tuos la cunoştinţă că de Ia Anul nou nu vom mai lucra nici un minut mai mult
decît 60 de ore pe săptămînă, de la ora 6 Ia ora 6, minus întreruperile legale
de 1 1/2 oră " . („Reports etc. for 30th April 1 860 " , p. 30.)
179) Asupra mijloacelor pe care textul acestei legi Ie oferă pentru propria
sa încălcare vezi parliamentary return „ „Factories Regulation Acts" (9 august 1859)
şi in el : „ Suggestions for Amending the Factory Acts to enable the lnspectors
to prevent ilegal working, now become very prevalent'' , de Leonard Homer.
"

20

-

r ap o rtul

parlamentar,

-

Nota trad.
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Legea limitează ziua de muncă pentru copiii între 8 şi 13 ani
şi pentru femei la 16 ore, între orele 6 dimineaţa şi 1 0 seara, fără
nici o întrerupere legală pentru masă. Această lege permite astfel
folosirea mmncito.riilor -de ,s.ex !bărbătesc trecuţi de 13 ani, după bunul
plac, zi şi noapte 180) . Ea constituie un avorton parlamentar 181 ) .
Cu toate acestea, principiul triumfase prin victoria repurtată în
ramurile importante ale industriei, care sînt creaţia cea mai ca
racteristică a modului de producţie modern. Miraculoasa lor dez
voltare din anii 1853-1860, care mergea mînă în mină cu renaş
terea fizică şi morală a muncitorilor din fabrici, izbea pînă şi
privirea cea mai puţin ageră. Fabricanţii înşişi, cărora limitarea
şi reglementarea prin lege a zilei de muncă le fusese smulsă
pas cu p as printr-un ;război civil de o jumătate de veac, se făleau
acum cu contrastul dintre aceste ramuri industriale şi ramurile de
exploatare încă „libere " 182) . Fariseii „economiei politice " procla
mau acll!1ll recunoaşterea necesităţii unei reglementări prin lege a
zilei de muncă drept o nouă şi caracteristtcă cucerire a „ştiinţei"
lor 183) . E ,lesne de înţeles că, după •ce magnaţii industriei admiseseră
inevitabilul şi se împăcaseră cu el, puterea de rezistenţă a capita
lului a scăzut treptat, în timp ce puterea de atac a clasei munci
toare a crescut o dată cu numărul aliaţilor ei din straturile sociale
care nu erau direct interesate. De aici progresul relativ rapid înre
gistrat de la 1 860 încoace.
!n 1860 boiangeriile 1şi albitoriile 184) au intrat în prevederile
legii (pentru reglementarea muncii în fabrici din 1 850, iar faibricile
1 80) „lntr-adevăr, în ultima jumătate de an• (1 851) în districtul meu, copii
de 8 ani şi mai mult au fost puşi să trudească pînă la istovire de Ia 6 dimineaţa
pină la 9 seara" . („Reports etc. for 3 1 s t Oct. 1851 " , p. 39.)
1 81 ) „Se recunoaşte că legea cu privire la imprimeriile de stambă constituie
un eşec atît sub raportul măsurjlor în vederea însuşirii meseriei, cit şi al celor
de protecţie a muncii". („Reports etc. for 3 1 s t Oct. 1 862 " , p. 52.)
1 82) Aşa susţine, de pildă, E. Potter în scrisoarea către ziarul „Times" din
24 martie 1863. „Times" îi reaminteşte revolta fabricanţilor împotriva legii cu
privire la ziua de muncă de 10 ore.
1 83) Aşa susţine, între alţii, d-l W. Newmarch, colabo11atorul şi edi torul lu
crării lui Tooke „History of Prices " . lnseamnă oare progres ştiinţific să faci
concesii laşe opiniei publice ?
184) Legea din 1 860 cu privire la albitorii şi boiangerii prevede ca de Ia
l augus t 1861 ziua de muncă să fie redusă provizoriu la 12 ore, iar de la
1 august 1862 definitiv la 10 ore, adică la 1 0 1/2 ore în primele 5 zile ale săp
tămînii şi 1 11• ore simbăta. Cînd a venit anul fatal 1 862, s-a repeta t vechea
farsă. Domnii fabricanţi au adresat p ulamentului petiţii cerind să tolereze încă
un singur an folosirea adolescenţilor şi a femeilor timp de 12 ore pe zi„. „In
situaţia actuală a afacerilor" (era epoca lipsei de bumbac) „ar fi un mare avantaj
pentru muncitori dacă li s-ar permite să lucreze 12 ore pe zi pentru a încasa
un salariu cit mai mare.„ Un proiect în acest sell5 fusese dej a prezentat în
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de dantele şi de ciorapi în 1 86 1 . In urma primului raport al „Co
misiei p entru cercetarea muncii copiilor" (1863) , aceeaşi soartă au
împărtăşit-o şi atelierele manufacturiere pentru toate articolele de
ceramică (nu numai olăriile) , fabricile de chibrituri, focoase, car
tuşe, tapete, c atifea din bumbac (fustian cutting) şi numeroase
p rocese cuprinse sub denumirea de „finishing" (ultima apretură) .
In 1 863 „albitoriilor în aer liber" 185) şi brutăriilor li s-au aplicat
legi speciale, dintre care prima interzice, între altele, munca de
noapte (de la ora 8 seara la 6 dimineaţa) pentru copu, adoles
cenţi şi femei, iar a doua - folosirea calfelor de brutari sub 1 8
Camera comunelor. E I a căzut însă din cauza agitaţiei muncitorilor din albito
riile scoţiene". („Reports etc. for 31st Oct. 1862", p. 1 4, 15.) Astfel, înfrînt chiar
de către muncitorii în numele cărora pretindea că vorbeşte, capitalul a desco
perit atunci, cu ajutorul unor ochelari juridici, că legea din 1 860, redactată,
asemenea tuturor celorlalte legi parlamentare pentru „protecţia muncii", în cele
mai încilcite fraze cu putinţă, oferă un pretext pentru a scoate de sub acţiunea
ei pe „calenderers• şi „finishers" * · Jurisdicţia engleză, dintotdeauna slugă cre
dincioasă a capitalului, a consfinţit acest tertip avocăţesc printr-o hotărîre a
„Common Plea!s" **·ului. „Faptul a stîrnit mari nemulţumiri în rîndurile muncito·
rilor şi e foarte regretabil că intenţia clară a legiuitorului a fost zădărnicită sub
pretextul unei imperfecţiuni de formulare". (Le., p. 1 8.)
185) „Proprietarii albitoriilor î n aer liber" s-au sustras legii din 1 860 cu
privire Ia „albitorii" prin minciuna că n-ar folosi femei l a muncă de noapte. Min·
ciuna a fost dezvăiluită de către inspectorii de fabrici J însă totodată, prin
petiţiile muncitorilor, au fost spulberate luminoasele şi idilicele imagini cu care
cei din parlament erau obişnuiţi să asocieze noţiunea de „albit în aer liber". In
aceste „albitorii în aer liber" se utilizează camere de uscare cu temperaturi de
90 pînă l a 100 de grade Fahrenheit, unde lucrează mai ales fete. „Cooling"
(răcorire) este expresia tehnică pentru evadarea ocazională din aceste camere
de uscare în aer liber. „In camerele de uscare lucrează cincisprezece fete. <iii·
dură de 80-90 de grade 'pentru pinză, de I 00 de grade şi mai mult pentru batist.
lntr-0 c ameră mica, d e vreo 10 picioare 2 , la mij loc cu o sobă zidită,
ermetic închisă, douăsprezece fete calcă şi aranjează materialul. Fetele stau în
jurul sobei, care radiază o căldură îngrozitodre şi usucă repede batistul pentru
călcătorese. Numărul de ore pentru aceste braţe de muncă este nelimitat. Cînd
e mult de lucru, ele muncesc pină la ora 9 sau 1 2 din noapte multe zile de·a
rindu l " . (, .Reports etc. for 3 1 st Oct. 1 862 " , p. 56.) Un medic declară : „Nu l i se
acordă ore speciale pentr u a se răcori, dar atunci cînd temperatura devine in·
suportabilă sau cind miinile muncitoarelor se murdăresc de sudoare, li se îngă
<iuie să iasă pentru cîteva minute ... Experienţa mea în tratarea bolilor de care
suferă aceste muncitoare mă obligă să constat că starea sănătăţii lor este cu
mult inferioară celei a filatoarelor de bumbac• (iar capitalul, în petiţiile adresate
parlamentului, l e zugrăvise, în maniera lui Rubens, ca fiind de o sănătate ro·
bustă !) . „Bolile lor cele mai frecvente sint ftizia, bronşita, afecţiunile uterine,
isteria în cea mai respingătoare formă şi reumatismul. După părerea mea, toate
aceste boli sîn t provocate, direct sau indirect, de aerul supraîncălzit a l încăpe·
rilor în care se lucrează şi de lipsa de îmbrăcăminte călduroq.să corespunzătoare,
care să ferească muncitoarele iarm1., cind se întorc acasă, de atmosfera umedă
•

**
2 ()•

-

-

„cal andrieri" şi „apretori".
Nota trad.
Secţia civilă a curţii.
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ani între ore!le 9 seara şi 5 dimineaţa. Asupra propunerilor ulte
rioare ale comisiei amintite, care ameninţă s ă desfiinţeze „liber
tatea" în toate ramurile importante ale industri.ei engleze, cu ex
cepţia agriculturii, minelor şi transporturilor, vom mai reveni 185a) .

7. Lupta pentru ziua de muncă normală.
Repercusiunile legislaţiei engleze cu privire
la reglementarea muncii în fabrici asupra altor ţări
Cititorul îşi amiteşte că producerea de plusvaloare sau stoar
cerea de supramuncă formează conţinutul şi scopul specific al
producţiei capitaliste, abstracţie făcînd de orice eventuale schim
bări care ar interveni în modul de producţie însuşi şi care ar
rezulta din subordonarea muncii faţă de capital. El îşi mai amin
teşte că, din punctul de vedere examinat pînă acum, numai munci
torul independent, şi deci, după lege, major, are, în calitate de
vînzător de marfă, raporturi contractuale cu capitalistul. Dacă, aşa
dar, în schiţa noastră istorică rolul principal îl joacă, pe de o
parte, industria modernă, pe de altă parte munca celor minori sub
raport !fizic şi juridi-c, pe cea rlintîi am considerat-o doar ca o sferă.
specială a stoarcerii de muncă, iar pe cea de-a doua un exemplu
deosebit de grăitor în acest sens. Fără a an.ti.cipa expunerile ulte
rioare, din simpla iinlănţuire a faptelor istorice rezultă :
lntîi : în industriile care au fost cel diintîi revoluţionaite de
apă, abur şi IIIl aişini, lin aoeste prime creaţii ale modului de pro
ducţie !IIlodern, .în filaturile şi IÎn ţesătoriile de bumbaic, de 'liînă,
de •in şi de mătase, tendilll ţa capitalului de a prelungi :psst•e măisură
şi fără scmpuJe ziua ide muil!că a fos•t Ja început satisfăicută. Modul
material de producţie schimbat şi relaţiile •sociale ale prnducăitoşi rece". (L.c., p. 56, 57.) Despre această lege, impusă cu intirziere, în 1863,
jovialilor „proprietari de albitorii în aer liber" , inspectorii de fabrici observă :
„Legea aceasta nu numai că nu acordă muncitorilor protec\ia pe care pare să.
le-o acorde... ea a fost astfel formulată, incit protecţia intervine abia atunci
cind femeile şi copiii sint surprinşi la muncă după ora 8 seara, şi chiar în acest
caz procedura prescrisă pentru dovedirea încălcării este atit de complicată, foolt
cu greu poate fi ob\inută o pedeapsă " . (L.c., p. 52.) „Ca lege cu ţeluri umanitare
şi educative, ea era cu desăvîrşire ratată. Nimeni nu va putea considera uman
a permite femeilor şi copiilor, sau - ceea ce e cam acelaşi lucru - a-i sili să
lucreze 14 ore pe zi sau ma i mult, cu sau fără mincare, cum se nimereşte, fără
limită de vîrstă, fără deosebire de sex şi fără a lua în considerarp obiceiurile
sociale ale familiilor care locuiesc în vecinătatea albitoriilor" . ( „Reporls etc. for
30th April 1863 " , p. 40.)
185a) Notă Ia ediţia a 2-a. Din 1 866, cind am scris a ceste lucruri , a inter
venit o nouă rea<:ţie.
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rilor,

şi

ele

corespunzător

schimbate

186) ,

dau

naştere

întîi

unei

p relungiri neilimiltate a zilei de murrc ă şi provoacă apoi, oea o ·reac
ţi'e ,

controlul :societăţii, <care pe 1cale

legislativă -limitează.

regle

mentează şi unifol1Ill�ează ziua de muncă şi p auzele ei. De aceea
aicest 1co ntml i.Se stabileşte ipe 1calle legislativă 1în icursul .primei ju
mătăţi a sec o'lul ui a'l XIX�lea doair în mod excepţional

1 87) .

După

cucerirea ţillrn tu:lui ide baştină al nou!lui mo.d de ;producţie s-a văzut
nu nlllIIl a i 1că mU!Ue alte rnmuri ide rpmdll!cţie au if.os.t SlliPUSe intre
timp regimului de fabrică pmpriu-zis, dar şi că manufaaturile cu
metQde de lucru :mai mult sau mai puţin înVlechite,

c a olăriile,

sticlăriile el!c., 1ca meseri1!e ide modă v·eche, 1ca brutăriile, b a chiaq_-1
în c ale din urmă, şi aşa-mlllIIl H a muncă la idomtciliu, răzleţită, cum
e ICODJfecţionarea 1cui1elo.r e l!c .

1 88) ,

de mult căzuseră prndă expl oa

itării c aipitaliste, ·ca ş i fabrica. L egislaţia a iiiost astfiel nevoi1tă să re
nunţe treptait la 1caraicterul ei de legi.slaţie eXJcepţi onală sau, acolo
u111 de rprocedează, 1ca 1în Angilia, •durpă c azuiistica romamă, să consi
dere,

dup ă bunul 1plaic, 1drept tfabrkă (factory)

se lucroeaz ă

1 8n) .

orice

caisă în care

Al doilea : istoria reglementării zilei .de mUilic ă în unele ra
muri ide pmducţie, 1lllpta 1care 1se mai dă şi astăzi perntru această
reglementare în a11te r amuri dovedei.Sc lirrn.pede că, pe
treaip tă ·de maturizare

o anll!!Ilită

a pmdll!oţi.ei 1capiitaliste, muncitorul

muncitorul ca vînzător „libe r "
fără iputiinţă ide â!IIlpotrivire.
l

izolat,

al ifo.rţei ·saile de muncă, e înfrînt

Instituirea

unei ziJe de muncă nor

male cornstituie, iprin mimare, produsul unui îndelungat război !Ci
vil, mai mullt s au .mai puţim.
clasa muncito are.

voalat, intre

Intrncît lupta

clasa caipitaHş.tilor

şi

a pomiit ,în 1sfera industriei mo·

186) „ Comportarea fiecăreia din aceste clase• (capitalişti şi muncitori) „era
rezultatul situaţiei în care se aflau în momentul respectiv" („Reports etc. for
3 1 st Oct. 1848", p. 1 1 3) .
187) „Ocupaţiile supuse limitării erau legate de fabricarea produselor tex
tile cu ajutorul forţei aburului sau al energiei hidraulice. Pentru ca o ramură de
producţie să beneficieze de protecţia inspecţiei industriale, ea trebuie să înde
plinească două condiţii, şi anume : să folosească forţa aburului sau energia
hidraulică şi să prelucreze fibre anume specificate•. („Reports etc. for 3 1 st
October 1864 " , p. 8) .
188) Despre situaţia aceste i aş a-numite industrii casnice există un material
foarte bogat în ultimele rapoarte publicate de „Children ' s Employment Com
mission".
189) „Legile din ultima sesiune• (1 864) „ ... se referă la diferite ramuri de
activitate, î n care s e foloses c procedee diferite. Utilizarea forţei mecanice pentru
punerea în mişcare a maşinilor nu mai constituie, ca înainte, o condiţie indis·
pensabilă pentru ca 0 întreprindere să fie considerată fabrică în sensul legii".
(„Repmts etc for 3 ht Oct. 1864" , p. 8.)
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deme, ea a iibucnit llllai IÎntîi în !Patria acestei industrii, în
Anglia 190) . MUIIl:citorii ide !fabrică englezi au fost campionu nu
numai ai tdasei 11I1Unci:toa11e eng,leze, ·ci şi ai ielasei muncitoare
moderne în genere, dttp ă CUIJil .şi teoreticienii lor au fost primii
care au arun:cdlt teoriei •Capitalului mînuşa 191) . Ia:tă ide ce fHo:z;oful
de fab.r1că Ure denunţă <drept o ruşine de neşter.s a iclasei munci
J:oar.e engll!eze faiptul că ş-i-a 1Îllllscr�s pe stindand „·sclavia [egilor
cu privire la reglementarea muncii în fabrici " , în vreme ce capitalul
lutpta bă.rbăteşte ipentru 11 deiplina 'liberltate a muncii " 192) .
Franţa şohioaipătă încet în urma Angliei. P entru naşiterea [egii
zilei de muncă Ide 1douăsipreze1ce ore 193) , llllult mai 1mpe11fectă decît
originalul ei •eIJJglez, a fost necesară revoluţia tdin lfiebruarie. Cu
toate aicestea, llllatoda revoluţionară fraillceză IÎşi llllanifestă avan100) Belgia, raiul liberalismului continelll tal, nu prezintă nici urmă de ase
menea mişcare. Chiar ş i în minele ei de c ărbune şi de metal, muncitorii de
.ambele sexe şi d e orice vîrstă sînt consumaţi în deplină „libertate" pentru
orice durată şi în orice perioadă de timp. La fiecare 1 OOO de persoane ocupate
în aceste mine revin : 733 de bărbaţi, 88 de femei, 135 de băieţi şi 44 de fete
sub 16 ani ; Ia ifuma!e etc. ;revin la fiecare 1 OOO de persoane : 668 de bărbaţi,
1 49 de femei, 98 de băieţi şi 85 de fete sub 1 6 ani. ln afară de asta, salariile
:mici plătite pentru exploatarea enormă a forţelor de muncă mature ş i nemature,
anume, în medie p e zi, 2 şilingi şi 8 pen(;e pentru bărbaţi, 1 şiling şi 8 pen.ce
pentru femei, 1 şiling şi 2 1/2 pence pentru băieţi, Aşa se face că fo 1863,
in comparaţie cu 1 850, Belgia şi-a dublat aproape volumu l şi valoarea exportului
său de cărbune, fier etc.
191) Atunci cînd, imediat după primul deceniu al acestui secol, Robert
-Owen nu numai că a susţinut teoretic necesitatea unei limitări a zile i de muncă,_,
ci a şi introdus efectiv ziua de muncă de 10 ore în fabrica sa din New-Lanark,
încercarea lui a fost luată în derîdere ca utopie comunistă, la fel ca şi ideea
lui despre „îmbinarea muncii rproductive cu educaţia copiillor", Ia fel ca şi
cooperativele muncitoreşti înfiinţate de el. Astăzi prima utopie a devenit lege
cu privire la reglementarea muncii în fabrici, a doua figurează ca frază oficiala
1n toate „Factory Act"-urile, iar a treia a ajuns ch1ar să servească drept paravan
Jlentru ma.şinaţiile reacţionare.
192) Ure (traducere franceză) . „Philosophie des Manufactures " , Paris 1 836,
t. II, p. 39, 4 0, 67, 77 etc.
193) In raportul „ Congresului internaţional de statistică de la Paris, 1855"
:se spune, între altele : „Legea franceză care limitează durata muncii zilnice în
fabrici şi ateliere Ia 1 2 ore nu stabileşte anumite ore fixe în cadrul cărora trebuie
-efectuată această muncă" (perioade de timp) . „Numa i pentru- munca copiilor se
prescrie intervalul dintre orele 5 dimineaţa şi:- 9 seara. De aceea, parte din
fabricanţi fac uz de dreptul pe care îl acordă această funestă tăcere şi dispun
să se muncească zi de zi, fără întrerupere, poate cu excepţia duminicilor.
folosesc în acest scop două echipe diferite de muncitori, dintre care nici una nu
rămine mai mult de 12 ore în atelier ; întreprinderea însă lucrează zi şi noapte .
.Legea este respectată, dar spiritul de omenie ?" ln afară de „influenţa distructivă
a muncii de noapte asupra organismului omului " , se .sublini ază şi „ influenţa ne
Jastă a prezenţei concomitente a muncitorilor de ambele sexe, noaptea, în ace
leaşi ateliere slab luminate " .
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tajele ei caracteristice. Dintr-o rsiingură lovitură 1ea dictează .tuturoJ"
atelierelor şi fobridlor, fără deosebire, aceeaşi 11m1tă a zilei de
mUllJcă, în timp 'Ce �eg1slaţia engleză cedează, împotriva voinţei
ei, ba 1într-un punct, lba într-altul, .pPesiunii 1împrejurărilo.r şi alege
calea 1cea mai bună ipentru a rgenera noi :pricini de comprl ilcaţii ju
riidice 1 94) . Pe de aJtă 1Jl a1r1te, legea franceză proclamă drept prin
ci[liu ceea ·ce în Ang;lia s-a idobîndit rprin luptă numai ipentru copii,
minori şi fermei şi este revendicat abia acum ca drept general 195) .
1In Statele Unite ale Americii de Nord, orice mişcare mU1D.cito
rească inidependentă a rămas [l aralizată a1Jîta timp cm sclavia ân
tina o parte din r.eip ub'lkă. Munca 1n piele albă nu se �oate eman
cipa acolo unde munca în :piele neagră este stigmatizată. Dar din
moartea :sclaviei a rrăsărit ide înidată ·o viaţă nouă, întinerită.
Pirimul rod a'l ră21boiului civil a fost agitaţia pentru ziua de
muncă de B ore, care s-a răspîndit vertiginos, reu paşii de şaipte
poşte ai locomotivei, de la Oceanul Atlantic la cel Pacific, din
Noua Anglie pî·nă 1în California. Congresul general rmuncitores1c
de la Ba:ltimore 108 (august 1 866) 'dealară :
„Primul şi marele imperativ al momentului de faţă pentru a elibera munca
din această ţară de sclavia capitalistă este promulgarea unei legi prin care ziua
de 8 ore să fie declarată zi de muncă normală pentru toate statele Uniunii
americane. Sintem hotăI1iţi să ne încordăm toate puterile pină ce acest glorios
rezultat va fi atins " 106) ,

1 94) „Astfel, în districtul meu, în aceeaşi clădire a fabricii acelaşi fabricant
ca albitor şi boiangiu este supus «legii albitoriilor şi boiangeriilor», ca imprimeur
«Printworks'Act»-ului şi ca finisher (apretor) uFactory Act»·ului. „ • (Report of
Mr. Baker î n „Reports etc. for 3 1 st Oct. 1 861 ", p . 20,) După ce enumeră diferi
tele prevederi ale acestor legi şi complicaţiile care decurg din ele, d·l Baker
spune : „Se vede deci cit e de dificil să asiguri aplicarea acestor trei legi paria·
mentare atunci cind proprietaru! fabricii e dispus să ocolească legea. (L.c„ p. 2 1 ]
ln schimb, această situaţie le asigură domnilor jurişti procese.
10 5) Astfel, în sfirşit, inspectorii de fabrici s e încumetă să spună : „Aceste
obiecţii" (ale capitalului împotriva limitării pe cale legislativă a timpului de
muncă) „trebuie să cadă în faţa marelui principiu a l drepturilor muncii.„ există
un moment în care dreptul patronului asupra muncii muncitorului său încetează
şi în care acesta poate dispun e singur de timpul său, chiar dacă nu este încă
extenuat• . {„Reports etc. for 3 l st Oct. 1862" , p. 54) .
106) „Noi, muncitorii din Dunkirk, declarăm că durata timpului de muncă
cerută sub actualul sistem este prea lungă şi nu-i lasă muncitorului răgazul ne
cesar pentru odihnă şi dezvoltare, ci îl reduce, dimpotrivă, la o stare de ser
vitute, nu cu mult mai rbună decit sclavia ( a <:ondition of servitude but little
better than slavery) . De aceea am hotări t că 8 ore de muncă sint suficiente şi
trebuie şi oficial recunoscute ca suficiente ; apelăm la sprijinul presei, această
p irghie gigantică„. şi îi vom considera pe toţi aceia care ne refuză acest sprijin:
duşmani ai reformei muncii şi ai drepturilor muncitorilor" . (Hotăririle muncitorilor
din Dunkirk, statul New York. 1866,)
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1n aoelaşi t imp

(începutul lunii 1saptembrie 1 866) ,

internaţiona<l al :munJCiitorilor"

de

la

Geneva

„Congresul

a hotărît,

la propu

nerea Consiliului General de la Londra : „Declarăm 1că o condi1ie
preliminară, fără de ca:re '1:o ate 1încerc ările de eliberare sînt s o rtite
eşecului,

este limitar0ea zilei de muncă.„

prin lege a zilei de muncă la 8 ore

1 09•

Noi propunem limi•tarea

Miş carea muncitorească, născută spontan de ambele părţi ale
oceanului

din

înseşi

relaţiile

de

ipmducţie,

ic onfirună

cuvin·t€1 e

inspectorului de fabrici engl•ez R. J. Saun.deris :
„Nu se vor putea lua niciodată cu oarecare şanse de succes noi măsuri
pentru reformarea societăţii dacă ziua de muncă nu va fi fost în prealabil
:imitată şi dacă nu va fi fost impusă respectarea strictă a limitei prescrise• 197) .
Trebu ie să

recuno aştem 1că muncitorul

nostru

iese

din pro

cesul de producţie ailtfel ideoît a intrat •În °el. Pe piaţă, in calitate
tle p osesor al m ărfii „forţă de munc ă " , el se află faţă în faţă cu
alţi p o s esori de mamă, adică c a posesor de marfă contra iposesor
de marfă. Contractul prin care îi vin.de c apHalistului �orţa sa de
muncă atestă, ca să zicem aşa, negru rpe alb că •el d�spune hber de
persoana 1sa. După ce tîrgul a fost încheiat, .se dovedeşte 1că el n-a
fost un „agent liber " , că durata de tilmp pentru care are liberta·tea
să�şi vîndă forţa .de muncă este timpul pentru c are este •silit să-şi
vîndă forţa de muncă
dă drumul

„atîta timp

198) ,
cit

c ă de fapt vampirul care îl suge nu-i
se mai p o ate

suge

din

de sînge, cit se mai p o ate stoarce din muşchii,
efort "

199) .

ea

o

pic ătură

din vinele ei un

Pentru „ a se apăra " de şarpele chinurilor lor

11 0,

munci

torii ·tr ebuie să-şi striîngă rîndur1le şi să impună, .ca clasă, statului,

o lege, o stavilă s ocială puterni:că, 1care s ă -i împiedice pe ei înşişi
de a se vilnde pe !sine 1Îilll.p reună cu progenitura �or, printr-un con
tract încheiat ide bunăVooie cu c aip i'talul, hărăzil1ldu�se :morţii 1Sigure

197) „Reports etc. for 3 1 st Oct. 1848 " , p. 1 1 2.
1 98) „Aceste maşinaţii" (uneltirile capitalului, de pildă, intre anii 1848
şi 1 850) „au mai dovedit incontestabil cit de greşită este afirmaţia, atît de des
repetată, că muncitorii n-ar avea nevoie de proteguire, ci ar trebui priviţi ca
proprietari liberi ai unicei proprietăţi de care dispun, munca mîinilor lor şi
sudoarea frunţii lor". („Reports etc. for 30th April 1850 " , p . 45). „Munca liberă,
dacă în genere poate fi numită astfel, are nevoie, pentru protecţia ei, chiar şi
înl r-o ţară liberă, de braţul puternic al legii " . („Reports etc. for 3 1 st Oct. 1864",
p. 34.) „A permite, ceea ce este identic cu a impune„., să se muncească 14 ore
pe zi, cu sau fără întreruperi pentru mîncare etc.• („Reports etc. for 30th
April 1863 " , p. 40.)
199) Friedrich Engels „Die englische Zehnstundenbill", I.c., p. 5. (Vezi
K. Marx şi F. Enge/s, Opere, voi. 7, Bucureşti, 1960, Editura politică, p. 251 . Nola trad.)
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şi sclaviei 2 00) . Lo cul pomposului ·catalog al , ,drepturilor inalie
nabile ale omului " îl ia modesta IMagna Charta 1 11 a zilei de muncă
limitate prin lege, care „precizează, în 1Sfîrşit, cînd se termină.
timpul pe care munci.torul îl vinde şi dind .începe 1timpul care îi
aparţine lui însuşi" 201 1. Quantum mutatus ab iLlo 1 112

200) Legea cu privire Ia ziua de muncă de 10 ore, în ramurile industriale
care intră în prevederile acestei legi, „i-a salva t pe muncitori de la degenerare
totală şi le-a apărat integxitatea fizică " . („Reports etc. for 3 1-st Oct. 1859", p. 4i'}
„Capitalul" (din fabrici) „nu poa:e niciodată să menţină în funcţiune maşinile
dincolo de o perioadă de timp limitată, fără a periclita sănătatea şi echilibrul
moral al muncitorilor folosiţi ; şi acelltia .nu sînt în situaţia de a se apăra
singuri" . (L.c„ p. 8.)
201) „Un avantaj şi mai mare este faptul că se face, în sfirşit, o deosebire
netă intre timpul care-i aparţine muncitorulu i însuşi şi cel care aparţine patro
nulwi său. Acum muncitorul ştie cind se termină timpul pe care l-a vindut şi
cind începe timpul său propriu, şi, deoarece ştie acest lucru dinainte, el poate
dispune dinainte de minutele sale proprii, pentru prnpriile sale scopuri " . (L. c.,
p. 52.) „Făcindu-i stăpini ai timpului lor propriu, ele" (legile cu privire la regle
mentarea muncii în fabrici) „le-au dat muncitorilor acea energie morală care ii
pune în situaţia de a lua in mîinile lor puterea politică". (L.c„ p. 4i'.) Cu o ironie
reţinută şi în expresii foarte precaute, inspectorii de fabrici sugerează că legea
cu privire la ziua de muncă de IO ore, actualmente în vigoare, 1-a eliberat într-o
măsură oarecare şi pe capitalist de brutalitatea sa primară, de simplă întruchi
pare a capitalului, acordindu-i timpul necesar pentru o oarecare „cultivare".
lnainte „patronul nu avea vrem e pentru nimic altceva decit pentru bani, iar
muncitorul pentru nimic altceva decit pentru muncă". (L.c., p . 48.)
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Capitolul

nouă

Rata şi masa plusvalorii
Ca şi pmă acum, in aices't capitol vom iConsidera valoarea for
ţei ide muncă, ideci a:cea p arte a zilei de muncă care este neces ară
p entru J"eproduc erea

sau

conservarea

forţei rde muncă, drept

·o

mărime constantă, rdată.
Dacă ,presupull'em a'cest aucru, a'tunci 10 1dată .cu J"aita este d a'tă
şi l!Ila!sa iplus•valorii pe care muncitorul 10 funnizează ca:pita:listului
într-o perioa!dă ide timp determinată. 'Daic ă IIIlUill c a necesară este, de
pi1dă,

de

6

Dire

�e

zi,

'expriimată

într�o

·cantitate

de

aur

de

3 1şililngi = 1 il:ailer, aitunJC<i ,talerul .reprezinttă vail oarea p e o zi a
forţei de IIIlU ncă,

a:di:că

vafoarea-caipitall

avans ată pentru

cump ă

rarea unei forţe de muncă. Tot astfel, dacă rata plusval orii este

1 ta:ler 11roduce o masă
1 taler, cu alte C'Uvinte muncitorul furnizează
zilni:c o masă ide su:pramuncă de 6 1ore.

de 1 000/o, a'tunci acest •capi•tal variabil de
de plusvaloar e de

Dar capitailul vaTiabil este expresia în ib ani a vallorii :tota'le
caipi•taUs tUl 'le fo'.l ose.c;; t e .în

a .tuturoJ' fo:rţalor .de IIIlUillc ă pe 1care

acelaşi timp. Valoarea lui este deci •egală cu va:loarea medie a
unei forţe rde IIIlU ncă lîrumulţi•tă icu nUIIll ăru'l iforţel QII" de l!Illl!Ilcă folo
site. La

10

valoa!'e rdaită a forţei de l!Iluncă, l!Ilăr:irrne a capi'tailului va

riabil este deci dil'ect prnporţionail ă cu număru'! mundto.ri:lor tfofo
siţi tîn acelaşi timp. Dacă ivall o area pe o zi a unei Jfopţe Ide muncă
este egală icu
t aleri ipentru

a

1 ialer, .tr·ebuie avail!s at deci un c aipital de 1 00 de
exJPloata zi1niic 1 00 die lf.orţe de IIIlUillc ă 1şi de n taleri

p entru a exipfo a•ta zilnic

111

!forţe de muncă.

De asemenea, dacă un c a1Jita1 variabill de
o

zi

a

unei

forţe

de

muncă,

produce

o

1 •taler, vailoar·ea pe

plusvaloare

zilnic ă

de

1 taler, un ·capitall varraibil de 1 00 ide taleri va produce o plus
valo ar·e zilnic ă de 1 00 de taleri, iar 1.lJilul de 111 ta1eri o plus
valoare zilnic ă de 1 taler X n. Ma!sa plusvalorii 1P.rodUJse este deci
egală cu plusvailoarea !fUTn1zată ide ziua ide muncă a .unui muncitor
înmulţită cu nuanărllll 1ml!Jilcitorilor 1fdlosiţi. Dar IÎilltmC'ît miasa

de
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plllls valoare pe care 1 0 produce un m1111l!c itor este detemninată, la o
v aloare !dată a forţei de mmi-că, de .rata plusvall o rii, ajungem la
aoeaistă iprimă }ege : maisa p'lusvia:lorH produse es:te egală
rimea
cu

c apita'lului variabil

a!lte rcuvinte,

avans at

înmulţită 'CU

ea ·este de'temninaită ide

numărul fo11ţel o.r de muncă

cu mă

rata :plusvalorii ;

raipo rtul

oomplex dintre

e:xiploartate 1în acelaşi timp de acelaşi

caipitalist ş i de gr adul de .exploatare a forţ·ei de muncă individuale.
D ac ă notăm deci masa plusvalorii
zată de

lll!l

cu Jl , ipllllsvaloa!'ea !furni

muncitor !În medie pe zi 1cu p, 1capitalUJl. variaib il avansat

zi1nk pentru ·clllmpărarea forţei de munc ă individuale cu v, sUJna

}

totală a rcaiptta:lului variab il ,cu V, va1oarea unei forţe de muncă
.
m'
supramunc ă
„
medu ·cu f, graidu1 de e:x;ploatare a aic.esteia cu _
m
muncă neces ara

E.

şi numărul muncitorilor folosiţi cu n, obţinem :

P =

I

V

I

xv

f X

m'
m

x n

Se presupune mereu nu nlllm a i -că valoarea unei forţe de munc ă
medii este c onS'tarntă, 'dar şi 1 c ă muncitorii lfo1osiţi de un caprtalist
sînt mUIIl c itori medii. Extstă cazuri excepţionale lîn care iplusvafo area
produsă nu .creşte pro.porţionai ·cu numărul IIllUndtorilor e:xipl o artaţi,
dar 11!tunci nici valoarea forţei de muncă nu ·rămîne constantă.
La .p roducerea unei mase de �usva1oare determinate, micşo
rarea unuia din'tre faic'tori p o ate fi, de 1aceea, compensată prin mă
rirea ·CEilui'laJt. Da.că se reduce :capitalul variabil işi rse măreşte tot
oda!tă în aceeaşi propo rţie -raita plusvalorii, maisa plusvalorii ipll'O
duse răimÎIIl e neschillilf!Jată. iD acă,

în 100I1diţiile ipmsuipus•e mai sus,

100 de taleri p entru a e:xipl o ata
zilniic 100 ,de muncitori şi dacă r.ata rplusrvalorii es<te de 500/o, acrest
capital variabil de 1 00 de tale:ri va .aiduc e o plusvalo are de 50 de
taleri, sau ide 100 X 3 ore de :munic ă. :Dacă rnta pllus'V'a1orii se du
capitalistul rtrebuie

să

avanseze

blează, adică dacă 1ziua de :munc ă, 'în loc rsă fie prelungită de la

6

9 ore, e preJUJilJgi'tă de la 6 la 12 me, aapitalul variaibil rndus
50 ide taleri, va aiduce de asemenea o plus
valo a!'e de 50 de •taileri, sau de 50 X 6 ·ore de muruc ă. Reducerea
la

la j lllmătate, ooi-c ă la

c apitallului variabil !poate lfi deci .oompensată printr-o 1spo.rire rpro
p oriţiorilală a gradului de exploatare a forţei de muncă,

aidică re

duc erea nlllmănrlui ide muncitori lfolrosiţi ·p oate ifi ·c ompensată 1Prin
tr-o

prellllilg ire

p r oporţională

a

rZilei

de

muncă.

înăuntrul

unor

anum�te limite, 1c an!titatea .de muncă e:xiploaatabilă de ·către rcapital
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devine deci independentă de nUJID.ărul muncitorilor 202 ) . !invers,
scăderea r atei p'lusva:lorii nu a�ectează masa plusva1l orii produse
.dacă IIIl ărÎIIIl e a 1ca.pitalului variabil, aldică numărul mulllc itorflo.r fo
losiţi, creşte 1în mod iprroponţionaJ.
Dar 1înlocuir.ea nlllID. ă.rului IIIlUil!citorilor, .aidi!că a marnnn caipi
talului 'Variabil, iprin'tr-10 .sporire a ratei plusvalorii, •sau iprim.tr-o
pralungire a zHei Ide IIIlt mcă, ls e izbeşte de 'li1IDite cu neputinţă de
trecut. Oricare ar fi va:loarea forţei ide muncă, illldiferent daci daieă
timpul Ide munc ă necesar :pen:tru întreţinerea muncitorului este de
2 ,sau ide 1 0 °ore, v.aloarea totală p e 1care ·o p o ate produoe un mun
citor zi ide .zi va fi întO'tdeauna IIIl ai mică deoît valoarea in care
se IIIl a teria:lizează 24 o.re de muncă, mai mică 1deoît 1 2 şilingi sau
4 taleri, dacă ·aceasta reprezin:tă expresia 1în b ani a 24 o.re de
muncă .materializate, In ipoteza noastră de IIIl a i isUJs, poltrivit icăreia
sînt n e c esare 6 ore de IIIlun că pe zi !Pentru a r.ep11oduce forţa de
muncă !însăşi, adkă pentru a 1înlocui 'Valoarea-caipiitall avansată
pentru 1cumpărarrea aoestei !forţe de muncă, un caipital 'V6!11iabil de
500 de taleri 1care foloseşte 500 de muncitori J:a 00 r ată a pJUJS
valorii de 100°/o, adic ă fa o zi ide nmn că de 12 ,ore, produce zilnic
o plusvaloare de 500 de :taleri, aidilcă 6 X 500 •or.e de muncă. Un
.capital de 1 00 de taleri 1care foloseşte zflnic 100 Ide muncitori Qa o
rată a plusvalorii de 200°/o, adică ·l a ·o zi de muncă Ide 18 ore, nu
produce deoît o mas ă de plusvailoare de 200 de 'tale:ri, adi'că
1 2 X 1 00 ore Id e IIIlun că. Iar !Întreaga v·a.loare nou pr.oidus ă, echiva
l entul capitalului variabil avansat plus plusvall.o aroea, nu ;poaite în
nki un caz atinge :Ei de zi su:ma Ide 400 de taleri, 1adică 24 X 1 00 ore
de 1Inuncă. Lim1ta abs olută a zi.lei medii de muncă, zi 1car·e în mod
fireS1c este întotdeaUJila IIIl ai IIIl i că decît 24 de ore, .oonstituie o li
mită absolută pentru compensarea micşorării capitalului variabil
printr-o sporire a r.atei .pilusvalorii, adiică p entru eompensarea unei
reduceri a numărului Ide .murucitori 1exiplo ataţi iprintr�o 1�orire a
gradului de •exploa:tare a lfor�ei de muncă. Ac e astă a 1doua lege,
evidentă de altfel, este importarută 1Perutru 0expli.carea multor feno
mene oe decu11g din tendinţa 1caipiotalului, ltendimţă de care ne vom
ocupa mai tîi ziu, de a redueoe cit mai IIIlult .cu putinţă numărul
muncitorilor folosiţi de •el, adiocă partea s a variabilă •transfonmată
în forţă de munică, 1î·n conitradi1cţie cu ceala1Uă tendinţă ia sa de

a

p11odueoe o masă aît IIIl a i IIIl a re de IPlusvaloa:rie. Invers : dacă .masa
forţelor

de muncă fol1o si.rt:e,

adică .mărimea

capitalului

variabil,

292) Această lege elementară pare n ecunoscută domnilor economişti vulgari
care, adevăraţi Arhimezi la modul invers, socotesc a fi găsit în determinarea
preţurilor de piaţă ale muncii de către cerere şi ofertă acel punct de sprijir
nu pentru a răsturna lumea, ci pentru a o opri în loc.
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creş te,

dar nu proporţional

cu s c ăderea

ratei
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plusvalorii, masa

plusvalorii rproduse scade.

O ·a treia lege .decurge diin determinarea masei 'Pl usvalorii
p r oduse iprin •cei doi factori : rata plusvalorii şi mărimea c apitalu
lui variabil .avansa'1:. Dacă rata iplusvalorii, aidkă .gradul de exploa
tare a forţei d e muncă, şi valoarea forţei de mull!că, adică mă:riJ1ll e a
timpului de muncă n e c esar, s&nt datte, 1se lîl]ţelege de la -sine 1că cu
o1t va .fi mai mare capitalul va,riabil, .cu a•tî t masa valorii ·şi a plus
valorii produse va fi mai mare . .Daică il�m�ta zilei de muncă ieste
dată, dacă este dată şi Hmita p ărţii ei necesare, atunci maisa valorii
şi a pl.usva'lorii pe •care o produce un caipHalils'1: .depind e, ev�dent,
exclusiv de lffi aisa de muncă rpus ă de el iîn mişcare. Ace asta îns ă
depiinide, în 1condiţiile date, de masa 1tiorţei de muncă, adică rde nu
mărul. muncitoril or pe care .îi exploatează, iar oaJc est număr este
detenmi·nat, ·la 11îndul său, de mărimea capitalului variabil avans at
de

el. Prin

urm are, dacă

rata .plusvalorii

şi valoarea

forţei d e

muncă •sînt date , masele de plusvaloare rprodUJse sînt direct ipm
p orţionale

cu rmărirmll-e

capitalurilor

variabile

avans aite.

Se

ştie

însă •că fiecare •Capitalis t .îşi 1�mp arte caipita:lul lîn 1diouă. O pairte el
o imvesteşte .în mijloace ide iproducţi·e. Aceasta alc ătuieşte partea
c onstantă a 1capi talului 1său. CealcrHă rparte

10

transformă Îiil forţă de

muncă vie. Aceasrtă iparte formează .ca.pi'talul 1său varia:biil. P e b aza
aceluiaşi mod de producţie are loc, 1în ramuri tde producţie dife rite,
o 1împ ărţiire dife rită a 1c .'llp italului într-o parite c onsit a:ntă şi una va
riabfl ă. ln a c e e aşi oramură .de producţie,

a:cest rapor·t :s e 'Schimbă

o idaită cu schimbarea bazei tehnice işi •a .oombinării •Sociale a pro
cesului de rproclucţie. Oricum

ar fi :însă ,împ ărţi't un •capital da:t

într-o parte con stantă şi una vari.abilă, indilferent dacă aceasta din
urmă ·s-ar afla faţă de cea dintîi 1într-un -raiport de

1 : 2, 1 : 1 0 sau
1 : x, legea stabmtă mai 1sus nu va slllf e ri nki o crnodifi.care, !Căci,

p o trivit analizei ·făcute mai .înaintB, valoarea ·caprtalului oonstant,
ce-i dreipt, rea:pare în val o area rprodusului, dar nu intră 1în valoarea
nou area'tă. Pentru a •folosi

1 OOO d e filatori es te, ibiine�nţeles, ne

cesaT ă ·o •cantitate mai .mare de materii prime, fusuri et c .
pentru .a ifdlosi

d e cî1

100. Indif.erent da:că valoarea acestor mijloac e de

producţie s upltmenta'te 1cr�şte, .sc ade, rămîne neschiimba.tă, ·este mică
sau mare, ea nu exe11cită nici o influenţă .asupra p r o cesului de va1orific ar·e lîl]făip'tui't d e folrţeil e de muncă c aroe pun în miişcare aces t e
mijloace. L e g e a const atată m a i sus c apătă deci următoarea formă :
la

10

v·aloare da!tă a forţei de muncă şi la un grad egal de ·exploa

tare a forţei de murncă, mas ele de valoare şi de rplUJSvaloare ipro
dus P de

c apitaluri .diferite

sî'llJt

direct prop orţionale

cu mărimea
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părţilor va:riabi1le aloe aces to r c apitaluri, aidkă ale părţilor ·1or trans
formate .în forţă ·de muncă vie .
.Aicea0s'tă -lege

oontraziice

evident

orice

e:xiperienţă

îIJJtemeiată

pe aparenţe. Oricine ştie •că proprietarul unei lfila:turi de .bllimb ac,
;eare, lda1c ă ne gîndim la ,o 1î,mpărţire proc entuală a capita!lului itotal
ilil'ves tit, lidloseş te relativ mult c apiJtal 1cons.tant işi purţin oe aipital va
ria1Ml, nu realizează 't01tuşi 1dion aic ea.stă cauză un aîşHg sau o rr:ilus
valo are mai iIIl ică decît un brutar, •care

pune în mişca:re

r elativ

mult 1capita,l varia:bil işi ipuţin .capital cons1tant. ReZJolvarea acestei
aparente •contradicţii neces ită înJc ă multe verigi intermediare, aşa
cum 1în ailgebria elementară ·SIÎ•n:t necesari mulţi 1termeini interme diairi
p entru a evîldenţia că

g

poate reprezenta o măriJme reală. Deşi n-a

formulait nicio.dată aoeCJ!stă lege, economia IPOli'ti c ă clasică o re cu
noaşte ·î.n mod instin:cti v p entru c ă e a constituie o cons ecinţă ne
cesară a 0legii v alorii în genernl. Ea ·înceancă s-o

izbăveaisoeă

de

contrndicţifle lferuo1rnenului 0prin .abs tracţie forţată. Vom vedea mai
tîrziu
Aici,

203) cum s-a p oticnit Ide această piatră şcoala lui Ric ando.
1ca p r·etutindeni Ide

altfel,

„într-adevăr n-a învăţat nimic"
potriva legii

fenomenului. ·In

„ ignoranţa este un argume n't "

eccmO<llli•a

113,

politkă

vulgară,

-care

pune acc entul p e aparenţă îm

opo:zJiţie

114 •

cu

Spinoza,

ea

.crede

că

Munca !P e .care c api1bah.d total al unei sOlciet ăţi o pune IÎn IIIl iş
10

care zi de ,zi 1po.ate fi p rivită c a
pildă,
muncă

nurrn ăJntl muncitorilor

a unui mun1dtor es te ide

constă din

oSingură zi de II!luncă. Dacă, d e

atinge

1 O O O OOO şi ziua iIIledie d e
1 0 ore, ziua socială d e iIIluncă

10 OOO OOO de ore. La o .durată 1dată a acestei zile d e

muncă, i:rudilfer en't dd!c ă lilmitele
masa (plusvalorii poa'te fi

ei 1sînt d e ordin fizic s a u ·social,

spo rită numai prin

de munci'tori, adică a populaţiei muncitoare.
fonmează

spo rirea 'llumărului
Creşterea populaţiei

aici il:iimita matematică 1a rr:iroducerii de

către capitalul so cial

total. Invers :

la o mărime

plUJsvaLo are

de

dată a p opulaţiei,

această .l:imri'tă este ld eteriIIli nată de (prelungirea (pOS�bilă a zilei de
mllJill c ă

204) . Se via vedea Jn 1caipitdlul următor c ă alceaistă lege este

valabilă numai p entru forma de iplusva:1o are

tr.atată

ipînă acum.

Din analiza ide piînă acum a prodUJcerii plusvalorii rezultă 1că nu
orice surrn ă ide b ani 1s•au de valo are poate •fi 0trnnsforanată IÎIIl capital
şi că, d illliP otrivă, aoeastă transformare p r esupune un anumit mi
nim de bani ,sau ide valoare .de is oh:iimb în mîna posesorului de bani
203) Amănunte în această privinţă în „Cartea a patra •.
20 4) „Munca unei societăţi, adică timpul afectat economiei, con5tituie o
mărime dată, de pildă 10 ore pe zi prestate de 1 OOO OOO de oameni, adică
1 0 OOO OOO de ore„. Capitalul are o limită in creşterea sa. Pentru orice perioadă
dată, această limită poate fi găsită în durata efectivă a timpului afectat econo
miei " . („An Essay on the Politica! Economy of Nations " , London 1821 , p. 47, 49.)
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sau de ma.11fă. Min1rrml de caipi:tal variabil este p r·eţul de oost al
unei 1Singure forţe ide muncă uti1i2'iabi1e zi ide :zi, lin tot cursul anu
lui, p entru obţinerea de plusvaloare. DaJcă acest mlLD!citor ar lfi
î n 1pos esia nnor 1rn.ijloaJc e Ide pr.oducţie proprii şi idaJcă s-ar mll!lţumi
să .trăias că ca muncitor, i-ar >fi 1sll!f�dent tilIIlpul ide iIIlu ncă necesar

pentru

repmducei ea

mij[oace1or

s ale

de

subzistenţă,

să

zicem

8 1ore ip e xi. I-ar 1fl deci neces are mijloaic e de iprodu{;ţie nUJID.ai pen
tru 8 ore de muncă. CaipitaHstul, .în schimb, 1care îl !Pune să ·efec
tueze, in afară de aiceastă munc ă de 8 ore, şi 4 1oire de 1sup ra
muncă, are ([levoie d e ·O SUJID.ă :de b ani supHmentară ,pentru pm cu
rar·ea mijloacelor

de

pmdUJcţie

SUJplimell!tare.

ln

1p oteza noastră

îooă el iar trebui să ifio1oseas c ă idoi muncibori :pentru a iplllt ea trăi
c a un 1si.mplu muncitor ide p e urma rplUJSv:a.larii IÎnsuşite /În fiecare
zi, adică pentru a avea cale neces are 1traiului. In acest ·caz scopul
p rodUJcţiei sa.le ar !fi 1silIIlp11.a agonilsire a mijlo a!celior ide sUJbzistenţă,
nu sporirea avuţiei ; ·or, ;tocmai aiceasta .din urmă ieste S!copul pro
ducţiei 1cap�taliste. Pentru a trăi ([llllIIl:a i de două 1ori mai bine dooît
un .s�mplu muncitor şi p entru a retransfomna în icaipita'.l jumătate
din plusV'alloarea p rodus ă, el ar trebuţ s ă mărească de opt .ori ([lU
numai

nUJID.ărul muncitorilor,

Fireşite,

el

însUJŞi poate

iei .şi

minimul

s ă p artidp e idir·e ct

dUJcţie, la fel c a ,şi muncitOTul

său, dar ·în

de

c apital

în /Procesul

av.ansa:t.
de ipr.o 

aJcest 1Caz el nu es'te

deaît ceva intermediar \Între capitalist şi IIIluncitor, un

„mi'c patron" .

Un ·anUJmit nivel <al producţiei 1caipiital.iste ·cere c apitalistului să-şi
p o ată Jiolosi tot ti.m/pu:l IÎrrl care funcţionează în ·aali!ta'te de 1ca.pitalist,

adi c ă lîn 1ca1Hate de 1c apital personificat, pentru ·aproprierea şi deci
c ontrolul IIIlUillcii altora şi pentru Vlînzarea produselor acestei
munei

2 05) .

Sistemul !bres:lelor din evul mediu î.ncerca să împiedice

205) „Fermierul nu se poate bizui p e munca lui proprie ; şi dacă o face,
după părerea mea, va fi p ăgubit din această cauză. Activitatea lui ar trebui să
constea în supravegherea întregii activităţi : treierătorul trebuie supravegheat,
altminteri cunind el ii va ,plăti degeaba salariul, căci cerealele vor rămine netreie
rata ; da asemenea cosaşii, secerătorii etc. trebuie urmăriţi cu atenţie ; el e
obligat să-şi controleze mereu gospodăria şi să vegheze ca nimic să nu fie
neglijat, lucru care s-ar întimpla dacă el ar fi reţinut într-un singur loc".
([J. Arbuthnot,] „An Enquiry into the Connection between the Prililce of Provisions,
and the Size of Farms et<:. • By a Farmer, Lan.don 1173, p. 12.) Această IUJcrare
este foarte interesantă. Pot fi studiate în ea geneza aşa-zisului „capitalist far
mer" sau „merchant farmer" *• cum este numit dn mod expres, şi se poate vedea
de asemenea, <:um acesta se ridică singur în slăvi, în comparaţi e .cu „s-mall
farmer" * * • preocupat mai ales de dobindirea m ijloacelor de subzistenţă. „Clasa
capitaliştilor este eliberată la început parţial şi p e urmă în dntregime de nece
s itatea muncii manuale". („Textbook o f Lectures on the Polit. Economy of Na
tions ". By the Rev. Richard Jones, Hertford 1852, Lecture III, p. 39) .
*
**

-

1 1 fermier capitalist" sau „fermier comerciant•.
„mic fermier". - Nota trad.

-

Noto. trad.
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cu forţa transformarea meşterului în capitalist, limitînd numărul
muncitorilor pe care .putea să-i folosească un singur meşter :la un
număr :maxim redus. J>osesou-ull. de bani sau ide mantă se tr,ansformă
cu adevărat în c.a,pitaltst abia ,atunci oind 'SUIIIl a .minimă 1a:vansată
pentru producţie întrece cu mult maximul din evul mediu. Aici,
ca şi 1în ştHnţe1e naturii, se \Oonfirmă valabilitatea legii descoperite
de Hegel !în „Logka" sa, după care simple ·schimbări ,cantitaitive
duc 'la un mOIIIl erut dat J a deosebiri icalitative 205a) .
Suma IIIlinimă d e valoare de icare 'trebuie s ă dispună un posesor
de bani sau de marfă pentru a se transforma în capitalist variază
pe diiferitele ·trepte ·de dezvoltare a prodUJcţiei capitaliste, iar !pe o
treaptă de dezvd1tare dată, ea diferă 1în diferitele sfere Ide producţie,
în funcţie de aondiţiHe 'lor tehni'ce spedale. Chiar de Ja ÎDJceputurile
proolllcţiei 1caipitaliste anUlillite ,sfere de produoţie inecesHă un minim
de ,c apital, oare nu se .găseşte încă .în mina unor indivizi izolaţi .
Pentru aceasta a fost neV7oie fie de subvenţii din partea statului
acordate unor asemenea particulari, cum s-a întîmplat în Franţa
pe vremea lui Colbe:rt .şi în unele state ·gemnane 1pîină 'În epoca
no astră, ifie de constituir,ea unor societăţi cu monopol 'legal p entru
exploata:rea anumitor ram.uri industriale şi ,oomerctale 206) - pre
cursoarele actualelor societăţi pe acţiuni.

Nu vom cerceta amănuntele schimbări:Lor pe oaire le-a suferit
relaţia dintre capitalLst -şi muncitorul -sa1aria:t .în det::ur,sul procesului
de producţie, .şi ded nici determinările ulterioaire ale capitalului
însuşi. V.om sUJhlinia aici doar dtev;a ipuncte princiJpale.
Inăun1rul procesului de producţie, ,capitalul şi-a a11ogat co
manda asupra muncii, adică asupra forţei de ml.Lillcă în acţiune,
deci asupra muncitorului însuşi. Capitalul personificat, capitalistul,
205a) Teoria moleculară, ap>licată în chimia modernă şi dezvoltată pentru
prima oară în mod ştiinţific de Laurent ş i Gerhardt, se întemeiază pe aceeaşi
lege. Adaus 'la ediţia a 3-a - Pentru a ex,plka această notă, oarecum obS'cură
pentru un profan în materie de chimie, observăm că autorul se referă aici la
„seriile omologe" ale hidrocarburilor, serii denumite astfel pentru prima oară
de C. Gerhardt în 1843 şi din care fiecare are o altă formulă a lgebrică a
compoziţiei. Astfel seria parafinelor : Cn H 2n + 2 ; cea a alcoolilor normali :
Cn H 2n + a O ; cea a acizilor graşi nom1ali : Cn H2 n 02 şi multe altele. 1n exem
plele de mai sus, prin simplul adaos cantitativ al lui CH2 la formula moleculară
se formează de fiecare dată un corp diferit din punct de vedere calitativ. Cu
privire la participarea, supraestimată de Marx, oa, lui Laurent şi Gerhardt la
stabiJlirea acestui fapt important, oomp. Kopp , „Entw.icklung der Chemie", Miin
chen 1873, p. '109 şi '11 6, şi Schorlemmer, „Rise and Prngress of Organic Che
mistry•, lonJon 1879, p. 54. - F.E.
208) Martin Luther numeste asemenea ins tituţii „Societatea Monopolia".
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veghează c a muncitorul să-şi execute munca aşa cum se

cuvine

şi •cu .gr.adul de int·ensitate cuvenit.
Mai depairte :

CBJ>italul

a

devenit

o re1aţie ·Coe11ciltivă,

car·e

c onstLÎlllge ielasa muncitoare .să execute mai multă muncă decit
i-ar fi .cerut sfera ·îngustă a ipI10prii1or saile trebuinţe. Şi ca pro
ducător de sîrguinţă .străină, 1ca uantl care S'toa11ce supramuncă şi
c a e:xiploatato,r ide forţă de muncă, el întJrece în ·energie, ex ces şi
efidenţă toate s istemele de pr.oducţie anterioare bazate ip e muncă
forţată directă.
La început, capitcilul 1]şi sub oJic:lionează muI11c a servtndu-se de
u

c ondiţiile tehnilce în 1care

găseşte din puil!ct de vedere istor.ic .

D e aice ea e l n u s chimbă .:irrn ed.iat modul de a produce. !Producţia de
plusvialoare, în r.fo11ma analizată ;pînă acum, adică iprin simp1a ipre
lungirr e a zilei d·e mulll c ă, •a apărut tdeci indepellld ent de s chilmbărille
în modul de a iproduce. ln brutăr.ia ide modă vieche, ea era .tot at� t
de efi,cienltă ·C a •şi în filatura modernă tde bumb ac.
Examiruînd procesul de p11aducţie din ipUil!ctul Ide veJdere al pro
c esului de muncă, rezultă 1că muncitorul se rCJ!Portează la mijloa-cele
de producţie nu î n calitatea Jor de .capital, ci doar IÎn realitatea lor de
simplu mijloc şi mateir1al al activităiţii .lui ipraductive utile. lntr-o
tăbăcărie, de pildă, muncitorul tratează pieile ca un simplu obiect
al muncii sale. Nu pentru c aipita'.list ităbăaeşte el ipielea. Atbfel se
prezintă lucrurile atunci raînd examinăm prOic esul de producţie din
punct:ul de
pIToducţie
muI11c ii

vedere

se

al procesului

transformă

altora.

A cum

ilmedtat

nu

de

v alorifioare.
mijloace

!În

muncitorul

este

Mijloacele

pentru

acela

de

absiorbirr.ea

care

folose.jlte

mijloacele .de producţie, ci mijiloaJcele de producţie îl :folosesc pe
mun1dtor. In loc de a \fi 1consumate ,de muncitor ·ca •elemente ma
teriale •ale activităţii sale productive, ele iîl •consumă pe muncitor
ca

ferment

al IPTOpriu1ui lor pmces vital, 1ar procesul vital al

capitalului constă numai în mi�car.ea 'lui oa valoare 1care se auto
valorifică.

Furnalele

1şi

clădirile

destinalte

producţiei

1car•e

stau

inactive în timpul nopţii şi .nu rabsorb munc ă vie si'.nt o ,;curată
pierdere "

(„mere Joss " ) !Pentru ·c aip 1talisrJ:. Iată de .c e !furnalele şi

<Clădirile destinate producţiei c onstituie o „pretenţie asupra muncii
de noapte " a forţelor de muncă. Simpla transformare a banilor în
factori materiali

ai proc esului de prOlducţie,

în mijloace de pro

ducţie , le transformă pe acestea din urmă în titluri juridice şi în
titluri ,c'oercitive asupra muncii
oglindeşte
inversare

în
-

specifică

listă - a raportului
21

altora şi

minţile capitaliştilor
şi

intervertire,

caracteristică pentru

dintre

- Marx-Engels - Opere, vol. 23

a supramuncii. Cum se

această

munca

producţia

moartă şi munc a vie,

această
capita�
dintre
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valoare şi forţa \Creatoare ide va1oare, mai r·eiese şi din următorul
e:x;emplu : ln tiimpul r.evoltei fabricanţilor englezi din 1 848-1850,
,/Şeful filaturii de in şi de :bu:mbac din Paisley, una dintre cele mai v•echi şi mai
respectabile firme din Scoţia de vest, compania « Carlile, fiii & Co.», întemeiată
în 1752 şi condusă din generaţie în generaţie de aceeaşi familie" ,

acest g.entle.man surr:i erinteligent a publicat in „Glasgow Daily Mail "
din 25 aprilie 1 849, sub rtitlul : „Sistemul de relelllr i" , o sctriso are 207)
în care ri s·e strecoară, printre altele, următorul .p asaj de o naivitate
gro.tescă :
„Să priv1m acum relele care decurg dintr-o reducere a timpului de muncă
de la 12 l a 10 ore ... Ele «Însumează» prejudicii dintre cele mai serioase aduse
perspectivelor şi proprietăţii fabricantului. Dacă el" (adică „braţele" sale) „ a
lucrat 1 2 ore şi v a trebui să s e limiteze l a 10, atunci cite 1 2 maşini sau fusuri
din întreprinderea sa se reduc la 10 (then every 12 machines or spindles, in his
establishment, shrink to 10), şi dacă ar voi să-şi vîndă fabrica, ele ar fi evaluate
cit 10, aşa incit fiecare fabrică în toată ţara ar pierde a şasea parte din va
loarea ei" 208) .

Pentru acest creier .de capitalist inveterat din Scoţia de v•est,
valoarea mijloacelor de iproducţie, 1a .fusurilor etc., ·se contopeşte
atît de mul·t rcu icalitatea lor de .capital reare se autovaiori!fiic ă,
adică cu calitatea de a înghiţi zilnic o cantitate anumită a muncii
gratuite a altuia, încît şeful ·casei „Carlile & Co. " crede într-adevăr
că la vîn2larea fabricii sale i s-ar plăti nu numai valoarea fusurilor,
ci, în plus, şi valorificarea lor, nu numai munca ipe care ele o conţin
şi oare •este necesară !Pentru producerea unor fusul'i de acelaşi
fe1, -Oi şi Sl..llP r. arrnurnoa sboa11să cu 1ajutorul lor în .fiecare zi bravilor
scoţieni ·din Parisley ; şi tocmai de .aceea, după ipărerea lui, o dată
cu reducer.ea zii1ei de muncă cu două ore, p11eţul de vî.nzare
a 12 fusuri se reduce :la preţul a 1 0 ifusuri I

207) „Reports of Insp. of Fact. for 30th April 1849", p. 59.
208) L.c., p. 60. Inspectorul de <fabrici Stuart, el însuşi scoţian şi, spre
deosebire de inspectorii de fabrici englezi, prizonierul mentalităţii capitaliste,
remarcă dn mod expres că această scrisoare, pe care o rînglobează în raportul
s ău, „ ar fi cea mai utilă comunicare pe care a făcut- o cindva vreunul din
fabricanţii care aplică sistemul de releuri şi că ar fi menită în special să
înlăture prejudecăţile şi obiecţiile faţă de acest sistem•.
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PRODUCŢIA PLUSVALORII RELATIVE
Capitolul

zece

Noţiunea de plusvaloare relativă
Acea !P arte a 1lilei de muncă oare nu produce 1deoît echirv a
lentllll vialorii forţei de muncă p e care o plăteşte 'C apitalul am con
stder.at�o pînă acum dreJpt o măirime 1constantă, ·ceea ce şi este de
fapt fo

anumite condiţii de ipmoducţie

date,

adi!că ipe

o

anumi tă

trieaptă de dezvoltare economică 1a societăţii. P este ,acest timp de
mun că necesar al ,s ău, muncitorul putea s ă munc ească 2, 3, 4, 6 ertc .
ore. De mărimea acestei prelungiri depindeau rata pJusvaloDii şi
mărimea

zilei

de

muncă.

Dacă

timpul

de

muncă

necesar

era

oonstant, ziua totală de muncă era, dimpotrirvă, vară.abtlă. S ă \Plresu
punem 1aicU!Ill

10

zi de munc ă a cărei mărime şi a c ăirei tîmp ărţire in

muncă necesară

şi 'În SU\Pramunc ă sînt da:be.

douăsprezece
fracţiunea b c

Să ;presupunem, de

h--<c, reprezintă o zi de mrunc ă de

pi1dă, rcă linia 1a .c, a

a .b 1 0 ore de muncă necesară, iar
2 ore de 1Supriarrnu ncă. Cum IPOaite ifi mărită, în aceste

ore, r.fra.cţiunea

condiţii, pmducţia ·de iplusvalo are, ,cu alte 1cuvinte icum p o ate ilii
prelungită supramuruca,

fără

vreo

prelungire

s au independent de

vreo !Prelungire ·a lui a ic 1
Cu toate

că lilln i•te1e zilei

de munc ă

a

c ă b ic poate fi prelungit, dacă nu ipri.nitr�o
pUill ctu.l 1său final, c , care este tîn aoe1aşi

c 1sînt

date,

se ipare

extinidere dinao1o de

tililllp

.şi pune.tul final al

zilei de muncă a c , atunci prin mutarea punctclui său iniţial b în
direcţie opusă, spre a. S ă presupunem C'ă b '--b din a---b ' b--1c este eg.al icu jumătate din b c, deci egal cu o oră de munc ă.
Da,c ă înăuntrul zilei de muIJ!că a
spre

b', ,atunci b

c

devine b'

c,

c,

de

1 2 ore, punctul b ·este mutat

su.pramunca

croe�te -cu j umă!tate,

2 ila 3 OJ:le, cu toaite că .:z;il]a de muncă numără, 1c a şi mai
î.mrinte, numai 1 2 ore. Dar ac ea'Stă extindere a supr.arrnuncii de
La b ic la b' c, de Ja 2 I•a 3 ore, este evident ·imp osibilă !fără s cuJ:1tarea
simultană a muillcii necesare de 0la a b ,La a b ' , de J,a 1 0 la 9 o.re.
de la

Unei ,p relungiri a supram.uncii îi corespunde reducerea muncii ne

cesare, isau, ,cru a%e cUIV'Jnte, o parte din itillnpul de munc ă pe oar,e
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pma aicum muncitorul IÎl folosea de tiaipt !Pentru sine s·e transformă
în JbiiID!P de lllll11llc ă pentru 1capitalis1t. Ceea ce s-ar schÎIIIlba n-ar lfi
lu�gimea zilei de muncă, :ci ipl1oporţia \În 1caire •ea ise împarte fa
muncă necesară şi supraimuncă,
Pe de altă !Parte, ia o l!Ilărime dată 1a ztlei de muncă şi a
valorii rforţei de ml1Il!că este daltă, evident, însăşi măriÎIIIlea supra
muncii. V.aloar·ea forţei ide muncă, adică timpul de muncă IlJecesar
pentru producerea eri, dete;rmină timpuJ. de mu.n că 1I1ecesar !Penbru
reproducerea valorii.i ei. Dacă o .oră de anuncă se exprimă /Într-o
cantitate de aur de o jumăitate de ş iling, adică de 6 �ence, şi da.că
val01area pe o zi a forţei de muncă reprezintă 5 şilingi, aitunci
muncitorul .trebuie să muncească zilniJC 10 011e pentru .a înlocui
valoarea pe o zi a forţei sale de muncă, plătită lui de capital, pentru
a :priodm:: e deci un echiivaletIJ.t al valorii mijl'D!acelor de subzistenţă
care [i sînt ne cesare pe o zi. O dată .cu valoarea 1aicestor mijloace
de subzisbenţă este dată valoairea rforţei sa.le de muncă 1) , o dată
cu valoarea forţei de murucă este dată l!Ilărimea timpului isău de
muncă necesar. Mărifilea suprnmuncii se •obţine a'.nsă prin iscăderea
ti.mipului de m'l1Il că nece!Slar din ziua tota'lă de IIIlU ncă. Dacă scădem
zece ore din douăsprezece rămlîn două, şi, lîn 10001ldiţiile date, nu se
prea ;vede cum ar putea fi prelungit timpul de isupraimuncă !Peste
aceste două iore. Capitalistul ar putea, desigur, să-i plătească
munlciitoru1ui in foc de 5 şilingi numai 4 şi1ingi şi 6 penrce sau şi
mai !Puţin. Pentru ·reproducerea a:cestei valori ide 4 işilingi şi 6 penoe
CIJl" fi suficiente 9 .ore de muncă ; din ce.le 12 ore ale zilei de muncă
ar fi deci desbiin ate \S'U!PI'amuncii 3 o.re în .loc de 2 ore, iar p.lus
va:loarea însăşi s-ar u:rca de J.a 1 şiling la 1 şiling şi 6 !Pence.
Dar acest rezultat n-ar [JuJtea fi obţinut decît �in reducerea isalariu
lui muncitorului sub valoarea forţei sa'l·e de muncă. Cu 1cei 4 şilingi
şi 6 !PenJCe pe ciare îi ipiroduce IÎn 9 ore ·el dispune de o cantitate
de mijloace de subzistenţă cu 1/10 mai mică decît înainte, şi, prin
1) Valoarea salariului mediu zilnic este determtnată de ceea ce îi trebuie
muncitorului „pentru a trăi, a munci şi a se perpetua". (William Petty, „Politica!
Anatomy of Ireland " , 1672, p. 64.) „Preţul muncii este întotdeauna determinat de
preţul mijloacelor de subzistenţă necesare" . Muncitorul nu primeşte salariul co
respunzător „ori de cite ori... salariul muncitorului nu ajunge pentru a hrăni
potrivit cu condiţia sa socială modestă, de om care munceşte, o familie atît de
numeroasă, cum se întîmplă de multe ori să aibă". (J. Vanderlint, 1.c., p. 15.)
„Muncitorul de rînd, care nu posedă nimic altceva decît braţele ş i sîrguinţa sa,
dobîndeşte ceva numai atunci cînd reuşeşte să-şi vîndă altora munca... In orice
fel de muncă trebuie să se ajungă, ş i se ajunge de fapt, la o limitare a sala
riului muncitorului Ia necesarul p entru subzistenţă" . (Turgot, „Reflexions etc.",
„Oeuvres" , ed. Daire, t. I, p . 10.) „Preţul mijloacelor de subzistenţă este de fapt
egal cu cheltuielile de producţie a muncii" . (Malthus, „Inquiry into etc. Rent",
Land. 1815, p. 48, notă.)
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unmare, forţa sa de munc ă t!lU v.a fi reprodusă .î.n intregiime. SUipra
munc a ar fi astlel prelungită !Iluanai !Printr-o 1depăJşire a lÎIIIli-telor ei
nonmale, !domeniul ei •ar fi extins numai prin uzurpamea unei p ărţi
din timpul de muncă

nec es ar.

Cu

tot rolul :impo ntant

pe oare

aceaistă llll e todă 1î1 are în mişcarea ·r eală a salariului, ea este exclus ă
aid, întrucît se presupune că m ărfurile, deci şi forţa de muncă, se
C11II1ip ără 1şi se vînd la valoarea JJor integrală. Porni�d de .La 1această
t�mpul de muTuCă necesar ip'entru iproducerea forţei de

ipoteză,

muncă sau pentru ;reprodUJcerea •v:almii ·ei nu jp o ate să .fie redus
deoairece

atunci

sale de muncă ;

sal ariul muncitorului scade iSUb valoarea forţei
el JP o ate să fii e :r>edus numai dacă /Însăşi această

valoaire scade. La o :lungime daltă a zilei de munc ă, prelu.ngirea
SlllP r aJIIluncii trebuie să rezUJ.te din reduoerea timipului de munc ă
necesar, şi nu invers , redu:cer>ea tianpu1ui de muncă necesar din

prelungirea timpului de 1supramuncă. 1n •exemplul nostru, pentru 1ca
timpul de muncă necesar să se reducă c'U 1 /1 0 , de la 10 la 9 ore,

şi rpewtru c a 1din ,aceiaistă .cauză timaml de supramuncă să se pre
lungească de 0l a
s ă scadă cu

2 la 3 ore, valoarea ilio:riţei ide mun1că trebuie 1efectiv

l/10.

O asemenea scădere a valorii forţei de muncă cu 1/1 0 pre

SUipUne însă, l a :r>îndul ei, ca aceeaşi masă ide lllli jloCl!ce de subzis
tenţă, produsă înainte în

1 0 ore, să fie acum produs ă în 9 ore.

LUJcru imposibil îns ă ifără o creştere a forţei ;productive a mUilicii.
Cu mij:J.oacele date, run cizmar p o ate, ,de jpildă,

să corufeaţioneze

o ,pereche de ICiZIIl e .îIIJtr„o rzii de 1IIJ.unc ă de 12 ·ore. J>entru ca
ci:miarul s ă ,confecţioneze intr�o durată de timp egală două perechi
de ci2JIIl e , forţa productivă a lllluncii sale trebuie să !Se dubleze, şi
ea nu se poate dubla .fără o ischiimbare interv•eni:tă î n llll i jloaicele
sale de muncă sau ,în metodele isale de lucru, sau 1concomit·ent !În
61II1!îndouă. 1irebuie ideci să 1interVlină o rev oluţie .în condiţiile de
pr·oducţie ale muncii .sale,

adkă în modul său de .a produce, şi,

pDin urmare, ân însuşi procesul muncii. 1Erin sporirea forţei pro
duotive a lllluncii /Înţelegem aiici, în genere, o schimb are in prooesul
muncii

dator!iA:ă

1căreia

se

reduce

.tim[lul. de

llllUncă

s odalmen!Je

nec esar pentru produceJ.1ea unei llll ăl'fi, rlaJtori.t ă căreia o c antitate
mai miică de munc ă dobîndeşte forţa de .a jproduce o 1cantitate mai
mare de valoare de întrebuinţare

2) .

Prin unmare,

în timp ce J•a

producer·ea plusvalorii în fol1II1J a analizată iPînă acum s-a presupus
2) „Perfecţionarea meşteşugului arată că au fost descoperite noi căi de a
produce o marfă cu muncitori mai puţini sau (ceea ce este acelaşi lucru) într-un
timp mai scurt decit înainte". (Galiani, l.c., p. 158, 159.) „Economii la cheltuielile
de producţie nu înseamnă altceva decit economii Ia cantitatea de muncă folosită
in producţie". (Sismohdi, „J;:tudes etc.•, t. I, p. 22.)
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un mod ide producţie dat, jpentru prodUJcerea plusvalor�i plin trans
fomnCIJl"ea murucii necesam în suipramuil!că nu e de loc suficient ca
capitalul .să pună s tăpînire pe pro cesul ide muncă .în fo.rma lui
�storică moştenită, sau exJsteI11t ă, şi doar să-i prelungească durata.
El trebuie să revoluţioneze .condiţii'le tehnice işi socÎla:le ale pro
cesului de muncă, adică însuşi modul de a produce, pentru a mări
forţa prodUJctivă a muncii, \Pentru a reduce, 1Pr.in 1siporirea forţei
productive •a IIIlUnaii, 'Vlaloarea forţei de muD1că şi :pentru a micşor.a
astiiel acea pante .a zilei de IIIlu ncă necesară pentru reprodUicerea
acestei v.alori.
PlUJsvaloa.rea produsă jprin prelungir·ea 2!ilei de .muncă o nU!ill esc
plusvaloare .absolută ; dilmipot:r.i.vă, plusv.aloarea rezu:J.taltă din redu
cerea tilllpului de muncă .necesar ·şi tdin schimbarea corespunză
to are a raportului de mănime dirrtre 1ce1e două \l) ăriţi componente
ale zilei de .muncă o nl\lmeSlc plusvaloare ['•elativă.
Pentru a rndl\lce val·oarea lforţ·ei .de muI11c ă, creşter.ea forţei
producbive .a IIIlUDICii trebuie să CUIPr:inJdă acele rallilu ri industriale
aile 1căror prodUJse deterrrni nă 'Valoarea forţei de IIIlu.n că, :adică acele
ramuni care produc mijloace de subziisteil!ţă '!1Zuale, sal\l care pot
î.nl01curi. ia.ceste IIIlijloaioe. Dar valoarea unei IIIl ărfi lllU este detel'lJ1i
nată nu.mai de 1ca1ntitatea de muncă care 1î0i dă forma u'ltÎlmă, ici,
în egală măsură, şi de cantitatea de muncă cuprinsă .îin mijloaicele
ei de producţie. Astfel valoarea unei cizme este determinată nu
nu.maii de munca cizmarului, ici şi de Vla.loarea pielii, ia smoalei,
a aţei etc. Prin urmare, •creşterea forţei ;productive a munoii şi
iefotini11ea •corespunzătoare a mărfurilor .din raimurile d.ndustriaLe 1care
furnizează elementele materiale ale capitia'.lului c onstant - mijloa
cele de m1liillc ă şi mateJ!ialul de IIIlU ncă - peil!tru [producerea mij1oa
ae1or de .subzfortenţă necesare provoacă de asemenea o scădere a
valorii .forţei de muncă. Dimpotrivă, 1în acele 11aml\lri de producţie
care nu ·furniz·ează nici mijloaice de subz�stenţă necesare, mm
mijloace de \Producţie pentru iaibricarea lor, creş:terea forţei pro
ductive a munoii nu afectează valoarea fiorţei de muruc ă.
Bineînţeles, ieftinirea mă11furilor ita:ce să saadă 'V'Cl!loarea forţei
de muncă l!lu.mai [pro taI11t o, adică nlllill ai îin p11011)0.rţia în care ea
parti:ciipă la mproducerea for�ei de IIIlUDICă. Astfol cămăşile sînt un
mijloc de sub:ziistenţă necesar, dar numai l\lnul din multe a:ltel•e,
Ieftinirea for reduce idoar cheltuiala muncitorului pentru 1cămăşi.
Suma rtotală •a mijlo·aicelor de subzistenţă neioesare 1c0Il!Sită însă 'din
mă11fu11i diferite, toate p110duse ale unor �ndustrii dilferilte, i•ar
Vloooarea '.fii:ecăr0eia 1clin aceste mărifuri 1consbiituie 1î.n totdeauna o parte
a'.1icotă din 'V'aloarea for�ei de IIIluncă. Această valoam scCl!de o dată
cu timpul de muncă necesar pentru reproducerea 0ei, reducerea în
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ansamblu a ac estui timp de IIIlUncă lfiinid egală cu sUIIIla redU"cerilor
lui .în toate mmrnrile ide .producţie. AlceSI!: rezultat general îl tratăm
adici 1ea şi cum ar :Iii rezultatul 111 emijJ oeit şi s c opul nemijlocit în
fieaaire caz •în parte. Da;că un c apitalilst oarec ar·e i eftineşte, de piLdă,
cămăşiLe iprin sipoririea forţei [productive ia muncii, .el nu urmăreşte
•CU

Illiddecum,

ne cesitate, scoptfl de

a reduoe pro tanto valoarea

fo!lţei ide muncă şi deai timip1il de i!IllLilC ă neeesar ; dar în onăsur.a
în .care 1cont11ibuie în •cele din urmă, la aceslt rezul.tat, el contriJbll!ie
1a mărirea ratei

gene11a1e 1a iplusvailorii 3) .

nec esare 0a1e capitalului

Tendinţe1e

trebu�e distiJnse Ide

formele

generale şi
în 1care

ele

se ma.niifostă.
Nu vom analiza

aicUIIIl modul •cum s e manifestă în mişcarea

exteri oară .a 1aapita:luri:lor legile iim.anente •ale .producţiei capitaliste,
acţi onînd ca .legi c o ercitive ale concurenţei şi d ev:enind .astf.el, în
conştiinţ.a

capitalistului,

mo ti'Ve

limipede de la î1nceput :

o

dete!lIDinal]te ;

aitît

Jl]Să

reiese

ana1iză ştiinţifică a iaoncurenţei devine

p o silbi1ă nUIIIl ai în momentul în .c are ·a fost înţeleas ă natum !internă
.a caa:iitailului, 1aşa cum miişcarea apC1Jientă a 1corpuI1ilor cereşti nu
p o ate dii înţeleasă deaît de acela oare cunoaşte IIIli şc area lor reală,
dar il]sesizabtlă :pentru s imţuri. ·cu toalte ac estea, [p entru înţelegerea
pI10ducerH

plusvalorii

relative,

işi

exclusiv

pe

baza

rezultatelor

obţinute ,pînă acUIIIl , trebuie •să rema11căm următoarele.
Daică o

oră de IIIlU!llc ă se

e:xipriimă plllintr-o cantitate de

aur

6 pence, adkă 1/2 şiling, într-o zi de muncă de 12 iore s e
prodUJce o valoare de 6 şilingi. Să presupunem ic ă l a nivelul d a t •al
forţei pro ductive a muncii, 1în aceste 12 o.re de mlLilc ă se execută
12 bUJcăţi de marfă. Valo.area mijlo acelor de ip'Ioducţie, a materiilor
de

pllime

·etc.

·conSU1II1 ate

p entru

fiecare

bucată

este,

să

ziJcem,

6 pence. �n taic est caz, o bucată de mal'fă va ·costa 1 şiling,
anume 6 p ence ipentru valoarea mijloacelor tde iproducţie şi 6 ipence

de

pentru

va1oarea

nouă

oe

i..,a

fost

adăugată prin

prelucrare.

Să

presuipunem acum c ă u n capitaUst a r ireuşi s ă dubleze forţa pro
dUJctivă .a muncH şi în 1consecinţă iS ă producă, în
de IIIluncă de
de

12,

La

o

decursul zilei

1 2 011e, 24 de bucăţi din aicest fel de ima11fă, în loc
valo are

nes chiJmb ată

a

IIIlijloacelor

de

pro ducţie

valoarea unei bucăţi de 1II1 a11fă s c ade acum la

9 pence, şi anume
6 pence p entru valoarea IIIli jloacel or ide ip11oducţ�e şi 3 ip ence ipentru

vialoarea

nouă

adăugată

prin ultima

operaţie.

In pofida

dublărJi

3) „Dacă fabricantul îşi dublează cantitatea de produse prin perfecţionarea
maşinilor„„ el cîştigă (în cele din urmă) numai în măsura în care aceasta îi
îngăduie 6ă-şi IÎIIIlbrace muncitorul cu mai ipuţină .cheltuia.lă„. , în măsura în care
muncitorului îi revine acum o parte mai mică din produsu} total" . (Ramsay,
l.c., p. 168, 169.)
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forţei !Pro ductive a muncii, ziua de mUillc ă 1cr0eează, 1ca 1şi 1înainte,
o v.al o are nouă de nUIIIllai 6 şilingi, dar care se repa11tiiziează 0a.'cU1IU
asupra unei c antităţi duble de produse. Deci fiec ărui produs în
parte nu-i mai revine acum decît 1 /24 în loc de 1/ 12 din această

valoare totală, 3 pence în loc de 6 pence, sau,, .cu alte cuvinte,
mij loacelor de p roducţie nu li se mai adaugă acum, la transformarea
Jor în p110dus, 1c a1cu�hn.d !fiecare bucată 1n parte, idlecît o jumăt0ate
de oră de muncă în Joc de o oră intreagă, .cum se inrtîlll(p l a înaiiilte.
V•al oarea indivildual ă a acestei mărfi este acum inferi oară V'alo ri'i
ei s o dale, adkă martlia costă imad !Puţin 1timp de muncă decH marea
maisă a .aceloraşi arti:cole p roduse

,1n c ondiţiile sociale medii. Buicata

costă în medie 1 şilmg, ·adi'C ă reprezintă 2 JOre de muncă socială ;
datorită schimb ări1i modului de a prod111ce, ea nu .costă declt 9 1P ence,
adică nu rEW rezintă deaît 1 1/2 ore de muncă. Valoarea reală a unei
mărfi nu ·O constituie 'însă valoarea ei indivilduală, ci viaioarea ei
so cială, cu alte cuviinte ea nu se măsoară •cu timpul de muncă p e
car.e l-a cheJJtuit Ide fapt ;producătorul într-rm c a z izola-t, ici cu tâmpul
de muncă .s o aiialm.ente mecesiar pent ru pro d111c erea ei. Pl'in urmare,
dacă 1CajpibCl!1istul 1c are •aplică noua metodă îşi vinde ma11fa la
valoarea ei socială de 1 şiling, atunci e1 •o vmde cu 3 peIJJce peste

valioarea ei 1individuală şi realizează asbfel o plusvaloare suplimen
tară de 3 1peI11c e. Pe Ide •altă parte însă, !P entru el 2liua ICle muncă
de 12 ore ·o r�pr.ez;tntă acUllil 24 bucăţi de marlfă, şi nu 12, c a
înainte. Pentru a vinde, aşadar, p ro dusul unei zile d e muncă, el
trebuie să desfacă de două .ori .atît a marfă, să aib ă un debuşeu de
două ori mai mare. Cînd ·celela!lte ,condiţii rămîn nesichimba:te,
măr.furi1e sale 1şi cuceresc un dielb111şeu mai mare numai prin redu
cerea ipreţurilo r I a r. El le va vinde ideai cu un preţ peste valoarea
lor individuală, dar 1sub v.aloarr„ea 1or s ooială, s ă zicam ·cu 10 pence

bucata. Ln felul aicesta ·el realizează totuşi '1a ,fiiecare bucată o !Plus
valoare suplimentară de 1 penny. ne aoeastă cr·eştere a plusvalorii
.el benefLdază indiif.erent idaică marfo sa aparţine sau nu sferni
mij1oaicelor de subziistenţă necesare işi da.că intră sau nu oa element
determinant 1în val o area generală a .forţei ide muncă. Abstracţie
făamd de aiceastă ulbimă ,funiprejur·are, !fiecare ·capi1ta1ist '.Ln parte
este interesat prin urma11e să-1Şi ieftinească mavfa p rin mărirea forţei
.pro ducbive a mnncii.
Dar işi tÎn .a:aest 1caz sporirea p roducţiei de plusvaloare ·rezultă
dim reducerea tiilll(p ului de muncă necesar şi idin prelungirea c o res-

1punzătoare a tim11mlui de su.pramuncă

3a) . S ă presupunem 1Că bianpul

3a) „Profitul unui individ nu depinde de dominaţia acestui individ asupra
produsului muncii altora, ci de dominaţia lui asupra muncii înseşi. Dacă el îşi
poate vinde mărfurile la un preţ mai ridicat, în timp ce s alariile muncitorilor
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1 0 ore, deci valoarea .pe o zi a for�ei de
5 şilingi, iar isupraannnca 2 ore, astfel incit plusvaloarea
produsă zilnic s ă reprezmte 1 şiHng. ·Caipitalistul nostru produce
1nsă acum 24 de buc ăţi, pe •care .l e v1nde cu 10 pence bucata,
adică în total cu 20 de şilingii. Intrucît valoarea mijloa·cefor de
producţie este egală cu 12 şilingi, 1 42/5 buC'ăţi de marfă nu fac
de munc ă necesar este de

muncă

decît s ă

înlocuias c ă 1 capitalul

constant 1ava.ns at.

Ziua de mllillc ă

12 o r e o reprezintă restul d e 93/5 bucăţi. Deoarece preţul forţei
de muncă = 5 şi1ingi, 6 buc ăţi din produs reu>rezintă ttmpul de
muncă necesar, iar 3/5 bucăţi supramunca. Raportul dintre munca
de

necesară

5

şi

:

1sup r amuncă,

1oare

în

condiţiile

s o ciale

:medi1

era

1, nu mai este acum deaH de 5 : 3. Acelaşi rezulitat se obţine
şi ·asUe1 : val o area produsului zilei de llll.1.IJil că de 1 2 o r·e = 20 de
şi'lingi. Din această sumă, 12 şilingi re.pre�intă valoarea mijloa1celor
de

de producţie, •care nu foc decît să reapară în valoarea produsului.
Rămîn deci

8 şilingi ca expresie în b ani a valorii în care este

reprezentată ziua de muncă. Această

ex;presie lîn b ani

este

mai

ridicată Kiecît expresia în bani a mUill!di ·sociale 1II1edii de aceeaşi
.c ategorie, •din 1 care 1 2 ore se exprimă .îirl numai 6 şilingi. Munca .de
o

forţă

pmductivă

e:x:cepţională

acţionează

ca llll.U ncă p o tenţată,

creează adkă 1în raceleaişi fr.acţiuni de !timp valori mail llll.3.I i decît
muI11 c a •so cială medie de acelaşi fel. Dar ·cap1talistul nostru plăteşte,

5 şilingi pentru valoarea ipe o zi a forţei de
7 1/2 ore pentru reprodu
.cerea acestei valor,i, .în loc de 1 0, ca .î nainte. iPrin UIIIIl a re, supra
munca sa creşte cu 2 1/2 ure, iar plusvaloarea produsă de e1, de
la 1 ·1a 3 şilingi. Capitalistul care aplică lllleJtode de producţie
ca şi înainte, numai

mU1I1că. •Munoitorului îi sînt idetci neoesare

.pe11fe c ţionate îşi �însuşeşte ded, sub furmă ide supramuncă, o p arte
.mai mare

a ztlei. ide munc ă decît 1ceHalţi ·c apitalişti

din aoeeaşi

ramură. El realizează ân mic ceea ce c apitalul realize ază 1n mare
la ;producerea plusvalorii relative. Pe ide a1tă p arte însă.

arceastă

.plusvaloare suplimentară disipare îndată ce 1se generalizează noul
mod de a produce, şi [ n col!lsocinţă dii·sp are dilerenţa dintre valoarea
indivtliduală a mărfurilor produse mai ieftin şi valoarea 1or 5ocială.
Aceeaşi Jege .a determinări.ii valoJiii prin !t1mpul ide muncă, resimţită
de c arpita•liis tul

care 1aplic ă metoda nouă prin aceea 1că e obligat

să-.şi v.îndă marfa sub valo area ei sodală, 1îi <Sileşte, •ca lege r. oerci
tivă a concurenţei, pe .concurenţii Jui isă introducă noul mod de ia
săi rămîn neschimbate, evident, el va trage de aici profit„. O parte mal mică
din ceea ce produce e suficientă pentru a pune în funcţiune munca şi astfel lui
îi rămîne 0 parte mai mare". ( [J. Cazenove,] „Outlines of Polit. Econ. • , London
1 832, p. 49, 50.)
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prodUJce 4) . Rata generală a plusvalorii 1ajunge deci să fie influenţată
de întregul proces numai dacă .creşterea forţei pmductive a mundJ.
cuprinde raJillu:rii de .producţie şi iefttneşte astfel .mărfuri care 'fa·c
parte din sf.er.a mijloaceJor de subziistenţă necesare şi oare tomnează
.d•eci elemente ale valorii forţei de muncă.
Valoarea mărfurilor este iilfV·ers prop orţională cu :forţa produc
tivă ia muncii. La fel stau lucrurale şi icu valo area forţei de muncă,
deoarece ea e idetemninată de vafori1e mă:rifmiLor.

!n

schd.mb, plus

valoarea relativă 1se aifJă într-un raport !direct 1PrD1P orţional cu forţa
prOiductivă a muncii. Ea creşte o dată cu •creşterea şi scade o dată
cu

s cădB!'ea forţei productive

a muru:: ili.

O zi sodală medie de

muI11c ă de

12 1ore, presUjplhlJ.Î[],d c ă valoarea •ei în b ani nu va11iază,
produce mereu aceeaşi va101are nouă de 6 şilingi, 1oricU1D.1 s-ar
diV'iza această sumă de valoare în echivalent ,a,l valorii forţei de
muncă ,c;; i în plusvaloare. Dar dacă, în UD!Illa •creşter.ii forţei pro duc1tive a mundi, valoarea rrnij'l oacelor z!Llnke de •subzistenţă şi deci
valoarea pe o zi a forţei de murncă scade de la

5 şilingi la 3 şilingi,
1 şil[ng la 3 ş H�ngi. Pentru a reproduce
valoarea tfiorţei de muncă emu 1I1ecesare 10 1ore de mUilJc ă, iar acum
nU!IIl ai 6 ore de muncă. Patru ore de muncă au devenit libere şi
plusvaloarea cr.eşte de la

p o t i]i ,adăugate supramum:::i i. CCl(pitalu.l .are tdeci t endinţa imanentă
şi constantă tde a mări forţa productivă a muncii pentru a ieftirni
marfo şi, .i eftinind marla, pentru ·a-1 ieftini şi pe muncitor
Valo.area absolUJtă a mărfiii î i este
Ustului ·care
cuprinsă

'în

o produce.

Pe

IÎn

5) .

sine indiferentă c apita

el îl interesează numai plusvaloarea

marfă şi realizabilă prin v.înzarea ei. Rea1izarea plus-

4) „Dacă vecinul meu poate vinde ieftin pentru că produce
mult cu muncă
puţină, eu trebuie să ajung să vind tot atit de ieftin ca şi dinsul. Astfel orice
artă, orice metodă sau orice maşină care permite să se producă cu mai puţine
braţe, şi deci mai ieftin, determină pe ceilalţi cu necesitate şi la o întrecere,
fie în a recurge la aceeaşi artă, la aceleaşi metode sau aceeaşi maşină, fie în a
inventa ceva asemănător, pentru ca toţi să stea pe picior de egalitate şi nimeni
să nu poată vinde mai ieftin decit vecinul său". („The Advantages of the
Eaist-India Trade •to England •, Land. 1 720, ip. 67.)
5) „Oricare ar fi proporţia în care ar scădea cheltuielile unui muncitor,
salariu] său va scădea în aceeaşi proporţie dacă restricţiile impuse industriei ar
fi concomitent desfiinţate•. („Considerations concerning taking off the Bounty
on Corn - exported etc.•, Land. 1753, p. 7.) „ Interesul industriei cere ca cerealele
şi toate alimentele să fie cit mai ieftine cu putinţă, căci ceea ce le scumpeşte
pe ele trebuie să scumpească şi munca ... în toate ţările în care industria nu este
supusă restricţiilor, preţul alimentelor trebuie să influenţeze preţul muncii. Acesta
din urmă scade ori de cite ori mijloacele de subzistenţă se ieftinesc". (L.c., p. 3.)
„Salariile scad în aceeaşi proporţie în care creşte forţa productivă. Ce-i drept,
maşina ieftineşte mijloacele de subzistenţă necesare, dar osebit de aceasta, ea
îl ieftineşte şi pe muncitor". („A Prize Essay on the comparative merits of
Competition and Cooperation• , London 1834, p. 27.)
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valorii .irrnp1kă d e 'la sine 1îruocuirea valorii avansate. Or. î ntrucît
plusvaloarea relativă .creşte dd!'ect proporţiional 1cu dezvoltarea forţei
productive

a

ml.lJilcii, ÎiI1 tilillip ce v'aloarea mărfurilor scade invers

prop orţional cu

această dezvolbau:e, dn.truaît deci

unul şi acelaşi

proces ieftineşte mărfur�le şi sporeşte plusvaloarea CU[>rinsă icrl. ele,
se rezolvă el1ligma pe

care o ·consll:Huia lfaiptul că întreiprinzăltorul

capitalist, rinteresat numari 1în producerea

de

valoaire

de

schimb ,

tinde mereu 'să redU!că va:Loarea de s chi.mb a mărfurilor, o c ontra
dicţie ,cu oare unul dintre ,Îintemeietorii ecooromiei ;poliUce, Quesnay,
îşi

tortura

aidversal'i.i, 'Oar·e i-au rămas

iînsă datori cu răspunsul.

„Voi consideraţi - spunea Quesnay - că cu cit se pot face, fără a
prejudici a producţia, mai multe economii la cheltuielile sau operaţiile costisitoare
în procesul de fabricare a produselor industriale, cu atît mai avantaj oase vor fi
aceste economii, pentru că ele reduc preţul acestor produse. Şi totuşi voi credeţi
că p roducerea avuţiei ce rezultă din munca industriaşilor constă în mărirea
valorii de schimb a produselor lor" 6) .
In producţi·a c apitarristă, e c onomisir-ea de muncă prin dezvol
tarea forţei prolducti'Ve a muncii 7)

nu urmăreşte

reducerea zilei de muncă. Ea urmăreşte
de muncă

deci nkidecum

doar reducerea timpului

necesar p entru produceriea unei 1anuunite

c antităţi de

mărlfuri. Faptul c ă muncitorul, ca urmare ra sporirH !forţei p110ductive
a muncii sale, produ c e .s ă zicem, într-o oră de zece ori mai multă
marfă ca înainte, 1că nu ·are deci nevoie pentru fiecare bucată d e
mar.fă d e clî t d e i a zecea p arrte d�n timpul de muncă d e altădată,
nu-l împiedică

d e loc

pe

capitalisil: s ă-l pună

să muI11 o ească tot

12 ore, oa mai Î!llainte, !P entru a .produce î n .aceste 12 ore 1 200 de
bucăţi în loc de 1 20. Ba, ziua s a de muncă poate ifi ·simultan. chiar
prelungită, astfel înoît să ·se pro.ducă 'Îrll 14 ore 1 400 de bucăţi etc.
Iată de c e la eoonom�şti de teapa unui MacCu1loch, Ure, Senfor

6 ) „Ils conviennent que plus on peut, sans prejudice, epargner de frais ou
de travaux dispendieux dans la fabrication des ouvrages des artisans, plus cette
epargne es t profitable par la dÎllllinution des p rix de ces ouvrages. Cependant
ils croient que la production de richesse qui resuite des travaux des artisans
consiste dans l ' augmentation de la valeur venale de leurs ouvrages". (Quesnay.
„Dialogues sur le Commerce et sur Ies Travaux des Artisans" , p. 188, 189.)
7) „Aceşti speculanţi, atît de economi cind e vorba de munca lucrătorilor
pe care ar trebui să o plătească". (J. N. Bidaut, „Du Monopole qui s 'etablit dans
Ies arts industriels et le commerce " , Paris 1828, p. 13.) „Intreprinzătorul se va
strădui întotdeauna să economisească timp şi muncă". (Dugald Stewart, „Works " ,
ed. by Sir W . Hamilton, v . VIII, Edinburgh 1855, „Lectures o n Polit. Econ. • ,
p . 318.) „Interesul lor" (al capitaliştilor) „este ca forţele productive ale munci
torilor pe care îi folosesc să fie cit se poate mai mari. Atenţia lor se îndreaptă,
şi în mod aproape exclusiv, asupra sporirii acestei forţe". (R. Jones, l.c., Lec
ture III.)
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şi tutti qu.anti * , pe o pagină putem icilti 1că mul1!citorul trebuie s ă
fie recunoscător c apitalului pentru dezvolitarea forţ.elor de !Produc
ţie, deoarece aceaSlta reduce timpul de mUillc ă l!lecesar, iar pe pa
gina umnătoare 1că trebuie să-şi .dovedească acea:stă xecunoştinţă
muincmd pe V'iitor

15 ore în :loc ide 10. Ln ·Oaidrul !Producţiei caipi
talist·e, dezvoltarea forţei produdtiv·e a muncii ·are drept s oop să

redUJcă acea parte a zilei de muncă lîn .decursul căre1a muncitorul
trebuie 1Să muncească p entru isilile, prelungind ito omai

astfel cea

laltă 1parte a zilliei de muil!că, i.n .decm1sul 1căreia .el [J Oate munci
graituit !Pentru .capitailist. In ce măsură acest r ezultaJt poate fi atins
fără ieftililire·a măirfurilor, va mieşi .din .examinarea metodeLor

şi

speciale ide producţie a plusvialorii i relative, la c are vom trece aicum.

*

-

toti ceilalţi.

-

Nota trad.
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Cooperarea
DUJpă 1Cl.1Ill am văzut, producţia 1capita1istă Îlncepe de farpt abia
atunci

oind

aice:laşi

c apital

indiv�dual

foloseşte

un

număr

mai

mare de muncitori hl1 ace1aişi timp, deci atunci oind procesul de
muncă

ia iproporţii

şi lfum.izează

produse 'Pe

o

scară {; antitativ

mai mare. Activitatea unui număr m<l!i mare de muncitori desfă
şurată hl1 ace1aşi tiim:p, în alcelaşi loc

(sau, 1dC1Jcă vreţi, pe acelaşi

OÎ'IIl(p de muncă) , IÎIIl vederea !Pro duc erii ;aceluiaşi tf.el de marnă, sub

comanda aoe1uiaşi 1oapitalist, formează, din punct de vedere is1lo11ic
şi logic, punctul de plecare al producţiei caipitaliste. In ceea c e
priv·eşte :metodele

de producţie .ÎD!S·eşi, manufaiotura,

de pi1dă,

la

îin c eputurile ei nu se deoselbea de producţia meşteşugărească de
breaslă � rJn · altcev;a deaît prin nUIIll ărnl mai mar.e de mundtori
folosiţi simu]tan d e ace!laşi 1c apital. Atelierul mestemlu1i bresla.ş
este doar lărgit.
La început deosebirea este deci ipur 1cantitativă. A!m văzut că
masa plusvaloriii pe c are o produce un 1cap�tal 1am.UiID.it este egală
cu iplusvaloarea (p e c ar e •o lfurinizează un singur mulllcitor ÎilllllU:lţită
cu nUIIll ărnl munciilorHor o cupaţi c oncomitent. ln sine alcest număr
nu modifi că icu nÎIIIl!i c ll'ata [plusvalorii sau gradu1 de exiplo,atare a

forţei de muncă, iar in 1ceea ce [priveşte producerea v.alorii-:marfă

în genere, orice •schilmbare c aHba'tivă a procesu!lui de muncă p are
a fi .11tpsiită ,de imp ortanţă . .Aic easta rezultă din natura valorii. Daică
o 7li de muncă de 1 2 ore se materializează ÎIIl 6 şilingi, 1 200 de
asemenea zile de muncă ·Se vor materializa în

6 şi'lingi X 1 200. !n.

tr-un caz, în produse s-au întruchipat 1 2 X 1 200 ore de muncă, în
c·elălalt, 12 ore de munc ă. In procesul producerii de valoare, nu
mărul mar·e nu ·oontează decH oa număr mare de unităţi. Pentru
producerea de v.aloare ·este detci indilferent dacă 1 200 de munciJtori
produc izolat, sau reuniţi sUJb ·c01IDainda 1aiceluiaişi 1capita:l.
înăuntrul anumitor limite are totuşi loc o modific are. Mum.<:: ă
materiali:z.ată lin v.a1o are este muncă de c alitaite soci.ală medie, d eoi
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manifestarea unei forţe de :mUJil!că llll edii. Dar o llllărime medie
există doar ca medie a unui mare număr de llll ăir.imi indiv.iiduale
dilferite, de aoelaişi !fel. In odoe ramură <industr1ală, muncitorul in
dividual, Pe1tru sau Pavel, se a:bate mai mult •sau mai puţin de la
muncitorul med:iu. Aces'te 1aba.teri illldiv1duale, •care dn matematică
se 1I1umesc ,,,e11ori", se compensează şi disipar atunci aînd se ope
rează cu un număr mai mare de muncitori. V•estitul sofist şi sico
f.ant Edmund Burke susţine chiar, ipe baza exiperienţielor sale prac
tice de fel1mier, •Că j:)Înă şi „într-o grupă abît de restrînsă" CUllD. e
cea formată din .ciinci muIJJc.itooii agrico.li, o!'ice deoseib1re indivi
dUJală a muncii dis'P'are, •as1:Jfel ÎlllCIÎt dnci mlJJillc itori agricoli englezi
aidulţi, luaţi la întîmplare, efectuează la un .loc, în acelaşi inltewal
de timp, exact atîta muncă cît ar efectua alţi cinci muncitori agricoli
englezi oarecare 8) . In orice caz, este limpede că ziua de muncă totală
a unui număr mai mare de muncitori folosiţi în acelaşi timp, împ ăr
ţită la numărul .muncitorilor reprezintă, •ca atare, o zi de mU1I1Jcă
socială medie. Să presuipunem, de ipildă, că ziua de muncă a unui
individ este de 1 2 ore. In acest oaz, ziua de muncă .a 12 :mundtori
fol!osiţi în aceiaişi timp formează o zi de muncă totală de 1 44 de
ore, şi, cu toate .că munca fiecărui muIJJc itor din ·această duzină se
va abarte .ma•i mult sau mai puţin ide ia muIJJoa sodală med1e, unii
aMÎllld !deci nevoile ide 1cev;a mai muU timp, alţii de 1ceV:a mai puţin
t� pentru aceeaişi operaţie, ziua de muncă a fi.ecărui<a din ei,
reipre:z;en1lînd a două�rezecea p arte a zillei de muncă totale de
1 44 de ore, posedă ca1ittatea sooială medi·e. Pentru oaipita1ist însă,
care foloseşte o duzină de muncitori, 'liua de mlllillc ă există ca zi
de muncă totală a arcestora. Ziua ide muncă a fiecăruia există ca
o •Ootă-parte a zilei ide muncă .totale, indiif.erent daică cei doispre
zece cooperează stl'îIJJs ân mUJnca lor sau idacă legătura dillltre
actW.ităţile lor constă numai în aceea că ei lucrează :pentru UJllU l
şi acelaşi caipiltalist. !Dacă, dimpotrivă, din ·cei 12 llllU ncitori IC'Î1te doi
ar fi folosiţi de .căbre un mic ipatmn, e prnblematk daică fiecare
p atron în parte ar produce •aceeaşi masă de valoare şi ar realiza
deci rata generală a plusvalorii. Ar avea loc abater,i -individuale.
8) „ Intre valoarea muncii unui om şi cea a unui alt om există, fără în
doială, o mare deosebire din cauza deosebirilor de forţă, îndemînare ş i sîrguinţă
dintre ei. Pe baza observaţiilor mele minuţioase sînt însă absolut sigur că cinci
oameni laolaltă, oricare ar fi ei, prestează aceeaşi cantitate de muncă pe care
ar presta-o alţi cinci, avînd şi ei vîrsta de care am vorbit, căci printre cei cinci
oameni se află unul care are toate însuşirile unui muncitor bun, altul care e
un muncitor prost, iar ceilalţi trei sînt mediocri, şi se situează între primul şi
al doilea. Astfel, într-un grup atît de mic cum e cel format din numai cinci
oameni vom găsi totalitatea a ceea ce pot produce cinci oameni" . (E. Burke,
l.c., p. 15, 16.) Comp. Quetelet despre individul mediu 115,
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Dacă un muncitor rar aonsUJma p en tru producerea unei mărfi mult
mai mult tiIIl(p de aît cel socialmente necesar, dacă timpul de ml.lJilcă
necesar inc:LLvidual rs-ar ·abate mult de la cel s o cialmente necesar,
adică de la timpul de muncă mediu, munca lui nu ar ltrece drept
muncă medie,

şi nici

forţa J.ui

de

muncă

drept

f.orţă de

muncă

medie. Ea nu s-rar viinde de foc, •sau s-ar vinde numai sub valoa.rna
medie a forţei de muncă. Se pr.esupune deci un anwnit mindm de
îndemînare în mlLillc ă, şi vom vedea mai tîrziu ·că producţia caipi
ta.lilstă

găseşte mijloace

p entru măsurnrea

C1Jcestui minim.

Totuşi,

acest minim se abate de l·a medie, rdeşi, pe ide altă parte, forţa de
muncă trebuie plătită 1la va.lo ar-ea medie. rDiilltre oei şase mid pa
troni, unul ,ar realiza deci mai mult, celălalt mai puţin decît rata
genenală a plusvalorii. La nivelul s o oietăţii, inegalităţile s..,ar com
p ensa, dar nu şi p entru ·f.iecare patron iÎn parte. P.rin urmare, legea
valorificării, 'În ge!l!ere,
izola't aibia atlllll ci

se realiizea.ză i!l!tegr:al peD1tru jprolduc ătorul

aînd ·el pr:oduce !În

calil:ate

de oa,pitalist, icînd

foloseşte silmulban un număr mai mape de muncitopi şi pune deci
în miş.oare, din ·capul locului, !lllU ncă s o cială medie 9) .
Chiar atunci cînd modul de a munci rămîne nes chimbat, folo
sirea s ilmuHană a unui număr consider.abil rde muncitoPi provoacă
o revoluţie în condiţiile mater1a.l·e a.le pnocesului de mUJncă. Clă
dir.Ue

în icare

lU1Crează

un

număr

mare

de

muncitori,

magaziile

pentru materii prime etc., vasele, inlstrumBilitele, apC11ratele etc. care
servesc mulbo r muncitori

concomitent

s au

succ esJv,

pe

scurt,

o

parte a mijloacelor de producţie este ântrebuinţată ra.reum .în c omun

Îlil pwcesul de mulllc ă. Pe de o parte, vaLoarea de schimb a mărfu
rilor,

deci

puţin

prin rexploC1Jtarea s,p orirtă

şi

a mijloaceLor de producţie,
a rvalorH

nu va

creşte

oîtuşi de

lor ide ântrebuiinţare.

Pe

de altă parte, rcreşte pnopo rţila mijlo acelor de p roducţie î.ntrebuin
ţate IÎn rc omun. o încăpere an oare lucrează 20 rde ţesăitori cu cele
20 de războaie de ţesut ale l o.r trebllli e s ă lfie mai sp aţiioasă decît
înc ăperea unui ţesător indep endent care are două ca1fe. Dar con
struirea unui aitelier pentru
de aÎlt inslia.1ar·ea a

20 de persoaine 1costă mai puţină murncă
1 0 •ateliere pentru oî:te două pers o ane, as bfel în

cît, 1î,n general, valoarea mijloacelor de producţie ·comune şi c on
centrate ,în mase mari nu ·Creş.te in aceeaişi proporţie
şi cu

efectul lor util. Mij Loaicele rde :producţie

transmit fiec ărui prodUJs

mai puţiină

valoare,

cu volumul

folosite în comun

in iparte

p entru

că

9) D-l profesor Roscher a descoperit că o croitoreasă ocupată timp de două
zile la doamna rp rofesor furnizează mai multă muncă deoît două croitorese care
ar lucra împreună p entru cucoana dumnealui o zi 116, D-l profesor ar face bine
să urmărească procesul de producţie capitalist nu în odaia copiilor şi în condiţii
în care lipseşte personajul principal, capitalistul.
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va10.a.I1ea toruală pe ·care 10 1cedează se r·ep artizează •simultan asupra
unei mase mai mari de rprodus·e, 1în p ante pentru .că, în comparaţie
cu mijloacele de producţie iizolat·e, ele intră in procesul. de !Pro
ducţie

cu

o

valoare,

ce-i drewit, mai mare din punct de vedere

absolut, dair .ma·i mic ă ,din pUJnct de vedere r elativ, daică luăm în
conside!'are sfera lor .de •acţiune. ln felul acesta s e reduce .partea
COOD{P'onentă •a valol'ii 1care n�prezintă c apital ccmstanlt ; prin urmare,
pI1oiporţional .cu 1măI1iimea acestei valori se reduce şi valoairea rtdtală
a mărfii. Efectul este acelaşi ca şi cînd mijlo acele de producere

a mărfuri-lor ar lfi produse mai ieftin. Această ec onomie în folosi.rea

mijloacelor de !Pr oducţie 1rezultă numai din •oonsumaDea lor în •co
mun in 1Pr01c esul de muncă .al unui număr mare de

dobîndesc

o ameni. Ele

acest 1oaraoter de 1condiţH 1a1e muncii sodale s au de
condiţii s ociale 1ale muncii, spre deosebire de mijloacele de pm

ducţie, lfănîmiţate

şi

relativ

costis ito ar.e,

ale unor muncitori

mici p atroni de 1Sine stătătoll'i, ·Chiar JCl.acă

acest nUJIDăr

sau

mare de

oameni :lucrează .în 1atce'1aişi loc, !Însă fără a ·C oopena. O pante din
de muncă c1obîndesc 1acest carnct·er social înainte c a

mijlo aicele

insuşi pnoicesul d e mUJncă să-l doblîndea.s c ă.

1Ln general, economisirea mijlo acelor de producţie trebuie pri

vită clin ,două punate de vedere. lntîi, întruort •ietitineşte mă·Ilfurile

şi,

în felul acesta, reduce val-0 area forţei de muncă. ln al doilea

rîDJd, întruaît modifică r C11P ortul rdintre !(>lusvaloane ,şi c ariitalul total
aviansart:,

adilc ă .dintre plusvaloare işi

suma via1ori'Lor p ărţilor

s1ale

OOIIDIP onente, p artea constantă şi p antea vartabilă. .A!cest clin Ulllll ă
pundt va fi traitat .ab1a iÎID. priima s ecţiune a cărţiii a tr·eia din aceasită

lucrare, unde, din ·Considerente de ooerenţă ,a ex.punerii,

am

plasat

şi unele prnbl·eme care 1şi-ar fi 1avut focul aici. Desfăşurarea ana
lizei dilctearză •această s ecţionare a obiectului, c are •totodată cores

punde spiriltului .producţiei caipitaliste. Deoanece aici condiţiile de
munc ă i s e o,pun muncitorului oa •ceva independent, ecoil!Om.isirea
lor ap ar·e şi ea rea o

operaţie specială, •care 111u-l ipriveşite şi este

străină, [>rin unmare, de metoidele care măresc productiv.iJtatea lui
individuală.
Forma de muncă Îiil .c.are un număr mare de indivizi lucrează

sistematilc unul alături de altul şi unuJ. funpreună cu 1al1tul în acelaşi

prOlces de pr oducţ.iJe •sau în procese de producţie diferite, dar co
nexe, s e numeşte cooperare

10) .

Aşa cum .forţa de ratac a unui escadron de c avalerie s au forţa

de 1reziste.nţă a unui reg.i.ment de infanlterie se deosebeşte esenţial
de sUl!llJa tiorţelo,r de atac şi

de irez1stenţă 1Pe

care le desfăşoară

fiecare c av.a1erist şi fiecare infanterist în 1parte, <tot aşa şi suma

10) „Concours des forces" , (Destutt de tracy, 1.

c.,

p. 80)
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f orţelor mecanioe ale mun1dtorHor iZiolaţi se deosebei;ite de p oten

ţialul sociail

al forţelor oare se desfăşoară atunci cînd un număT

mare de b11aţe icolaborează •Simultan la aiceeaşi op er.aţ�e 'l.IJili:că, cînd

e vorba,

de rp1ldă,

de

ridicarea unei greutăţi, ide foviîrtirea unei

manivele ·Sau ide î:nl ătur.area unui obstacol

11) .

Aici efedtu:I muncii

coonbmate nu ar putea fi dobîilldit de munca individuală, sau ar
putea fi x·ea1iZiat nUIIIl a i 1în răstimpuri mult mai •lungi, sau în pro
p orţie inf.ilIIl ă . Nu este v.orb a aki numai de o s;porire prÎlll coopenare

a forţei p raductiv.e inldiviiduale, ci de .crearea unJei forţe p roductive
noi •care �trebuie c a .atare s ă fie forţă de maisă
Abstraicţie

făcî·Ild
l
de

lla) .

noul !P otenţial de

diin icontorpirea multor Eorţe

în1tr-o

ene11gie

singură forţă

care

11ezultă

c omună,

simplul

contact soci.al pnovoacă, în maj or1tatea •Cazurilor, la muncile ;pro
ductive

o

emu1aţie

şi

o

însuflieţir·e

sp ecHică

a

•energiei

vitale

(aini,mal 1spiritts) , c are m ăresc capaicitatea de muncă a individului,
astfel î·na�t o duzină de iIJenso aine dau împreună, într-10 zi de muncă
simultană de

1 44 de ore, un produs total cu mult mai m are decît
12 muncitori izolaţi, dintre care fiecare ar lucra 12 ore, sau
deaît ar da un siingur muncitor munciind 12 zile la .rînd 12) . Acest
ar da

lucru se întîmp l ă !deoarece omul, prin însăşi natura sa, este, dacă
nu un animal politic

13) ,

cum crede Aristotel, în orice oaz însă un

animal s ocial.
11) „Există numeroase operaţi i atît de simple, incit nu sînt divizibile, dar
totodată nu pot fi efectuate decî t prin cooperarea multor braţe. De pildă, ridi·
carea unui buştean mare pe o căruţă„. pe scurt, orice muncă ce nu poate fi
efectuată fără ca un număr mare de braţe să se ajute reciproc şi simultan în
vederea uneia şi aceleiaşi operaţii unice". (E. G. Wakefield, „A View of the
Art of Colonization" , London 1849, p. 168.)
lla) „Pe cînd un singur om nu este în stare, iar zece oameni trebuie să
facă un efort mare pentru a ridica o greutate de o tonă, o sută d e oameni o pot
ridica cu forţa unui singur deget". (John Bellers, „Proposals for raising a colledge
of industry", London 1 696, p. 2 1 .)
12) „Există de asemenea" (dacă acelaşi număr de muncitori este folosit de
un fermier pe 0 întindere de 300 de acri, în loc să fie folosit de 10 fermieri pe
cita 30 de acri) „un avantaj legat de numărul muncitorilor agricoli, avantaj care
nu poate fi înţeles cu uşurinţă de oamenii fără experienţă. Se spune, desigur, că
raportul 1 : 4 este egal cu raportul 3 : 12 ; în practică însă acest lucru nu se
confirmă. In iimpul culesului -şi la multe alte operaţiii care cer aceeaşi grabii,
munca e îndeplinită mai bine şi mai repede ;prin concentrarea mai multor braţe
da muncă. Astfel, la strînsul xecoltei, 2 căruţaşi, 2 încărcători, 2 ajutoare, 2 gre
blaşi şi restul la stog sau :în hambar prestează împreună de două ori atîta muncă
oit ar presta acelaşi număr de oameni răspîndiţi /Însă în diferite grupuri şi la
diferite ferme". ( [J. Arbuthnot,l „An EnquLry iruto the Connection between the
present price of provisions and the size of farms" . By a Farmer, London 1 773,
p. 7, 8.)
13) De fapt, potrivit definiţiei lui Aristotel, omul este prin natura s a cetă·
ţean. Definiţia e la fel de caracteristică pentru antichitatea clasică, precum e
caracteristică pentru yankeu cea a lui Franklin, anume că omul prin natura sa
este făuritor de unelte.
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Cu toate ieă un n'l11Il ăr mare de pers o ane fac simultan şi IÎ.n co
lab orare acelaşi lucru sau lucruri Ide acelaşi .fel, mUJilca individua�ă a
fiec ăruia p o ate reprezenta totuşi, ca parte a muncii totale, faze dife
rite ale procesului de mlllll! C ă Însuşi pe 1care obiectul illlUDICii ae par
curge mai repede, ca umnare a cooperării. Astfel, dacă zidarii alcă
tuiesc un lanţ p entru a 1tran1sporma 1cărălIIliziJe de la ibaza schelei pînă
în Vliriful ei, rfiecare din ei Jace acelaşi lucru ; totuşi oiperaţiile lor
individua:le alc ătuiesc componente continue ale unei operaţii de
ansamblu, rfaze 51p ecia!le pe ieare trebuie s ă le parcurgă fiecare cără
mildă în procesul de mu[)Jcă işi datorită cărora ·cele 24 de m.IÎini ale
munci!to rului colectiv o deplasează mai r·ep ede decît ar deplasa-o,
de pildă, celie două m1îini aLe unui siJlgur mUlllc itor, 1car1e ar urca şi
ar cob0I1î ,schelele 14) . Obiectul muncii p arcurge aice'laişi sipaţiu în
tr-un timp mai •scurt. Pe ide alită p ar.te, are loc o icom.binare a mun
cii, de pildă atunci cînd o conisitrucţie este în.ce.pută c01I1c omitent
din diferite părţi, icu rtoa'te că cei 1care co operează execută aceeaşi
operaţie sau 1operaţii similare. ln COIIl diţiile zhlei de munlcă combi
nate de 144 de or·e, obiectul imunicii esite atacatt simultan din mai
mu]te părţi datorită ·faptului ·Că muncitorul ooonbinat sau muncitorul
colectiv are ochi şi braţe IÎn lfaţă işi îin sp ate şi este Îi!ltr-o iammni'tă
măisură OIIlllliJprezent, des ăV1î11şeşte pro dusul total mai repede decît

1 2 zile de muncă de dte 1 2 ore ale unor muncitori mai mult sau mai
puţin izolaţi, care trebuie 1să ataice obiectul mUnlcii mai Ulll i lateral.
Diferite p ărţi a1e pro dusului se desăV1î·11şesc 1în spaţiu în 1aeellaşi it:illlp .
Am accentuat că m a i multe perso ane car.e 1S e c ompletează re

ci!proc execută aceeaşi operaţie 1sau ·oip eraţii similare ldin pricină
că această cea mai simplă :f.oJ:llll ă de muill c ă comună j oaică un rnl
imp ortant işi ;în forma cea mai evoluată a c o oip erării. Dacă proc esul
de muncă este complicat, simpla reunire a ·celor 1care cOIIllUJcrează
pemnite ·o repantizare 1a diferite'lor operaţii '·Î ntre diiferiţi munci'tlori,
deci o eifelctuar·e simu1tană a lor, şi în a·c est
lui de muncă necesar penltru

14)

�e.l

1confecţionarea

10

reducere a ll:irrnpu

prOldusUJlui

to'tal

1 5) .

„Trebuie să mai remarcăm apoi că această diviziune parţială a muncii
poate să aibă loc şi acolo unde muncitorii execută aceeaşi operaţie. Astfel,
zidarii care trec cărămizile din mină în mină către o schelă mai înaltă fac toţi
aceeaşi muncă şi totuşi între ei există un fel de diviziune a muncii, care constă
în aceea că fiecare dintre ei transportă cărămida p e o anumită distanţă şi că
toţi împreună o fac să ajungă la locul cuvenit cu mult mai repede decît dacă
fiecare dintre ei ar duce individual cite o cărămidă Ia schela înaltă•. (F. Skarbek,
„Theorie des richesses sociales " , 2eme ed„ Paris 1 839, t. I, p. 97, 98.)
15) „Dacă este vorb a de executarea unei munci complicate, mai multe ope
raţii trebuie efectuate simultan. Unul face una, în timp ce altul face alta şi toţi
contribuie la un rezultat pe care un singur om nu l-ar fi putut realiza. Unul
vîsleşte, în timp ce altul ţine cîrma, iar un al treilea aruncă năvodul sau prinde
peştele cu harponul, şi astfe l pescuitul are un succes imposibil de obţinut fără
această cooperare". (Destutt de Tracy. !.c„ p. 78.)
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iI.n multe 'I amuri de producţie există momente critice, adkă
anlLIIl.ite perioade de timp, dete.Illlil. nate ide �nsăşi natura procesului
de mlllncă, în decursul căr.or1a tr.ebui,e 01bţim.ute anurrnite 1rezul<tate ale
muncii. Astfel, dacă trebuie tunsă o turmă .de oi sau !dacă itr.ebuie
să se 1cosească şi să se 1strtîngă reicolta de pe 1.1lll număr de morgeni
cu1tivate 'CU guîu, 1cantitatea .şi calita1tea iprodusului depinid de !faptul
dacă operaţia a :liost IÎDlcepută la o 1anum�tă dată şi .terminată 'la o
anumită dată. Perioada de timp în care se ;poate rlesfăiş'llra iprocesul
de muncă este dinainte fixa'tă, ca, de pildă, la ipescuitul scrumbiilor.
In:divildul nu poarte faoe ântr-o zi decît o singură Zli de muncă, să
zicem :de 12 or,e, dar 1coo1peranea, ide piildă, a o sută de oameni trans
formă o zi de 12 ore •într-o zi de mUJn.că ide 1 200 de ore. Durata
redusă 1în care poate fi înfăptuită munca se 1compensează prin mă
rillnea masei de muncă, aruncaită 1ÎJ1 momentul hotărîbor pe cîmpul
pnoducţiei. Rezultatul obţinU't la timip depinde în acest caz de folo
sirea simultană ,a multor zi'le de muncă combinate, �ar volUIIIlul ef,ec
tului util depinde 'de nUIIIlărllll muncitorilor, care răimÎllle !Însă întot
deauna mai mic deo�t numărul munJcitorilor c ar,e ar obţine, izolaţi,
acelaşi r.ezultat în a.c elaişi răstimp 1 6) . Tocmai lipsa 1a!cestei ooope
rări duce în !fiecare an Ja pie11derea unei cantităţi illnense de ce
reale în vestul Sta'te'Lor Unite şi a 'lllilei cantităţi rnense de bum
bac 1în .acele p ărţi ale Jmidiilor orientale .în 1care stăpînirea engleză
a distrus vechile obşti 17) .
Be de o p ante, coo,perarea permite o lărgiir.e în spaţiu a sferei
muncii, ea �iiilld, aişadar, necesară penJtru anurrniite ;procese de
muncă p rin msăşi dispunerea obiectului mUIIlc ii IÎ.n spaţiu, cum se
întîmplă l a lucrările de asanare, îndiguire, irigare, la construcţiile
de c anailuri, şosele, 1căi ferate etc. Pe de altă parte, cooiperarea
permite relativ, aidică în raport cu proporţiile iproducţiei, o re
stringere în spaţiu a sferei producţiei. Această restrîngere în
10) „Executarea lor" (a muncilor în agricultură) „în momentul decisiv are
un efect cu atî t mai mare•. ( [J. Arbuthnot] „An Inquiry into the Connection
between the present price etc.•, p. 7) . „!n agricultură nu există alt factor mai
important decît factorul timp • . (Liebig, „Uber Theorie und Praxis in der Land
wirthschaft", 1856, p. 23.)
1 7) ,,Un alt inconvenient, la care cu greu ne-am fi putut a ştepta într-o
ţară care exportă mai multă muncă decît oricare alta, cu excepţia poate a Chinei
şi a Angliei, constă în imposibilitatea d e a procura un număr suficient de braţe
de muncă pentru culesul bumbacului. Din această pricină, mari cantităţi de
bumbac rămîn nerecoltate, în timp ce o altă parte se culege de pe pămînt după
ce bumbacul s-a scuturat şi, bineînţeles, şi-a alterat culoarea şi parţial a putrezit,
astfel incit, din lipsă de muncitori l a momentul potrivit, plantatorul este silit s ă
suporte pierderea unei părţi însemnate din recolta de bumbac, de care Anglia
are atita nevoie" . („Bengal Hurkaru. Bi-Monthly Qverland Summary of News • ,
22nd July, 1861 .)
22*
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sp aţiu a sferei muncii, conc omitent cu extinderea sferei ei de ac
ţill!Ile,

restrî.nger.e prin 1car:e se ·economisesc IIIlULte -che.lituieli ne

pro dU1ctiv·e

(faux frais) ,

este rezultatul

al

alăturării 'llil o r procese de muncă
mijlo acelor de iProducţi,e 18) .

ag:lDIIIl erării

diferite

şi

muncitoril or,

al

concentrării

ln oom:paraţie cu un nUIIIl ăr 'tot allît ide mare de .zile de muncă
individuale

izo'la!te, .ziua de

mnnc ă

c ombiI11 a tă

produce

caI11tităţi

mai mari .de va:lori Ide înltre'buinţare şi reduce, aşada:r, rt:impul de
muncă necesar p en!tru pmduoerea UIIlUi efect util ldeternniill a t. In
diferent daică .în fiecare caz dat •această 1creşter:e a forţei iPIOduc
tive a muncii se obţine prin mărirea forţei mecanice a muncii, sau
lărgirea sferei ei de acţiune în spaţiu, sau restrîngerea în spaţiu
a dmpului de producţie în raport icu saara :producţiei, s au mobi
lizarea în momentul critic de multă muncă într-un timp scurt, sau
provocarea emulaţiei .înJtre :i.nldivizi işi încordar:ea energiei lor, sau
faptul c ă qperaţiile Ide acelaşi •fel ale UIIlUi mar:e nUIIIl ăr de oameni
imprimă pecetea

c ontinuităţii şi

a

multil ateralităţii,

sau

îndepli

nir:ea /în acelaşi timp a !diferite operaţii, sau econoon�sirea IIIlijJ01ace
lor de p110ducţie !datorită 1î.ntre1buinţării lor

IÎiil

coonun, s au faptul

că munca individuală dobmdei;1te caracterul •de IIIlUncă socială me
die, - :foTţa productivă �edfică a zilei ide muncă 1oo:m'biI11 aite este
forţa (productivă s ocială a IIIlUillc ii sau forţa iprodueitivă a muncii
s o ciale. Ea oonst1tuie

1liil

rezultat a1 1c o op erării înseşi.

ln

colaborarea

siste.mart:kă icu alţii, :muncitorul ,depăşeşte limitele sale indivi'Clua:le
şi îşi dezvoltă aptitudinile !POtenţiale proprii speciei

19) .

'.Dacă în gener.e mundtorii nu p o t •Colabora nemijlocilt fără a
fi împreună, 1concentrarea lor ·într-un .spaţiu anumit !fiind, prin ur
mare,

o •Condiţie a c o op erării Jar, mUIIlJcitorii salariaţi nu p ot co

opera fără ca acellaşi 1capiital, acelaşi capita1ist s ă-i folosească si
multan, .deci s ă <cumpere simultan forţele for de IIIlUncă. Valoarea
totală a aoestor forţe de muncă, adkă suma isal ariHor muncitorilor
pentru ·o

zi,

o

săptămînă

etc.

trebuie să fie,

aşaidar,

reunită in

1 8) „ O dată cu progresul agriculturii, tot capitalul şi toată munca mai îna
inte disiminate pe o întindere de 500 de acri şi chiar mai mult se concentrează
în prezent pentru cultivarea perfecţionată a 100 de acri". Cu toate că, „în raport
cu cantitatea de capital şi de muncă folosite, spaţiul s-a restrins (is concentrated) ,
în comparaţie cu sfera d e producţie ocupată sau . exploatată mai înainte d e
u n singur producător independent , el reprezintă totuşi o sferă d e producţie
lărgită" . (R. Jones, „An Essay on the Distribution of Wealth", „On Rent" , Lon
don 1831, p. 191.)
lD) „Forţa unui om este foarte redusă, dar reunirea forţelor foarte reduse
dă naştere unei forţe totale superioare ca mărime sumei tuturor părţilor care
o compun, astfel incit forţele, prin simplul fapt al reunirii lor, pot să diminueze
durata şi să mărească spaţiul acţiunii lor" (G. R. Carli , notă la P. Verri, 1. c.,
t. XV, p. 196.)
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buzunarul 1caipr1la1i sitului înainte ca forţele de ,mUilJcă li.nseşi să fie
r·euntte 1în procesul de producţie. Remunerarea 1sillnultană a

300 de

mUJncitori, chiar pentru o stngură zi, p resupune o cheltuială de ca
pital mai mar.e deicît xemunerar·ea dtorva munci!tori, s ăiptăimînă de
sătptămînă, itilln,p de UIIl an /întreg. Nllllll ărul muncitorilor car·e c o
operează, adică scara pe care se desfăş o ară c o operarea, depinde
deci lîn primU'l I1înd de mărimea ·capitalului pe care un .capitalist
îil poatte avansa ipentru CUllllp ărarea !forţei de .mUil!că, aidică .de pro
p o rţia 1în car.e un capitalist

sau .altul

subzts.tenţă ale multor .mUJncito.ri.

displllile

de mijloacele de

Şi la f el Cllllll oSe [petrec 'lucrurile .cu capitalul varialbtl, ·ele s e
· CU

petrec ş i

capitalul •Constail!t.

.Aistfel

cheLtuiala p entru materii

30 de ori mai mar.e p entru un capitalist care folo
seşte 300 de muncitori deoît p entru .fiecare din .cei 30 de capitalişti
c are folosesc oHe 1 0 muncitori. !Mărilln e a valorii şi v;alumu'l mijlo a

p rime este de

celor d e muncă nolosite 'În 1oomun nu cresc, 1ce-i idrepit, 1în aceeaşi
măsură ca numărul m'lmdtorilor ifolosiţi, dar

totuşi ·cresc co1.1JSi

deraibil. Conoemtrarea unor mase mai mari de mijloace de pro
ducţie 1în IIllÎ illa unui singur

c apitalist ccmstituie deci o

condiţie

materială pentru •Cooperar,ea muncitorilior 1S alariaţi, iar proporţiile
c o operării, ·sau proporţiile 1în care ise desfăşoară IJlroducţia, depind
de graldul ac estei concentrări.
La !Început părea necesară o anumită 1mărilme minillnă a oaipi
individual .p entru •Ca numărul mundtorilor exploataţi ;si
multan, r·espeotiv m as a plusvalorii produse 1să fie sufilcientă iP erutru
ta'lului

.a-1 di�eI11s a p e p atl'On ide munca manuală, iP 6'.lltru a face dintr-un
mi.c meseriaş un 1capitalist şi pentru a institui a:stfel �ormal [[elaţia
c apital. Acum aioeaJStă mărime minimă ap are ca o

condiţie mate

rială pentru •transfomnarea 'UJilUi mare număr de procese de muncă
individuale, făl1îmiţate şi mdependente unul de altul, într-un pro
ces de muncă s ocial comJb ina!t.
La ifel, 1comanlda c.a;pitalU'lui asUIJlra muncii părea

a fi la în

cepuJt doar o UiiII1ar·e fomnală a .faiptului că muncitorul, în loc să
muncească ,pentru isine, munceşte ipentru c apitalist şi deci sub co
manda .capitalistului. O dată cu •Cooperarea unui mare număr de
muncitori

salariaţi,

p entru 'Îlndeip.linirea proc esului

de mun.că

în

suşi, comanda •c apiitalistului devine 10 necesitate, o adevărată con
diţie

a producţiei.

Pe

cîmpul IJlmducţiei,

ordinele 1c apitalilstului

ajung să fie tot aJttît de indÎlspensabÎJle ca işi ordinele generalului
pe dmpul ide luptă.
Orice muncă i!lJemijlocit

socială sau

c olectivă,

•executată

pe

scară mai mare, axe mai mult 1sau mai puţin nevoie de o dirij are,
care .să

asigure

armonizarea

activHăţilor individuale şi

să î.nde-
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funcţiHe generale rcar.e rezultă din mişca11ea rîntreguJui

pliineatscă

011gan1sm iproduativ, spre dec:xsebire de mişcaTea o011ganelor sale in
dependente. Uin vi:o}oniist s e dirij ează singur, o orchestră are /Ile
voie de dirijor.

Funcţii1e

de conducere,

de supraveghere şi de

mijilocire devin funcţiirle ·capitalului de Îllldaită ce munca subordo
nată Jui devine muncă coo.peraJtă. Ca funcţie sipecirfică a caipi'ta:lu
lui, fUIIl!c ţia ide c onducer.e dobîndeşte rtrăsături s.p eciifi.ce .
.In pTillnul r:înd,

mobilul

şi

scopul d eter.minant

de p roducţie caipitalist îl constituie o

2
care a caipitalului 0) ,

al procesului

oit :mai mare

autovalOTifi

adică o oîrt llilai mare producţie de plUisva

}oare, deci o aît mai mar0e e:xiploaitare de .căJtre caipitalilst
de rmuncă.

ra

forţei

O daltă cu masa murucitoriJor folosiţi simultan iereş.te

şi âmpotrivirea lor, şi icreşte IÎn mod necesar presiunea caipitalului
pentru înfoîng·er,ea acestei împ otrirv iri. Conducerea de cărtre capi
taltst nu

reprezintă nUIIIl ai

natura procesului soci.al

o

funcţie 'SIPecia'.lă ,care

de munc ă şi ţine

de

izvorăşte

acesta ;

ea

dm

c onsti

tuie totodată o fUIIl!cţie a exploatării unui proces de muncă social,
şi

ca raitar.e

este 1conidiţionată

exiploatator şi materia primă

a

de

antagonismul

inevii:tabil

e:xiploaitării sale. De

dintre

asemenea,

0

dată cu volumul mijloacelor de producţie, care se opun muncitoru
lui salariat ca proprietate străină, creşte şi necesitatea c ontrolului
în

vederea

unei

folosiri

adecvate

a

lor 2 1 ) .

Apoi

muncitorilor iS a1aTiaţi rnprez1intă un simplu efect al
talului,

cooperarea

acţiUIIl ii capi

care îi ifoloseş.te simultan. Legătura dintre funcţiile Jor şi

unrtatea lor de ·orgarnism colectiv productiv ex�stă în ,afara lor, în
c apiltal, car.e 1i reuneşte şi îi menţine reuniţi. Legătura !dintre

llllUJil

dle ltor li 1se op·u.1ie deci din punct de vedere ideal ca iplain, .iar din

20) „Profiturile...

sînt

singurul

scop

al

afacerilor ".

(J.

Vanderlint,

p. 1 1 .)

!. c.,

21) Gazeta filistină engleză „ Spectatar" din 26 mai 1866 relatează că după
introducerea unui fel de asociere intre capitalist şi muncitori in „wirework
company of Manchester" *, „primul rezultat a fost o descreştere subită a risipei
de materiale, deoarece muncitorii nu vedeau de ce şi-ar risipi proprietatea mai
mult decit orice alt întreprinzător, şi risipa de materiale constituie poate, ală
turi de creanţele dubioase, cea mai importantă sursă de pierderi în industrie".
Aceeaşi gazetă descoperă că Rochdale cooperative experiments 117 aveau urmă·
toarea carenţă fundamentală : „They showed that associations of workmen could
manage shops, mills, and almost al! forms of industry with success, and they
immensely improved the condition of the men, but then they did not leave
a ele ar place for masters •. („Ele au dovedit că asociaţiile de muncitori pot
conduce cu succes magazine, fabrici şi aproape toate formele industriei şi au
îmbunătăţit extraordinar situaţia acestor oameni, dar I dar, n-au mai lăsat
nici un loc cit de oit însemnat rpentru capitalişti") , Quel!e horreur I * *
* - Societatea din Manchester pentru fabricarea slrmel.
** - Ce oroare I - Nota trad.

-

Nora

tract.
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punct de vedere rpraiotic ca autori'tate a capitalistului, .oa forţă a
unei vioinţe străine, care 1supune aotivitaitea lor propriului isău scop.
Dacă, prin um:nare, sub raportul cOIIlţinutului, cOIIldUJcerea 1capi
talistă e duală, din pricina dualităţii proprii Îil!suşi procesului de
producţie pe .care trebuie să-l .dirijeze işi care, pe de o parte, corusti
tuie un proces ide muI11că social, avîm.d ld.rept 1scop confecţionarea
unui rpno:dus, iar pe de altă parte un rprnces de valorificare a capi
taJului, sub raportul formei ea este desipotică. O dată cu dezviol
tarea pe scară 1II1ai 1II1are a cooperării ..se dezv·o1tă for.mele specHice
ale ac.estui despotism. După .cum la inceput caipitaltstul este dispen
sat de IIIlUnca man'l1ală de Îllldată 1ce •caipitalul său aitinge acea mă
rime IIIliinimă cu care producţia capitalistă propriu-zisă albia începe,
tot aşa el cedează acUIIIl !funcţia supravegherii directe şi neîntrerupte
a muncitorilor i'holaţi şi ia grupelor de muncttori unei categorii
sip.eciale de lucrători salariaţi. La fel cUIIIl o armată are l!levioie de
ofiţeri şi subofiţeri, tot aşa şi o masă de muncitori care C'onlucrează
su'b ·comanda aceluiaşi .aaipital are nevoie de ofiţeri (aidimi.nistratori,
managers) şi subofiţeri (supraveghetori,
foremen, overlookers,
contre-maîtres) industria'li, care, în numele capitalului, deţin eo
mamda •În timpul procesu.lui de muncă. Munca de suprav-eghere
devine funcţia lor ex!Clusivă. Făcîn1d o •Comparaţie IÎIIltre 1II1odul de
a produce al ţăranilor indepellldenţi 1sau al 1II1eseriaşilor de sine
stătători şi gospodăria planta'torilor bazată pe sclavaj, economistul
coI11siideră această muncă de supraveghere .oa făcmd parte din
faux frais de rproduC'tion 21a) . In schimb, atunci ,cîmld ainalizează mo
dul de producţie 0capiJtalist, el idenltifică fuI11cţia de oonducere de
temninată de natura procesului •CO'leotiv ide muncă cu aceeaşi
fl1Il!cţie detemniruată de caracterul capHalis't �i deci antagonist ail
acestui p11oces 22) . Cap�talistul nu este capitalist perutru că este
conducător ·al illldustriei, iei dev.iin e ·conducător al inldustriei pentru
că este capitalist. Comanda supremă în industrie ajunge atribut
21a) După ce a prezentat această „superintendence of labour" * ca trăsd.
t.ură caraoteristică a producţiei solavagiste din statele sudice ale AmeriJCii de
Nord, profesorul Cairnes continuă : „lntrucît ţăranul proprietar" (din nord)
.,păstrează întregul produs al pămîntului său ** • el nu are nevoie de nici un
stimulent deosebit pentru a depune eforturi. Aici supravegherea devine cu
totul inutilă". (Cairnes, l.c., p. 48, 49.l
22) Sir James Steuart, care în general se distinge printr-o privire ageră
şi sensibilă la deosebirile sociale c aracteristice dintre diferitele moduri de pro
ducţie, observă : „ Prin ce altceva ruinează marile întreprinderi manufacturiere
producţia casnică dacă nu prin apropierea de simplitatea muncii sclavilor ?"
( „Princ. of Pol. Econ." , London 1767, v. I, p. 167, 168.)
*
**

- „supraveghere a muncii•. - Nota trad.
- La Cairnes : muncii sale. - Nota red.
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al 1capitalului,

aşa

C lllIIl in

epoca ,feudală

comanda SlllP r emă ân

război şi jurisdicţie •erau atribute ale .proprietăţii fulllciar.e 22 a) .
Muncitorul este 1proprietar al forţ·ei sale ide mulllc ă aitîta timp

cit se tocmeşte .cu ·caip�tcrl1stul ÎLD. c ai1itaite de vîinzător 1al ei, şi el
nu poate vinde idecît ·ceea ce posedă, r.esp eativ forţa sa de munc ă
indiv�duală. Relaţia aceasta IIlU se scMmbă dtuşi de [puţin atuillC i
cînd un 1c�pitalist c um.p ără 1 00 ide forţe ide muncă 1în loc să Cllllll
pere 'Uilla, aJdică Jncheie ·oo!lltracte icu 1 00 de muncitori indepen
denţi unul tde altul 1în loc •să în1cheie un •contraot cu unul .smgur.
El 1îi poate folosi pe .cei

reze.

Capiltcrl:iisitul

1 00 .de mu1ncitiori ifără s ă-d pună să coope
a1şadar, valoarea a 1 00 !de !forţe de

plăteşte,

muncă i!lldeperudente, dar nu .plăteşte forţa .de muncă ,combinată a
celor

1 00 de mundt:ori. Ca p ersoiane in!d� endente, muncitorii sînt

indivizi izolaţi, .care intră .Îln relaţii cu acelaşi capital, nu Î.Ills ă unul
cu oelăla�t . .Cooperarea 1or 1î111c epe abia lîn procesul ide muncă, :dar
în proc esul de muncă ei ,înc etează să-şi ap arţină lor înşişi. Odată
!ntraţi în ·el, ei 1sÎIIlt ,î111cor.poraţi c apitalului. Ca muncitori 1care .co
operează, ca membri ai unui orgainism activ, ei înşişi nu smt idecîit
o formă anumită .de existenţă a .capitalului. Forţa produativă a
muncitorului ·ca muncitor social •este astfel forţa productivă a ca
pitalului.

Forţa productivă socială

a muncii

se dezvoltă

gratuill:

de tîndată oe muncitorii .sînt puşi în anumite .condiţii, liar .capitaiul
îi pU!Ile în aceste c oodiţii. î.!Jltrucît forţa [>roductivă soicia'.lă a mun
cii nu costă nimic pe capital, întrucît, pe de altă p arte, muncitorul
nu o !dezvoltă înain!te ca munca sa însăşi să aparţină capitalului,
ea aparn ca d:iorţă pro ductivă pe care capitalul o posedă de la na
tură, ca forţă pro dUJdtirvă il!Ilane!llt ă a sa.

ln constrU/Cţiile .gigantke ale ve chilor asiatici, egirpteni, etrusci
etc., efectul c o operării !Simple se dovedeşte

a

.fi extraordinar.

„Se întîmpla în vremurile vechi ca, după acoperirea cheltuielilor civile
şi militare, aceste state dsiatice să se găsească •În posesia unui surplus de
mii loace de subzistenţă, pe care îl puteau folosi atît pentru ridicarea de edi
ficii măreţe, cit şi pentru construcţii utile. Faptul că aceste state dispuneau de
mîinile şi braţele marii majorităţi a populaţiei neagricole, precum şi faptul că
monarhul şi preoţii dispuneau în mod exclusiv de surplusu] amintit ofereau
mijloacele pentru a înălţa acele monumente măreţe de care era plină ţara„.
Pentru deplasarea statuilor colosale şi a enormelor mase a căror simplă urnire
din loc stîrneşte uimire, s-a folosit cu mare risipă, aproape numai muncă ome
nească. Pentru aceasta erau suficiente numărul muncitorilor şi concentrarea
eforturilor lor. Tot aşa puternicele recife de corali se ivesc din adîncurile
m:eanUilui, akătllli esc insule, teren ferm, deşi, luat in parte, fiecare mărgean
care se depune (depositary) este minuscul, slab şi neglijabil. In afară de efor-

22a) Auguste Comte şi şcoala lui ar fi putut, prin urmare, să dovedească
necesitatea eternă a stăpînilor feudali în acelaşi mod în care au dovedit-o pe
cea a stăpînilor capitalişti.
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turile lor fizice individuale, muncitorii neagricoli ai unei m:marhii asiatice nu
puteau aduce ldeoH un aport infim, dar forţa Io� era numărul lor, iar ·puterea
de a conduce aceste mase a făcut posibilă naşterea acelor construcţii gigantice.
Numai concentrarea într-o singură mină sau în citeva miini a verJturilor din
care trăiesc muncitorii a permis asemenea realizări• 23) .
Această 1PUte.re

a monarhilor

asiatici işi

egiip te.ni

sau

a

teo

craţilor etrusci etc., ia trecUJt, îin societatea modernă, asupra capi
t alistului, fie el capitalist izolat, fie,

ca în so cietăţile pe

acţiuni,

caipitalist c ombinat.
Oooperar.ea în p:m:cesul de muncă, aşa 1cum o găsim pre cum
p ănind la începuturile civilizaţiei omeneşti la p op oarele de vină
tori

2 3 a)

s au în •agrkultura obştiiJor hindus e, se \Întemeiază, pe de

o

parte, p e pro1Prieita'te a comună asUJPra conldiţiilor de producţie, pe
de altă iParte rp e ifarptul că individul nu s-a desprinis :Înc ă de cor
dOIIlul omlbiiical iail tribului sau al obştii, C111Il nu s-a desprins de
stup

albina.

Ambele deosebesc

aiceastă ooop erare

de

cooperarea

capitalistă. Aplicarea sporadică a coop erării p e scară l a rgă în lu 
mea antică, ffn evul me.diu şi în 1coloniile modeme se 'întemeiază
p e relaţiile directe de dominaţie şi de as ervire, cel mai adesea p e
sclavie.

Fol1ffi a •Capi•talistă

a

coop erării,

dimp otrivă,

îl

presupune

din capul locu'lui pe muncito rul s alariat liber, care vinde caipita
lului !forţa s a d e .muTI1c ă. Din punct d e vedere isrt:oric însă, ea se
dezvoltă lîn

opoziţie

meşteşugărească

:cu go spodăria

independentă,

sau nu forma de breaslă

2 4) .

ţărănească

indiforent

dacă

aipare

producţia
îmbracă

In comparaţie cu acestea, cooperarea

capitalisită nu apare ·ca foillD. ă istorică deosebită
cooperarea însăşi

şi .cu
ac easta

ca for.mă

istorică

a

oooperării,

ci

proprie 1Prooesului Ide

p110ducţie 1caipitaliist şi reare constituie trăsătura lui specifică.
După •cum forţa productivă ·s ocială

a

.muncii dezvoLtaită prin

cooperare a,p ar e oa forţă productivă a ·capitalului, tot astfel co·ope
rarea însăşi apare 1ca •o formă spe cilfică a pro cesului de producţie
capitalist, î111 opoziţie cu proc esul rde !Producţie a'l W10r muncitori
izolaţi şi indep endenţi sau aJ unor .mici m eseriaşi. Este p rima

:mo-

23) R. Jones, „Text·book of Lectures etc. • , p. 77, 78. Colectiile de anti·
chităţi asiriene, egiptene etc. din Londra şi din alte capitale europene sînt
mărturii ale acestor procese de muncă în cooperare.
23 aJ Linguet, in a sa „Theorie des Lois civHes " , :Poate că nu greşeşte
atunci cind consideră vinătoarea drept prima formă a cooperării, iar vinătoarea
de oamooi (război) una di.n primele forme ale vînătorii.
24) Mica gospodărie ţărănească şi iproducţia meşteşugărească indepen·
dentă, care, în parte, formează baza modului de producţie feudal, iar în parte
continuă să existe, după dispariţia acestuia, alături de intreprinderea capitalistă,
formează totodată şi baza economică a comunităţii clasice în epoca ei cea mai
bună, după ce :proprietatea comună primitivă orientală s-a destrămat şi �nainte
ca sclavia să fi dominat temeinic în producţie.
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difkare pe oare ·o suferă !Însuşi procesul 1d,e IID.uncă de îndată ce
ca,pitalul şi 1-a subordonat. Această IID.odificare are loc sp0111tan.
P.reunisa ei, respectiv folosirea 1sim.ultană a unui nUIIllăr mai mare
de IID.Uncitori salariaţi IÎn ace1aşi iproces de mllllcl ă, tomnează punctul
de plecar.e al producţiei .capi1taliste. Ea coi.mdde cu lînsăşi exisltenţa
caipiltalului. De aceea, dacă, jpe tde o par.te, modul de producţie capi
talist 1apare ca .o necesitate iistorică pentru 'trarn.siforma.rea procesului
de muncă într-llill proces sodal, pe de altă parte, această fo.rmă s o
cială a pmcesului de muncă apare 1ca o metodă lfioiosită de caipital
pentru a exploata acest proces cu mai mul1t profit, prin sporirea
forţei sale iproduative.
In lfo.rma ei sim.iplă analizaită pî.nă acum, cooperarea coinciide cu
producţia pe scară mai Jargă ; ea nu cJOnstituie �nsă o fomnă fixă,
car.aoteristică, a unei •epoci anumite în dezvoltarea 1D101dului de
proidUJCţie capitalist. Ea apare aproximativ im. această formă cel
mult la începuturile încă meş.teşugăreş1ti ale IID.anufacturii 25) şi în
acel tip de agrku'ltu.ră pe scară mare care corespunde perioadei
manufaotu.riere şi care, în esenţă, se deosebeşte de gospodăria ţă
rănească numai priin maJSa munciitorilor folosiţi simultan şi prin
volUIIlu
l l mijloacelor d,e producţie concentrate. Cooperarea simplă
continuă să fie fo.rma pretd01ID.inantă a unor ramuri de producţie
în 1care capitailuJ operează pe scară mare, lfără ca diviziunea mun
cii sau maşinile să j oace un ro1 important.
Oooperar.ea rămîne forma de bază a IID.odului de producţie
capitalist, cu toate 1că în forma ei si!!Ilplă •apare ca 10 formă de
osebită alătu.ri ,de fomnele ei mai dezvoHate.

25) „Nu este oare reunirea îndemînării, a slrguinţei şi a emulaţiei multor
oameni în aceeaşi lucrare calea pentru a o face să avanseze ? Şi ar fi izbutit
oare altfel industria de lină a Angliei să atingă un asemenea grad de perfec
ţiune ?" (Berkeley, „The Querist• , Land. 1750, p. 56 § 521.)
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Diviziunea muncii şi manufactura
1. Dubla origine a manufacturii
Cooperar0ea întemeiaită pe diviziunea muncii dobînideşte :fornn a
ei clasică IÎn manufactură. Ca formă .carnateristică ,a procesului de
producţie 1capita:Hst, ea predoonină IÎIIl perioada man.u1focturieră pro
priu-zisă, .care, p rivi.tă în mare, durează de la mijlocul secoldlui al
XVI..,lea pînă an Urltima treime a secolului al XVIII-lea.
Manufactura i a naşter·e in două !feluri.
Fie ică muncitori de meserii diferite, independente, prin ale
căwr mîini trebuie să treacă un produs 1Pînă la .finisarea lui, sffnit
reuniţi iintr-Ulll singur aitelier, sub oomanda aceluiaşi c apiitalist. O
trăsură, de pildă,
număr

de

cătuşi,

curelari,

era pro dUJsuJ colectiv 1al activităţilor unui mare

meseriaşi

independenţi,

strungari,

caretaşi,

ceaprazari,

sticlari,

şelari,

croitori,

lă

zugravi, lustruitori,

p oleitori etc. Manlllfactma de trăsuri reuneşte pe itoţi aceşti mese
riaşi diferiţi iin ace1aşi aitelier, Uilld e ei lucrează simultan şi com
binat. O trăsură, ·ce-i drept, nu poate fi poleită înainte de a fi con
fecţionată.

Dar dacă se lucrează multe •trăsuri

deodată, o

p arte

poaite !fi poleiltă fără ÎIIltre rup ere, Îtil timp ce altă p ar.te trece p rin
tr-o rfază anterioară a procesului de producţie. Pî.nă aici ne aflăm
încă pe

terenul cooperaţiei simple, .care

mate.rialul

ei U!Ill a n şi materialul Ide

îşi găseşte

obiecte.

gata pregătit

Fo arte

curînid

însă

intervine o 1schimbare esenţială. CroîtorUrl, lăcătuşul, curelaruJ. e;ttc . ,
folosit

numai

la

confecţionarea

trăsurilor, pierlde

încetul c u în

cetul, o dată icu obişnuinţa, .şi .capacitatea de a-şi exercita vechilul
meşteşug ÎIIl ·to ată amploar.e a lui. Pe de aMă parte, activitatea sa
unilateraliza'tă caipătă aicum cea mai adecv.ată fo rnn ă p entru slf.era
restrÎtnsă de 1aiotivitate. In:iţia:l manufaotura de trăsuri apărea drept
o combinare de meşteşuguri independente.
devine

diviziune

a prodUrcţiei

de

trăsuri

Incetul

cu !Încetul ea

în diferitele

sp eciale, din •Care fiecare •în p arte ·se cristalizează

ei

operaţii

ca funcţ1e ex

clusivă a unui muncit:or, totalitatea ilior fiililld execUrtată de totaii-
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tatea acestor 1II1uncitori parţiali reuniţi. Tot aşa manufactura de
postav, precum şi o serie întreagă de alte mainufaicturi au luat
naşter.e din 1combinarea unor meşteşuguri diferite, sub comanda
aceluiaşi ·capital 20) .
Dar manufactura ia naştere şi pe cale opusă. Un număr mare
de meseriaşi .care fac acelaşi lucru sau lucruri ide aceeaşi speţă,
de rpildă, hîrtie, sau .caractere tipografice, sau ace, sînt folosiţi
simultan şi i.n acelaşi 1atelier ide aice'l aşi capita1. Aceasta e \Coope
rarea ârri forana •ei cea mai silIIlrpl ă. Toţi aceşti meseriaşi (cu o calfă
sau două eventual) confecţi·onează pe de-a-,ntregul marfa şi efec
tuează astfel pe rînd diiferi:tele operaţii l!lecesare .p entru rprodUJcerea
ei. Ei continuă să JU!cr·eze după vechiul mod meşteşugărnsc. Cu
rînd însă împrejurările exterioare determină o altă folosire atît a
concentrării muncitorilor în ·acelaşi spaţiu, cit şi a simultaneităţii
munoilor .Jar. Astfel, de ipHdă, o •cant1ta!te mai mare Ide marfă
finită trebuie livrată într-un anumit termen. MunC'a va fi prin
urmare împărţită. In loc ca diferitele ·opemţii 1să lfie efectuate
succesiv de acelaşi meşteşugar, opemţiile ·sînt .se.parate .una de
alita, izolate, puse UI!Ja <alături de ailtJa 1În sp aţiu, fiecar·e din ele este
încredil!lţată altui IIIl eşteşugar, .toate rîmpreună fiind îndeplinite
simultan de cei care 1coo;perează . .A!ceastă tmpărţire incidentală se
repetă, avantajele ei ca11acteristice ies la iveală şi ea ·se înrădăci
nează rtreptat ca diviziune sistematică a muncii. Dintr-un produs
individua:J. al unui meşteşugar independent care �aice de toate,
marfa se transformă într-un produs social al unei cole ctivităţi de
meseriaşi, fiecare îilldeiplinrind mereu una şi 1aceeaşi operaţie parţială.
Aceleaşi operaţii care se oontopeau ·Ca activ�tăţi suocesive aJe
26) Pentru a oferi un exemplu mai modern pentru acest mod de apariţie
a manufacturii cităm următoarele : La Lyon şi la Nimes filatura şi ţesătoria de
mătase „sînt cu totul patriarhale ; ele folosesc multe femei şi mulţi copii, fără
să-i extenueze însă şi fără să-i distrugă ; ele ii lasă în frumoasele văi ale rîu
rilor Drome, Var, !sere şi în valea Vaucluse pentru a creşte viermi de mătase
şi a depăna firele de pe coconi ; ele nu devin niciodată cu adevărat o industrie
de fabrică. La o examinare mai atentă vedem că„. principiul diviziunii muncii
capătă aici un caracter aparte. Există, ce-i drept, depănătoare , răsucitori de
mătase, vopsitori, apretori de urzeală şi ţesători, dar ei nu sint reuniţi în ace
laşi atelier şi nu depind de acelaşi meşter ; toţi sint independenţi". (A. Blanqui,
„Cours d'Econ. Industrielle". Recueilli par A. Blaise, Paris 1838-1839, p . 19.)
De cind Blanqui a scris cele de mai sus, diferiţii muncitori independenţi au
fost parţial reuniţi în fabrici. � Notă la ediţia a 4-a. - Iar de cind Marx a
scris cele de mai sus, în aceste fabrici s-a încetăţenit războiul de ţesut me
canic, care înlătură cu repeziciune războiul manual. Şi industria de mătase din
Krefeld ar avea multe de spus în această privinţă. - F. E. �
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breslaşului german producător de hîrtie, în manufactura olandeză
de hJîrtie
p arţiale

au devenit independente,
conic om�tente

ale

unui

s�au

mare

transfoI1Il!Jart \În operaţii

număr

de

mu.ncitori

care

coOJP erează. Meşteru� breslaş din Niirnb erg iprOlducă.tor de alee for
mează elementul de bază al manUJiacturii engleze ide ace. Dar pe
cînd mes e11iaişUl din Niimberg efectua singur poate
succesive, aki, \În scunt ti.m,p,

20 de oip er.aţii
20 de mese11iaşi efectuează simultan

numai cîte una din c ele
au fost şi :mai

20 Ide 1Qperaţii, ·care, pe iba:zia e:xiperienţei,
anul't •Scindate, izolate .şi au1JonOllllizate oa funcţii

exclusive ale dte •unui singur mundtor.
Originea manutiacturii, despriniderea ei idilll meşteşug ·are deci
un !dublu canaicter. iPe de o rparte, ea pur:cede de la ,combinarea
unor meserii indep endente, ·diferite, •Care se dezaut001omizează şi
se uniLatera1izează 1într-atîit încît nu mai reprezintă deaît operaţii
p arţiial e •ce se ·c ompletează una ipe .alta în procesul de producţie al
uneia şi aceleiaşi mărfi. Pe de altă p arte, ea purcede de la c o ope
rarea unor meseriaşi de 1aceeaşi rspeciaJli.tate şi descompune iac eeaişi
meserie lindivilduală IÎil dife11iitele ei operaţii distincte, izoLîndu-1e şi
autcmoonizîndu.,],e [p e acestea 'într-atît încît fieoare din ele devine
funcţia exiclusivă ia unui anume munaitor. Pe 1de o ;pante, aşadar,
manufactura introduce diviziunea muncii 1î ntr-un anumit proces de
producţie siau dezvoltă 1această diviziune, pe de aJită p arte ea c om
bină meşteşuguru î.nainte separate. Orioare ar lfi �IJJs ă ipuniatul de
plecare al manufaicturii, fior.ma ei :finală este 1aceeaişi :

un meca

nism de producţie ale ,cărui organe sînt oaJl!Ilenii.
Pentru o justă 1fuiţelegere a diviziunii mundi în manufactură,
este es enţial 1să reţinem U!lill ă toarele ipuncte :
c 01II1punerea .pmoesului de producţie

în

coIJJflmdă aici întru totul c u s oindarea
diferitele

ei operaţii [parţiale. Compus ă

fui .p rimul 11înid des

faz·ele

s ale

distincte

se

aotiv�tăţii meseriaşului în
sau 1swplă,

ope11aţia

îşi

p ăJstrează caracterul de meş teşug, prin urmare dep endentă de forţa,
îndemînarea,

agilitatea şi siguranţa cu care muncitorul individual

îşi mînuieşte unealta. Meseria rămî.ne baza. Această bază tehnică
îngllls tă exclude o desc ompunere r-ea1anente ştiinţific ă a proc esului
de •producţie, !deoarece fiecare µroces p arţilal p11in 1aare rtrece pro
dusul !trebuie s ă .p oată fi executat c a operaţie [p arţtală a meseriaşu
lui. Toarnai pentru că,

în felul racesta, iscusinţa meşteşugăreas c ă

răJmîne b�a iprocesului de ;p11oducţie, i]iecare munaito.r s e ada,ptează
în exiclusivi'tate .1a o funcţie p arţială, iar forţa sa ide muncă este
transfo!lill a tă pe viaţă �ntr-1.Lll organ a'l acestei !funcţii parţiale. In
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sfîrşit, această diviZJiune ia lliluncii oonst�tuie un gen de cooperare
deos ebi't şi llilUlte din avC1JI1itaj0ele ei izvorăsc di:n naltuDa generală
a c o operă.Dii, nu din 1această for.mă sipecială

a

ei.

2. Muncitorul parţial şi unealta sa
Dacă [ntrăirn aicum .în .amănunte, este dar, un primul rînd, că
u n muncitor •Oare •execută t01ată viaţa Ullla 1şi aceeaişi operaţie silllllp lă
îşi 1ransformă întregul c oDp intr-un organ au1J01ID.ait şi 1.1JI1i1ateral al
ei şi are deci nevoie de mai puţin timp p entru a o efectua decît
mes eriaşul ·care

execUJtă ialte.rnativ

Dar imuncitorul •c o}ectiv C011I1bi!nat,

o serie 1întreagă de

orpenaţii.

care formează llilec aniismul 'Viu

al manufacturi!i, e al1cătuit nUllil ai din as emenea m.1.1JI1citori p arţiali
uni1aiterali. 1n comp araţie •CU mesertiJa
mai mult într-un rt:illilp mai scur.t,

a muncii

2 7) .

De

asemenea

1se

auton01ID.ă,

se pr01duce deci

aidkă sp oreşte forţa rproductivă

(p erifecţionează

şi

metoda

fiecărei

munci parţiale atunci iaînd 1aicea.1sta devine funcţia iinderp endentă şi
exclusivă ia unei rsingure per.s o ane. Reipetar.ea con:tinuă a aceleiaşi
activităţi restrînse şi ooncentr.arna atenţiei asu.pra .acestui domeniu
restnîns indică, pe baza •exiperieruţei, 11Ilodali1a:tea de a obţi.ne efootul
util UDmărit printr-un ·e.fiort 1dt mai mk. iln!truoît însă întotdeauna
g elll. eDaţii dii fer1te de muncitori trăies c s1multan şi lucrează Îlmpreună
în aiceleaşi manufacturi, procedeele tehnice astfel dobînd�te curÎilld
se acumulează işi .se 'tnansmit din generaţie 'Îlll

se cons ohdează,
generaţie

28) .

ManUJfa:ctur,a

(p:roduce

tîntr-aidevăr

virtuozi1laltea

muncitorlilui

p arţi,al, repro duoînd în interiorul 1atelierului s ep ararea illiaturaJă

a

meseri!ilor, pe care a găs1t-o Îill. 1s o cietate, şi împingîllld -o 'Sistematic
la e:xitr·em. Pe de altă parte, transfoDmarea, produsă de manufaiotură,
a mumdi parţiial.e în (profesia (pe viaţă 1a unui om •c orespunde toodin
ţei orînduirilor s o ciale anterio are de a dia mes eritlor un carader
ereditar, de ,a le pietrifica
prejurări istorice creau

o

â.n caiste •Slau, atunoi .cînd ,anUlliliJte tîm
variabHitaite a indiviidului inc ompatibilă

cu •sistemul castelor, de a le Olsiifica IÎ.11 bresle. Oastele şi breslele
sîTIJt rezultatul a.cţiunili 1ac el·eiaşi Jegi naturale •care, Îlil regnul animal
şi veg.etal, reglemen:tează diterenţierea ;plantelor şi ia.nimalelor fa
specii şi 1subspecii, icu singura d1ferenţă ică, la un anumit nivel ai

27) „Cu cit un proces de muncă de mare complexitate poate fi
detaliat şi repartizat intre mai mulţi muncitori partiali, cu atit va
în mod necesar, mai bine şi mai repede, cu mai puţină pierdere de
muncă•. („The Advantages of the East India Trade", Land. 1720, p.
28) „ Munca care se efectuează cu uşurinţă este indeminare
(Th. Hodgskin, „Popular Political Economy•, p. 48.)

divizat mai
fi executat,
timp şi de
71.)
transmisă".
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dezvoltării, ereditatea castelor sau exclusivitatea breslelor sînt
decretate lege 1socială 29) .
„Muselinele din Dakka nu au fost niciodată întrecute în fineţe, nici stăm
burile şi alte ţesături din Koromandel în splendoare şi trăinicie a culorilor. Şi
totuşi ele sînt produse fără capital, fără maşini, fără diviziunea muncii şi fără
vreunul din celelalte mijloace care oferă producţiei în Europa atîtea înlesniri.
Ţesătorul este un individ izolat care produce ţesătura, la comanda unui client,
cu un război d e ţesut de cea mai simplă construcţie, constînd citeodată numai
din bare de lemn rudimentar îmbinate. El nu are nici măcar un dispozitiv p en
tru întinderea urzelii ; războiul de ţesut trebuie deci să rămînă întins pe toată
lungimea lui şi devine atît de lung şi de inform, incit nu încape în coliba pro
ducătorului, care se vede astfel silit să-şi efectueze munca sub cerul liber, cu
întreruperi la orice schimbare a vremii" 3 0) .

NUilll ai îndemînarea spedală ·acumulată din generaţie î n gene
raţie şi !ID.oştenită din tată ,�n fau conferă hindusului, ca şi păianjenu
lui, •aceasrtă virtuo:lli tcrte. Şi totuşi ţesătorul 1acesta hindus efeotuează
o a:nllillcă lfo.arte .comp1iJcată .în oompanaţie cu majoriitatea muI11cit:ori
lor din marrmfaotu.ri.
Un meseriaş care execută 1s111ccesiv diferitele iprocese parţiale
pe oare Je iimp1ică confecţionarea unui iprodus trebuie să schimbe
ba locul, ba uneltele. Trecerea de la o oipenaţie la a1ta întrerupe
fluxul muncii sale şi creează, c a să zicem aşa, pori în ziua sa de
muncă. Porii .aceştia se string de îndată ce el efectuează toată
ziua, !fără Îilltreru,pere, una şi aceeaşi ope11aţie, sau dispar în măsura
în 1oare scalde altelll1area operaţiilor pe care 1le efectuează. Aici,
p11oduativitatea sp orită se datoreşte fie lllllei cheltuiri 1sporite de
forţă de muncă într�un interval de itiJmp dat, deci intensităţii siporiJte
a munoii, ifil.e unei 1scăderi a •COiltSUJIDului naproductiv de forţă de
mlllilcl ă. Inrt:r�aidevăr, 1surplusul de forţă cheltuită pe oare îl necesită
orice trecere de la repaus 'la !!Il.işoare se ·c ompensează ipr.i.ntr�o pre
lungire a du11atei vttezei normale deja atinse. .Pe de 1altă tparite,
coilltinuita!t ea muTI1cii uniforme fiace •să ·saaidă elanul şi energia,
29) „Şi artele... au atins în Egipt un grad înalt de perfecţiune. Căci e
singura ţară în care meseriaşilor nu le este îngăduit să se amestece în trebu
tile altei clase de cetăţeni, ei fiind ţinuţi să practice doar meseria care, potri
vit legii, se moşteneşte în neamul lor ... La alte popoare găsim că meseriaşii îşi
risipesc atenţia în prea multe direcţii... Ba se dedică agriculturii, ba fac negoţ,
ba se îndeletnicesc cu două sau trei meserii deodată. !n ţările libere ei parti
cipă de obicei la adunările populare. !n Egipt, dimpotrivă, meseriaşii sînt su
puşi la grele cazne dacă se amestecă în treburile publice sau practică mai
multe meserii deodată. !n felul acesta, nimic nu-i reţine să se dedice cu totul
meseriei lor. Pe deasupra, moştenind de la strămoşi o mulţime de procedee,
ei se străduiesc <:u sîrg să născocească altele noi". {Diodorus Siculus, „Histo
rische Bibliothek", 8 1 , I, c. 14.)
80) „Historical aud descriptive Account of Brit. India etc.• By Hugh
Murray, James Wilson etc., Edinburgh 1832, v. II, p. 449, 450. Războiul de ţesut
din India este construit în înălţime, astfel incit urzeala este montată vertical.
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întruoî1t llil Hpseşte 1Pe muncitor de :relaxarea ·şi �armecul ,pe icare le
găseşte în alternarea a/Cbivităţilor.
PrOlduotivitatea

muncii

111.u

deptn1de

numai

de

iviI1tuozibatea

muncito rului, ci şi de p errfecţiunea uneltelor s1crle. UneMe de aicelaşi
fel, ca, ide p ildă, unelte de tăiat, de sfredelit, de p re1sait, de lovit etc.,
s e întrebuinţează IÎn diiferite prooese de IIIlU ncă, dar în ,acelaişi proces
de muncă

a!oeeaşi

unealtă serveşte

fa 1dilferite

ope11aţii.

Dar

de

îndată ce diferttele operaţii ale unui proces de muncă sînt .seipaI1ate
una ide •aJta şi !fiecare 1operaţie parţială ia

î.n

mîilla munciltorului

parţial o formă c.ît mai adecvată şi !deci exictusivă, se impun mo
dificărti. 1ale uneltelo r !Înainte utilizabile în s c opuri dilfe!'ite. Directia
în care se 1iaic e această modificare a formei rezuLtă din exip erienta
în .cursul 1căreia ies lia iveală idiJHcultăţile ·speciale provo c ate de
folosirea uneltelor in forma Jor nemodifiacrtă. Diferenţ1erea une'l te
lor ·de muncă, [>rm care unelte de

ace1aşi fel .dOlbiÎJIIJdesc pentru

fiecare :întrebuinţare 1sip ecială anumite fonme fixe, şi .s,pe ci a1i2'1are a
l o r , prin ·care !fiecare asemenea :instrument sp ecial •acţionează din
plin nUIIIl a i 1în mîna unor .nmnciltori [parţiali sp ecifici, ·caracterizează
manufaictur.a. NUIIIl a i la Binminghia.m se pr.oduc d!'ca
de ciocane, din care

fiecare

500 ide varietăti

serveşte nu numai la un pro ces de

producţie ldeos elbit, ci un nUIIIl ăr de <Ciocane ·diferite de mulite ori
servesc pentru operaţii diferite din .cadrul acelutaşi pro ces. Pe1iioada
manudiacturieră simplifică, p erfecţionează şi multiplică uneltele de
muncă, aidapt[ndu-le !funcţiilor distincte exclusive 1ale muncitorilor
parţiali 3 1) . Totodată ea 1cr·eează astfel una din premisele mate riale
ale maşinii, car·e constă ·într-o combi.ruare a llilla i multor uneJ<te siunple.
Munciltorul p arţial şi unealta s a fo11mează elementele simple
ale IIIl anufacturii. S ă cercetăm acum m11!nu�ae'tura IÎn ansamblul ei.

3. Cele două forme de bază ale manufacturii manufactura eterogenă şi manufactura organică
O das.iificare a manuJia!Ctur-ii .scoate 'la iveală două lfo!lfile de
bază, oare, [n !Pofida îunbinări.i. Jor ooa'.lli onale, OOilJSltituie totuşi două
tipuri esenţia'.1mente deOlsebite şi j o aică :roluri .cu totul ldilferite, mai
31) In opera sa epocală „Despre originea speciilor", Darwin observă cu
privire la organele naturale ale plan�elor şi ale animalelor : „Atîta timp cit unul
şi acelaşi organ îndeplineşte activităţi diferite, cauza modificărilor sale ar putea
fi găsită poate în faptul că selecţia naturală p ăstrează sau suprimă cu mai pu
tină rigurozitate •orice mică deviere a formei deaît dacă acelaşi orgain ar avea
o singură destinaţie specială. Astfel cuţitele folosite pentru a tăia tot felul de
lucruri pot avea în genere o formă similară, în timp ce o unealtă hărăzită unei
singure întrebuinţări trebuie să aibă la orice nouă întrebuinţare şi o nouă
formă" .
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ales

ulterior,

cînd

manllifadur,a 1se transformă,

devenind

marea

industrie mecanizaită. · .Aicest dublu c a11aoter ·al lllllanllif.acturii !izvo
răşte dial niatura produsului IÎn'SUJŞi. A·c esta e fonn at sau priai sim.p'la
c oonbinare mecanică a unor produse p arţi.ale i.ndependente, sau işi
datorează

fior.ma

definitivă

unui

şir

1con1secutiv

de

!Procese

şi

5 OOO

de

manipulaţii c onexe .
.Aistfel,

o locomotivă

e

alc ătui.tă din mai bine de

piese ililld epe.ndente. iE a n u pocwte trece însă drept exemplu p entru
primul

tip

de

manufactură

propriu-zisă,

deoarece

reprezintă

o

creaţie a marii indUJstrii. ·Putem să luăm msă .ceasomicuJ, cu aju
torul

1căruia

şi

\.\'tll'liam

Petty

a

ilustrat

diviziunea

munC!Î.i

lîn

manufaatură. Din operă indiv.iidu ală .a unui imesedaş din Niinnberg,
ceasornicul s-a transformat în produsul social al nenumăraţilor lu
crători parţiali, cum ar fi : lucrători care fac mecanismul brut, arcuri
de .ceasornice, c aidrane, arcuri spirale, găuri p entru pi·etre şi pâ.rghii
de rubin, arăitătoar.e, .ca11case, şuruburi, aipoi .po:leitorii ;
aceşiti
lUJcrători 1se IS'Ubîmp art

i•arăşi :

ide pildă, •cei care !f.ac

rotiţe

(la

rîDJdul 'l or se dirvid IÎl!l. cei .oare ifac rotiţe de alamă işi c ei care foc
rotiţe de oţel) , cel care face pinioane de angrenaj , cel care face
mecaniismul arătăboarelor, .achev·eur ide ;p1gnon (!fixează rotiţele de
pilllioane'le ide angrenaj

şi şlefui·eşte 'faţetele etc.) ,

cel •car.e faice

fusurile, !Planteur de lfiinilssage (fi�ează idriiferite rnţi işi !Pinioane de
angPenaj un mecamiiJsm) , finisseur de b ariJlet

(1Jaie dinţii, lărgeşte

orificiile pînă la .dimensiunile necesare, că1eşte !PiedkiJ.e) , cel oare
faice regulatorul, la regulatorul icu cilindri, ·cel •care !face 'CHindrii,
c el care 1f.ace .b alalll. sieruJ, ·cel 1aare face roti�a ba.1.ansierului, cel oar.e
face COIIIlip.asul (care reglează .ceasornicul) , 1Plam.teur d'echappement
(cel care ifaice regulatorul propriu-zis) ;

.apoi reipasseur de b ariHet

(finisează lăcaşele •ar.eurilor 1şi p1edicile) , şlefui'tor.uJ de arcuri, şle
fllli toruJ de rotiţe, şlefuitorul Ide şuruburi, icel 1car·e desenează cifrele,
cel 1care fac·e .cadranele

(topeşte emaiilul p e 'CUpru) , fabricant de

p endaints (face doar 1b elciugeJ.e .p entru •oarcasă) , lf.inisseur de char
niere (fixează ,şHftul de .aLarrn ă în mijlocul c ar.oasei etc .) , f.aiseur de
s ecr.et

(fooe resorturile oare descMd 1cap acu1) , grav.eur, cisel-eur,
polisseur de boîte * etc. etc. ; în fine, repasseur-ul, care montează
întreg ceasorn'icul şi 1:1 pr·e!dă .îin stare de ifunJcţiU!Ile. Doar puţi.ne

piese

ale

ceasornicului ltrec

membra disjecta

us

prin llll1Î ini diferite, 1şi toate

aceSll: e

se str:ing abi a în -mina care 1e .tr.ainsformă în

ultimă in!sltianţă ,într-un rtot mecanice . .Aicest raport exterior al pro
dusului fi.nit ifaţă de dilfel"itele s ale .elemente lface 1oa aiiici,

oa

l0a alte

produse simill are, c OJIJ.binarea muncitol1ilor parţiali în aiceLaşi atelier
* 23

poleitorul de carcase. - Nota lrad.

- Marx-Engels - Opere, vol .

23
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să ifie inlddentală. Muncile [J arţia1e ipat

şi

ele, 1a 11mdul lor,

fie 1îndeplini'te de meseDiaşi independenţi unul <de .a1tul,

să

cum s e

Îilltîm.plă î n .oantoanele Waaidt 1şi Neuchâtel, Îin rtimp ce J a Geneva,
de .pilidă,

există mari m anufacturi

cooperarea nemij lo cită

a

de

c ea·sol1Il!ice,

adkă

are

loc

IIIlunciltorilor q:iarţiali isub (oomanda unui

capital. Şi în acest din urmă ·caz, numa1i 'l.1areori cadmnul, arc'llll şi
carcas a se c oil!fecţionează in IIIl anlll�actură. tn aceist rdOIIIleniu, pro
dUJcţia combinaită manufac turieră esite rentabilă doar în �mprejurări
excepţionale, deoarece între muncitorii care lucrează la domiciliu
ooncurenţa este ifioallte maroe, făr.îmiţarea prodUJcţiei \într-o mulţime
de procese eterogene ip erunite doar în :mkă măsură folosirea unor
mijloace de muncă comune şi, la o .as emenea {Producţie dispersa.tă,
c apitalistul
lor etc.

32)

ec onomiseşite

cheltuielile

p entru

'Clădirile

ateliere

1iotuşi .şi situaţia a·cesitor mUJilcitori <p arţiali •Care lucrează

la dOIIlli c.iliu, dar p eil!tru un c apitalist (f.abr1cant, etablisseur) , este
cu totul diferită de .aceea a IIIl eseriaişului rindependent, care lucrează
p entru prop riii săi clienţi

33) .

AJ. rdoilea tip ide manufadtură, forma pe!lfecţionată a acesteia,
confe cţionează pro duse care trec prin faze ide rdezvolitare conexe,
p rintr-o serie consecutivă de procese, aşa cum, de pildă, în m anu
factura de ace de cusut sîrma trece prin mîinile a

72, ba chiar

a

92 de muncitori parţiali specializaţi.
In IIIl ă'sura ffn oar.e aceaJstă manufactură .combină IIIl e serii iniţial
diSiJ> ersaite,

ea redUlce 1dilstainţa

în 1SiJ> aţiu dintre dtferitele faze ale

confecţionării produsului. Timpul de trecere a acestuia dintr-un sta
diu în celălalt este scurtat, la fel şi munca prin c are se realizează
32) In 1854 Geneva a produs 80 OOO de ceasornice, mc1 măcar a cincea
par.te din producţia de ceasornice a cantont11lui Neuchâtel. NU!IIlai Chaux-de
Fonds, care poate fi socoti t o singură manufactură de ceasornice, fumizează
anual de două ori cit Geneva. ln perioada 1 850-1861 Geneva a furnizat
720 OOO
de
ceasornice.
Vezi
„Rieport
from
Geneva on the
Waitch
Trade", în „Reports by H. M's Secretaries of Embassy and Legation on the
Manufactures Commerce etc.•, nr. 6, 1863. Dacă procesele disparate în care se
divide confecţionarea produselor pur ş i simplu asamblate îngreuiază ca atare
toante mult transJo!'marea unor astfel de manud'aioturi W. producţia mecanizată a
marii industrii, la ceasornice se mai adaugă alte două impedimente, şi anume
dimensiunile minuscule şi delicateţea elementelor lor, precum şi caracterul de
lux, de unde marea diversitate a ceasornicelor, incit cele mai bune firme lon
doneze, de pildă, nu produc in tot cursul anului nici măcar o duzină de cea
sornice care să fie Ia fel. Fabrica d e ceasornice Vacheron & Constantin, care
foloseşte cu succes maşinile, nu furnizează mai mult de 3-4 varietăţi diferite
<:a mărime şi formă.
33) In producţia ceasornicelor, exemplul clasic al manufacturii eterogene,
sus-amintita diferenţiere şi sipecializare a uneltelor de muncă, rezultată din di
vizarea activităţii meseriaşului poate fi studiată foarte precis.
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aceste treceri 34) . Ln c ompanaţie icu meseria, se cî.ştigă asi1Jfel forţă
productivă, şi anUIIIl e acest •d1ştig rezu1tă din caracterul generaJ de
oooper.are .a:l mamllii acturiri . Pe de a1tă parte, principiul

diviziunii

mundi, sip e cific manl!Jfaoturii, rec lamă o izolare a diferitelor faze
•ale

producţiei,

mese riiaşului.

autonomizate

Stabilirea

şi

1ca !tot

a!tîtea

menţinerea

operaţii

legăturH

iparţiale

d'hlrtre

ale

ifunctiile

izolate neoesită .trecerea .continuă a pro duisului dÎlll. t r-o mînă IÎD'tr-aJta
şi dmtr-un tpI1oces intr-a.ltul. Di.n punctul de vede.re al mariii industrH,
ac est fapt apare ca o l'imiitare oar.acterisUcă, iimanerrtă princip iului
manufacturii şi care sporeşte .cheltuielile de producţie 35) .
Daică vom c onsider a o a.numită 1c antita.te de materii prÎlln e , de
pildă, Ide aîrip e în m anmactlilia ide hîrtie sau de sîrmă în mainu
faotura de ace, viom vedea •că, până ajung .la forma lor finală, ele
parcurg în timp în mîi.nUe dilferiţil or muncitori p arţiali o serie de
faze 1sUJc ceisive

ale producţiei. Dacă VOllII. considera ÎIIlsă ate'lierul

ca un singur me canism total, VOllil •constata că materiile p rÎlln e se
ailllă simul1tan [.n to Cllt e fazele de pr.oducţie !deodată. Cu o parte din
nUJIDeroas ele sale mîini înzestnate cu instrUJID.e.nte, muncitorul colec
tiv, formait :prin .combinarea mu.ncitori1or :parţiaili, 1aşază SIÎI1Ill a , în
t� 1ce,

conc omi.tent, icu ·al1e mîini şi instrUJIDente,

el o întinde ,

o taie, o ascut·e eitc. Succ esiunea temp orală a diiferiotelor f.aze ale
procesului

s„a

trnnsfoI1IDa't

1într�o

a'lăturar·e •spaţială.

De

alici

şi

cantitalf:ea mai mare ide marfă finită livrată în acelaşi interval de
timp 36) • .A!ceC11Sotă t.Si.multanei,tate rezuJită, ce-i drept, dm forma de
cooiperare generală a proc esului total, -cu toate acestea îo111să manu
faictur.a nu nU1II1a i că găs eşte

condiţiile ic oQperăilii gata pregătite,

ci, .în p aI1te, �e şi -creează prin divi�area actilvităţii meser1aişului.
Pe de altă pante,

ea realizează această onganiz are so dală a pro

cesului de llllUIlI Că nUJmai ferecindu-<l pe muncitor de aceea.şi op eraţie
de detaliu.
84) „Cînd oamenii lucrează atît de aproape unul de altul, transportul tre
buie în mod necesar să fie mai redus " . („The Advantages of the East India
Trade", p. 1106.)
35) „In manufactură separarea diferitelor faze ale producţiei, ca rezultat
al folosirii muncii manuale, sporeşte enorm cheltuielile de producţie ; pierderea
provine în special din simpla deplasare dintr-un proces de muncă într-altul" .
(„The Industry of Nations • , Land. 1855, part. II, p. 200.)
36) „Ea" (diviziunea muncii) „determină şi o economie de timp, deoarece
divizează munca în diferitele ei operaţii, care pot fi executate în acelaşi mo
ment„. Prin efectuarea simultană a tuturor proceselor de muncă diferite pe
care o singură persoană ar fi trebuit să le efectueze separat pot fi, de pildă,
confecţionate acum o mulţime d e ace în acelaşi timp în care, în alte împreju
rări, un singur ac ar fi putut să fie doar tăiat sau ascuţit", (Dugald Stewart,
l. c., p. 319.)
23•
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lnitmaît protdusul parţial al faecărui muncitor :p arţial reprezintă,
totoda1tă, doar o ifază deosebită de dezvoltare a aceluiaşi protdus,
un mUD1cito.r ifuunizează c eluilalt, sau un gru:p de munci'tom furni
zează ieeluila1t grup, materia lor primă.

Rezu1tatul muncii unuia

constituie punctul Ide plecare pentru munca celuii1ail t. Pr-in urmar·e,
ai.ci un muncitor ldă de lucru 1în mod diroect 1celuitai1t. Timpul de
mlLilcă necesar pentru realizarea in !fiecare proces par,ţial a erfectu
lui util urmărit se 1stabileşte pe ib a-za e�erienţei, [ar mecaniisrn.ul
total 1al manufacturii p omeşite de la premisa 1că •într-un

anum1t

timp de muncă se obţine un anlliII1it rezu1tat. NU!IIlai ·cu acea'Sll: ă

condiţie ldi!f.edte1e p.r01cese de muil!că 1care se completează unThl pe

altul se ip ot desfăşura neîntrerlllP't , isimultan şi alătmait în sp aţiu.

E clar că 1această 1nter:depende.nţă nemijlocită a !IIllllilc
l ilor, şi deci

a muncitori-lor, il siloeşite pe fiecare în parte !Să nu f.o'l osea!scă pen
tru funcţia is a odecît tianpul striat necesar, şi în felul 1aJcesta s-e rea
lizează o continuitate, uniformitate,
independente

sau .cihi.ar

în

cu

regularitate,

orgianizare

37) şi

rtotul a�ta <leoît 1în meseriile
cooperarea siII11Pl ă. Faptul 1că p entru

IllilJÎ 1ales o iintell!sitate a mumdi

producerea unei măr.fi trebuie să ifie folosit numai ·timpul de munc ă
socialtlll ente necesar .aJpar.e, în producţia ide mărfuri în gener,al, c a
o co.nstrînger0e exterioară dator.Hă ,concurenţei, pentru că, superfi
cial vorbind, fiecare ip mducăbor în jparte 1trebuie s ă v.Lndă marfa
1a {P reţul ei de piaţă. In manufactură, în schimb,

oonfecţionarea

unei anumite cantităţi de produse într-un anUJIIli t rtirmp de muncă
devim.e o olege tehnkă .a .însuşi proc esului de p roducţie

38) .

Dar diferitele qper.aţi.i necesită durate tde birmp dinegale şi dau
deci .în jntervale de 1tillllp egale oantităţi inegale de produse par
ţia:l e. Pentru c a aice1aişi .m Uilldtor s ă execute zilnic una şi ,aceeaşi
oper.aţie, ipentru dilferitele -operaţii trebuie deci folosit într-o anu
mită iproporiţie un număr d'iJer.it de mUD1ci:tori, de ipiLdă e nevoie
de 4 turnăto.ri işi 2 defak atori la 1 ş1efuitor 1într-i0 .mam'Ulfactură de
caractere 1ti,p ogr,afice, IÎintruoît înltr-o oră un turnător toarnă 2 OOO
de litere, un rdefalcator desfaice 4 OOO şi un şlefuitor şlefuieşite 8 OOO.
Aici revine p rincipiul coop erării 1n fol1!Ila sa •cea mai rsimplă, adică

folosirea simultană ·a unui mare număr de oaimeni care foc munci
similare ; de dana ·aceasta însă, el .eXipDimă un raport origamic. Aşa
dar, diviziunea manufacturieră a muncii nu numai că simplifică şi

37) Cu cit e mai mare în fiecare manufactură diversitatea în rîndurile
muncitorilor specializaţi..., cu atît e mai mare organizarea şi ritmicitatea fie
cărei munci în parte, cu atît e nevoie de mai puţin timp şi de mai puţină
muncă", („The Advantages etc.•, p. 68.)
38) Totuşi, în multe ramuri producţia manufacturieră nu atinge acest re
zultat decît incomplet, pentru că nu ştie să controleze cu precizie condiţiile
chimice şi fizice generale ale procesului de producţie.
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diverisifkă org,anele ca'l itativ deosEfuite ale muncitorului colectiv
social, dar creează şi un raport matematk 'fix pentru determililarea
volum.ului cantiltativ al acestor organe, .aidică 'Peilltru numărul re
lativ Ide muncitori sau pentru măriirm ea relativă a grupuri:lor de
muncitori 1aif,ectate fiecărei ifuncţii .sipeciale. Ea dezvolttă, o dată
cu diJerenţierea 1calita!tivă, normale şi !proporţiile -cantitative ale
procesului de muncă sooial.
Dacă iPe ibaza e:xiperienţei a fost stabild.t raportul ce:l mai aiCl.ec
v.ait iî.ntre ldiforitele gru'Puri de muncitori parţiali ipentru 1anumite
p.l'Otporţii 1ale producţiei, aceste .proporţii am .pot fi mărite decît
folosi.Illd un multiplu al ofilecărud. grup de :munciitorii 39) . Se mai adaugă
fa.ptul. -că acelaJşi iil!divid execută anuimilte muruci pe scară mai mare
tot a1lÎlt de bine •ca şi ipe scară mai mică, de .pHdă munca de sU!pra
veghere, dep1asareia iproduselor pa!'ţiale dililtr-o (fază a ipl"Oducţiei
în .alta etc. Autonomizarea acestor ,funcţ1i sau atribuirea lor unor
muncitori speoiali devine deci rentabill.ă ·abia o dată 'cu sporirea
numărului .de munciltori folosiţi ; această •::worire îinsă trebuie să
afecteze silmultlarn, în aceeaşi proporţie, toate grU!purile.
Foiecaroe g.ru.p, adică un .nuanăr de munciitori cu aceeaşi funcţie
parţtală, se icomipune din el,emente omog.ene şi fomnează un organ
dtstinct al mecani1smului total. In unele manuifa!Cturi 1DJSă, grupul
însuşi const1tuie un organism de muncă dilferenţiat, în tilmp ce me
canismul .total ·este format iPrin repetarea sau multiip1icarea acestor
org,amsme 1p11oduoti;v:e elementare. Să luăm, de ip11dă, manufaiotura
buteliilor de sbc:'lă. Ea se ,s cindează în tr·ei faze eSBnţia1mente dis
tincte. In primul rînd faza pregătitoare, prepararea pastei de sticlă,
adaosul de nilsiip, v.ar etc., şi topirea acestei paste pînă .ajunge
masă fluidă de stiolă 40) . 1n .această pr.iimă fază lucrează mUlllcitori
parţiali diferiţi, la !fel .ca şi .în !faza ftnală, în care bute1iHe sînt
scoase .din cUJptoarele de usica!t, sortate, ·ambaLate etc. Intre aceste
două faze se .situează stiiclăritul proipriu-zis, adică prelucrarea ma
sei iflu1de de sitidă. La aceeaşi gură a ·lllli Ui •CUiptor de sticlă lucrează
un gruip, numit în AngUa „hale" (gaură) şi 1alcă!tuilt dintr-un hottle
maker (lucrător oare face butelii) •sau fintsher (finisor) , un blower
(suflător) , un g atherer (st11îngător), lJiil putter up (stirvuitor) sau
39) „Dacă pe baza experienţei s-a stabilit, potrivit naturii specifice a pro
duselor fiecărei manufacturi, atît metoda cea mai avantajoasă d e a scinda pro
cesul de producţie în operaţii parţiale, cit şi numărul de muncitori necesari
pentru aceste operaţii, toate întreprinderile care nu folosesc un multiplu exact
al acestui număr vor produce cu cheltuieli mai mari... Aceasta este una din
cauzele colosalei extinderi a întreprinderilor· industriale". (Ch. Babbage, „On
the Economy of Machinery• , Land. 1832, eh. XXI, p. 172, 113.)
40) In An.glia cuptorul de topire este separat de cuptorul unde se pre
lucrează sticla, în timp ce în Belgia, de pildă, acelaş i cuptor s erveşte la am
bele operaţii.
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whetter off (tăietor) şi un .taker in (hamal) . Ac eşti cinci

i!IlllJilC itori

parţiali .constituie to.t atîtea o rgane 'Si}J eciale a.le unui siingur orga
nism ide munc ă, oare p oate 1acţiona nllllD. a i 1oa unita!te, deoi numai
prin c o operarea directă a c e'lor •Cinci. Dacă organismului ii lipseşte
unul din •cele dnci membre, el răanÎ!Ile p ara1izat. Acelaşi cuptor de
sticlă are unsă mai IIIlULte deschizături, în Anglia, de pi1dă, 4--6 ,
fiecaroe idim ele 1oonţi111înd un 1creuzet de a11gHă cu isticlă fluiidă, :La
care lucrează dte un grlJ1P iaparte de munJCitori, cu •aceeaşi c om
ponenţă .cvintuplă. Alcătuirea Hecărei

grupe ân parte ise

îrnteme

iază aki nemijlodt pe div.izi1.llll e a muncii, 'În tilm.p ce legătura diin
tre :diferitele grupe ide

aoelaşi :fel •COillstituie

o 1co aperare simpl ă,

care, folosind în .comun unul idin IIIli jloacele de producţie, în sipeţă
cuptorul de istidă, .îl exiploaitează mai ec 001omic. Un asemenea cup
tor de sticlă, cu ·Cele
ii.ar

o manufactură

4-6

grupur.i ale sale, formează

de iStiiclă

cupriI11d e

stklării, împ.reună cu dmstalaţiile şi

cu

10

un multiplu de

sticlărie,
as·emenea

munoi:torii destinaţi fazelor

pregă1litoare şi f.iin aI.e a�e producţiei.
rea

In

1s.iiîrşiit, manu.faictur,a, aşa .cum parţial r•ezultă din combina

unor 1II1 e serii diferite,

poate .evolua, 1troansformîndu-.se

într-o

ccxmbinaţie a unor manufacturi ICliferite . .A!sbfe1, stidăriile 1II1 ai 1II1 ari
din Anglia ,i.şi fab ri.c ă singure creuzetele de ·argilă, pentru că de
calitatea

lor

depi.nide esenţialmente

reuşita 1sau nereuşrta produ

sului. Aici main'\llf actura unui mijloc ide !Producţie este 1oombinată
cu manufaictura produsului. Invers, manufaiotura produsului p oate

fii oombinaită cu alte manufacturi, în care ;produsul IÎ!Ilsuşi iServ eşte
la rundul său 1ca 1II1 a terie p rilIIl ă , 1sau cu ale c ăror prad1.11se se com
bină uliterior. As �fel, de pi1dă, manufactura de flintglas se combină
cu şlefui•tul •stiiclei 1sau cu iturnătoria de ,ala1II1. ă , aiceaista din llrlIIl ă

Îlil

vederoea •montării unor garni<turi de meta•l pe dive11se obiecte de

sticlă.

Diferitele

man1.11facturi

c ombion.a:te

fo11mează,

.în

acest

caz,

secţiuni mai mu1t sau 1II1 ai puţin separiate •Î!Il 1sp aţiu ale unei singure
manuf.acturi de ansamblu,

c onstituind -în ac elaşi timp p11ocese de

pr.oducţie independente, fiecare .cu propria sa diviziune a muncii.
In ipofida ainumito.r avantaj e pe 1care le prezintă, manufaotura com
binată nu dobîiilld :!'şte [pe ibază p11oprie o aidevărntă unitate tehnică.

O ,asemenea unitate dia nai;ltere abia o dată

icu

transformarea ma

nufacturii î.n industrie mec aniZlată.
Perioada

manuf.acturieră,

1care

ticrnipului de mun c ă necesar pentru
p11iinciipiu c onştient

41) ,

curînd

pro.clamă

producerea

r.educerea

mărfur1lor

drept

dezvoltă 1sp o raidk şi tfo1osirea 1II1 aşinilor,

în

41) Ceea ce se poate vedea, între altele, Ia W. Petty, John Bellers, An
drew Yarranton, în „The Advantages of the Eas t India Trade" şi Ia J. Van
derlint.
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c are cer un mare

număr de oameni şi o mare cheltuire ide forţe. Astfel n-a durait
mult şi în manufaotura de hiî rtie to carea zidrenţelor a înc eput să
se !facă în mori de hiîrtie, iar î n metalurgie zdrobirea minereurilor
prin aş a-numitele pive d e miinereu

42) . Maşina în forma ei elemen

tară fusese trainsmÎlsă 'încă ide funip eriul roman sub .înfăţişarea mo.Pii

43) . Perio ada meseriilor a lăsart moştenire marile invenţii :
tn genere

de apă

busola, pr.aiful de ipuşcă, tiparul şi ceas ornkul •automart.

însă, maşini.le j o acă aoel rol se cundar pe oare li le atribUJie Adam
Smiith

a•lături

folosirea

de div•iziune a muncii 44) .

sporadică

Foarte importantă devine

a maşinil o r în seC'olul

al XVII-lea,

deoarece

of.e.rea maril or matemaitiieien.i 1ai timpului j.aloane praotice şi sti
mulente pentru 1crearea mecankii moderne.
Me caniisunul

sp ecific perioadei

muncito rul coJeotiv,

manUJfaoturiere

rămîne

msuşi

c ooruhina'i rdintr-un mar·e număr de muncitori

parţia1i. Diferitele •ope.r.aţii :p e c are 1producătorul unei mărfi le efec
tuează

alternativ

şi

c are

se

împletesc

!În

alillsamblul

proce sului

său rde muncă îl so li<Cită fo arte mult. O O(peraţie recla1II1 ă mai muLtă
forţă, o

alta mai multă îindemînare,

•O

.a treia mai multă atenţie

etc. Or, acei1aşi individ nu posedă itoarte aceste .calităţi 1n ace.laşi
grad. Dup ă s epararea, autoruomfaarea şi izol.are a diferiitelo r ope
raţii, muncitorii sînt ÎIInp ăriţiţi,
tăţilor

lor

predominante .

Dacă

clasificaţi şi grupaţi ip otrivitt cali
p arliiicu1arităţ11e

Lor naturale

for

mează truncMul pe .care .se .altoieşte diviziunea muncii, manufac
tura,

odată

:iirutrodusă,

dezv·o'Mă !forţe de muncă

c are prin IÎills ăşi

natura lor sîillt apte .numai peJJll: ru funcţiuni s:peciale, unilater,ale.
Acum

mundtorul

acelaşi graid înalt

coJeoliiv
de

posedă

to ate

c alităţile

v;irtll!ozitate rşi, totodată,

le

prnduotive

în

cheltuieşte

în

42) Incă spre sfîrşitul secolului al XVI-iea, pentru zdrobitul şi spălatul mi
nereurilor se foloseau în Franţa pive şi ciururi.
43) Intreaga istorie a evoluţiei maşinilor poate fi uxmărită cercetînd istoria
morilor de cereale. In limba engleză, fabrica se cheamă şi astăzi mill (moară).
ln scrierile tehnologice germane din primele decenii ale secolului al XIX-lea se
mai întîlneşte cuvîntul Miihle (moară) nu numai pentru orice maşină pusă în
mişcare cu ajutorul forţelor naturii, ci şi pentru toate manufacturile care folo
sesc aparate mecanice.
44) DUJPă cum se va vedea mai îndeaproape &n cartea a !Patra a acestei lu
crări, A. Smith nu a formulat nici o singură teză nouă cu privire la diviziunea
muncii. Ceea ce îl caracterizează însă ca economist reprezentativ al perioadei
manufacturiere este aocentul pe care LI pune pe diviziunea muncii. Rolu.I sub
ordonat pe care îl atribuie maşinilor a provocat, la începutu.I dezvoltării marii
industrii, obiecţiile lui Lauderdale, iar într-o perioadă de mai mare dezvoltare
a ei pe acelea ale lui Ure. De asemenea, A. Smith confundă diferenţierea unel
telor, la care muncitorii parţiali ai manufacturii au contribuit activ, cu inven
tarea maşinilor. Nu muncitorii manufacturieri, ci savanţii, meseriaşii şi chiar
ţăranii (Brindley) etc. sînt cei care joacă aici un rol.
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modul ·cel mai ecoI11omic, deoarece foloseşte toaite organele sale,
indiwdualizate în munciitori distincţi 1sau în grupuri dilstincte de
mUJllottori, .exclusiv pentru 1îndep1inir.ea ofun1ctiilor .lor specifice 45) ,
Unilaiter,ailritatea şi ·chiar imperfecţiunea muncitoru'lui iparţial, deve
nit unul din m:iganele munciitorului colectiv, se 1transformă tin per ....
facţiune a sa 46) . D epr.inderea de .a efectua o funcţie unila:te.raJă
îl transiiormă într-Uil1 orgain .care !În mod !firesc .aicţiooează cu pre
cizie, în rtimp ce conexiunea mecanismului total îl oonsrtrînge s ă
aicţioneze cu regularitatea unei piese de maşină
lntructt

diferitele !funcţii

ale muncitorului

47) .
colectiv Sînlt mai

simple sau mai COIIlp
l, �ex·e, inferioare s au superioare, oiigainele sale,
aidică forţele individuale ide mUIIlc
l ă, illecesită nivele de pr.egă1tire
foarte diJe11ite şi posedă deci v.alori foarte dilferite. Manufactura

dezvolită, prin urmare, o ierarhie a for·ţelor de muncă, căreia îi co
respunde o iscară .a s alartiilor. Dacă, pe de o !Parte, muncitorul indi

vildual se adap tea:ză Ua

•O

.funcţie unil.aterală, de icare este 1egalt pe

viaţă, pe de ailtă !Parte şi 1diiferitele oiper.aţii ale muncii sînt nu mai
puţin ·adaptaite ·acelei ierarhii a .aiIJtiturlinilor n a1turaJe şi dobUndite 48) .
Dar !fiecare proces ide producţie implică an'UIIIlite manipulaţii sim
ple, de c are e capabil orice om, fără nici o pregătire. Acum şi aceste
manipulaţii s.int de�fi.nse din legătura lor lfluidă cu momenltele
maii IÎimportante al·e muncii l?i o.siifirc ate iîn 1funcţ1i exclusive.
45) „Prin divizarea procesului de muncă în mai multe operaţii diferite,
din care fiecare necesită alt grad de îndemînare şi de forţă, patronul manufac
turii poate să-şi procure cantitatea exactă de forţă şi de îndemînare, corespun
z ătoare fiecărei operaţii în p arte. Dacă, dimpotrivă, execuţia întregii lucrări ar
cădea în sarcina unui singur muncitor, acelaşi individ ar trebui să posede des
tulă îndemînare pentru operaţiile cele mai delicate şi destulă forţă pentru ope
raţiile cele mai anevoioase•, (Ch. Rabbage, l.c., eh. XIX.)
46) De pildă, o dezvoltare unilaterală a muşchilor, o deformare a oase
lor etc.
47) Intrebat de un membru al comisiei de anchetă prin ce mijloaoee este
stimulată sirguinţa băieţilor reare muncesc, d·l Wm. Marshall, general mana.ger (di
rector general) al unei manufacturi de sticlă ră51Pun.de foarte just : ,,Ei nici nu pot
să·şi neglijeze munca ; o dată ce au început să muncească, trebuie să şi con
tinue ; ei nu sînt decît părţi ale unei maşini", („Child. Empl. Comm., Fourth
Report", 1865, p. 247.)
48) In apoteoza pe care o face marii industrdi, doctoru] Ure sesizează ca
racterul specific al manufacturii mai bine decît economiştii anteriori, care nu
nutreau atîta interes pentru polemică, şi mai bine chiar decît contemporanii săi,
Babbage, de pildă, care, deşi îi este superior, ca matematician şi ca tehnician,
totuşi nu analizează marea industrie decît din punctul de vedere al manufac·
turii. Ure observă : „In esenţă, diviziunea muncii înseamnă adaptarea munci·
torului la fiecare operaţie parţială". Pe de altă p arte, el consideră această di·
viziune ca o „adaptare a muncilor la diferitele aptitudini individuale" şi carac·
terizează, în sfîrşit, întregu] sistem al manufacturii ca „un sistem d e gradaţii
după criteriul îndemînării", ca „ o diviziune a muncii după gradele diferite de
iscusinţă" etc. (Ure, „Philos. of ManUf. " , p. 19-23 passim.)
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De .aceea, manlllfactura creează in 1fi.ecare me.serfo pe care pune
stăpînire o categorie de ,aş.a-zişi mu.nci'l:ori neiiscUJSiţi, pe care me
seriile îi excludeau fără apel. Dacă manufactura dezvoltă pînă la
vi.rtuozitaite sipeoi alizarea
generale de muncă,
oricărei

pregătiri.

abso1ut unilateroală în daU111 a capaciităţii

ea IÎ·nceye

Alături

de

să .falcă o ·�eoia·1itaite

gradaţi.a

ieroarhică

din

aipar·e

lipsa

separaţia

silID.plă a muncitorilor 1în iscusiţi şi neiscusiţi. Pentru aceştia din
umn.ă cheltuie'li1e de instruire slÎnt
primii

•CU

e1e sca1d, ·comparativ cu 1cele

simp'1ifkă11ii fu.Dicţiunii.

tn

to.tul isuprilmate, iar pentru
ale meseriaşu.lui, din cauza

1amb ele cazuri v.cill. oarea �orţei de muncă

s c ad.a 49) . O excepţi.e ar·e loc Îiil măsur·a 'În care 1diferenţierea pro
cesului de muncă cr.eează .noi f.uncţid de .coo.r.donare, care
meser.iaşului nu exiistau de .ioc 'S au nu existau

.Îiil

m

munca

aceleaIŞi pro.porţii.

Relativa dev.a.Jiorizare a for.ţ ei de muncă, provocată de su.pr1m area
sau reducerea oeheJituieliilor de Jnistruire, implică in mod dir·ect o
mai mare v,a.loriificare a ·CC11PttaluJ.ui , căci tot 1ceea <:: e reduce timpul
necesar rpenitru

reproduc erea forţei

de muncă măreşte domeniul

supramtmcii.

4. Diviziunea munc11 m cadrul manufacturii
şi diviziunea muncii în cadrul societăţii
Am .anali.z.ait mai dnlll i .orig1nea manlllfacturii, apoi elementele
ei simple, muncitorul parţial şi unealta ISa, şi, în sfîrşÎlt, mecanis
mul ei 1ÎII1 an1samb1u. Vom atinge acUIIIl , pe iscurt, raiport:ul idintr.e
diviziunea manufoicturieră .a muncii şi diviziunea 1socială a muncii,
diviziune

care .constituie rbaza

g enerală

a

oricărei

!Producţii

de

mărifUJ:1i.
Dacă

avem

.în

vedere numai munca 1î111săişi,

ducţiei sociale dn categorii.le ei mari

împărţirea !Pro

[im .aHgemeinen] , .ca

agri

cultură, illldustrie etc., poaite fi 0consÎ!dera!l:ă 1ca 1iliviziune generală
a mlmcii,
subsp ecii

împărţirea
ca

acestor

c ategol'ii

diviziune p articulară

de producţie

[im besonderen]

în

specii şi

a muncii,

iar

diviziunea muncii <În c adrul unui atelier ca divfaiune a mUJncii �n
detaliu [im einze1nen]

so) .

49) „Orice meseriaş care„. e pus în situaţia de a se perfecţiona prin
practicarea unei singure operaţii„. devine un muncitor mai ieftin". (Ure, l.c.,
p. 19.)
5Dj „Diviziunea muncii porneşte de la separarea profesiunilor celor mai
diverse şi merge pină. Ia acea diviziune care împarte intre mai mulţi muncitori
confecţionarea unuia şi aceluiaşi produs, ca în manufactură.". (Storch, „Cours
d'Econ. Pol. " , ediţia pariziană., t. I, p. 113.) „La popoarele care au atins un
anumit grad de civilizaţie găsim trei feluri de diviziune a muncii : prima, pe
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Diviziunea muncii ·În .cadrul societăţii şi limitarea corespunză

toare a indivizilor la sfere p rofesionale d�stincte 1se dezvoltă, ca şi
diviziunea .muncii î.n .cadrul manufacturii, de 1l a punate de plecare

5oa)

opuse. în c adrul unei familii

şi, mai dezvoltat, în cadrul unui

trib, apare o diviziune naturală ,a muncii întemeiată pe deosebirile
de sex şi de vî11stă, adică pe bază rpur !fiziologică ; ·această diviziune
îşi 1lărgeşte ,sfera o idaită

cu lărgirea vieţii •sociale, ·cu

creşterea

numeriică ·a iporpulaţiei şi, mai .ales, o dată cu apariţia conflicte1or
dintre .d.ife.ritele triburi .şi •CU subjugarea unui trib de >Căltre celălalt.
Pe de altă parte, cum am observat mai îrrrninte
duse apare

acolo unde vin în

comunităţi,

.căci .nu rperso anele

etc.

contact

p artkulare,

sînt [a inceamturile oivilizaţiei

*,

diferite

cele

schimbul de pro
familii, triburi şi

d 1familiHe,

care .intră în

triburHe
relaţii c a

unităţi independente. Diferite •c omunităţi găisesc .în mediul natural
înconjurător mijloace de p11oducţie 1diferite şi mijloace de subzis
tenţă

diferite.

Modul

prodll!sele Jor sî.nt de

lor

de

viaţă

şi

de

a

produce,

pre cum

aceea idilferiite . .Această deosebire

şi

naitur.ală

a ,determiina:t, de 1îndaită ce s-a 1stabiliit un .contact .între ieomunităţi,
schmbul reciproc 0de produse .şi deci transfonmarea treptată a aces
tor rp.roduse 1în mă11furi. Schimbul nu 1creează o deo sebire între
sferele de p11oducţie, .ci rpune în legăitură sfere deosebi.te, transfor
'IIl'Î IJJdu-le .asbfel 1în ;ramuri mai muit sau mai rpuţiin inte11dependente
ale producţiei •so ciale totale. Aici diviziunea socială a muncii ia
naştere din •schimbul di.ntre sfere de producţie iniţial difer.i:te, dar
independeIJJte

una ide

alta.

Acolo

unde

diviziunea

fiziologică

a

muncii alcătuieşte punctul de rplecare, organele distincte ale unui
intreg c omp.ad şi un1tar se separă unul de altul, se descompun impulsul p ri.ncipal

pentru

acest

pro·ces de .desc ompunere 1consti

tuiIJ1du-'l schimbul de mărfuri cu alte oeomuni:tăţi - şi se .autonocare o numim generală, se reduce la împărţirea producătorilor în agricultori,
meseriaşi şi comercianţi ; ea corespunde celor trei ramuri principale ale mun
cii naţionale ; a doua, care ar putea fi numită specială, este diviziunea fiecărui
gen de muncă în specii„. ; în sfîrşit, a treia diviziune a muncii, care ar trebui
desemnată ca diviziun e a operaţiei de muncă sau ca diviziune a muncii propriu
zise, este aceea care are loc în fiecare meserie şi profesiune în parte„., care
este introdusă în majoritatea manufacturilor şi atelierelor". (Skarbek, I. c„
p. 84, 85.)
50a) � Notă la ediţia a 3-a. - Studii ulterioare, foarte temeinice, asupra
epocii primitive a omenirii l-au dus pe autor la concluzia că, la început, nu
familia a fost aceea care s-a transformat în trib, ci, invers , tribul a fost forma
naturală iniţială a societăţii omeneşti întemeiate pe legăturile de sînge, astfel
că formele foarte variate ale familiei se dezvoltă abia mai tîrziu din legăturile
de trib care încep să se destrame. - F.E. �
* Vezi volumul de

faţă,

p.

1 02-103.

- Nota red.
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mizează tpînă la punctul în .care 1legătura dÎIIlltre diferite1e munci
este mij locită de schimbul produselor oa mărfuri. Intr-un caz avem
desautionomizare a ceea ·Ce înainte era aUJtonom, în 1celălalt caz
aut0111:omizare a ceea ·Ce înainte 1era neautonom.
Baz;a OI!icărei !diviziuni dezvolta•te a muncii, mijlocite prin
schirrnbul ide mărfuri, o ieoll!stituie seiparar·ea oraşului de sat 51) . Se
poaite spUJILe că întreaga isto.rie economică a societăţii este rezu
mată în mi,şcarea acestei opoziţ1i, .apoziţie .asupra c ăre1a îrnsă nu
VD'1ll insista aiici.
Aşa cum premisa materială .pentru diviziunea muncii în cadrul
manUJfacturii o constiituie 'lliil. anll!lllit mumăr de muncitor.i !foJosiţi
simultan, tot astfel !Premisa materi.a'1ă pentru diviziunea muncii lîn
cadrul so cietăţii o iconstituie numărul populaţiei şi densirt:atea ei,
care iînLoieuieş1te aici aglomerarea în acelaşi atelier 52) . Această
deilJS1tate însă este ceva relaitiv. O ţară re1ativ slab populată, dar
cu mijlo a:oe de comunicaţie dezvoltate !POsedă o populaţie mai
densă decît o ţară mai p opulată, dar cu mijJoaice de C0'1llunicaţie
nedezvoltaite ; ais.tfoel statele nordke ·ale Uniunii 1ameriicane, de
pildă, au o populaţie mai denisă dedt In!dia 53) .
Intruaît p remisa generailă a modului de producţie •Caipiltalist
o constituie p roducţia de mărfuri şi circulaţia măI1furi1or, diviziu
nea manufacturieră a muncii tpresu,pune un oarecare gratd tde dez
voltare a diviziunii muncii 'în cadrul societăţii. Jle de altă 1parte,
diviziunea manulfacturieră ·a muncii dezvoltă şi multiipli1că !la l'În
dul ei a:c eaistă divizil.lJile 1socială a muncii. O da:tă ieu diferenţierea
une1telor de muncă se ·di.fe.r-enţilază tot mai mult şi meseriile oare
p roduc ·aiceS'te unelite 54) . Dacă producţia manufacturieră cuprinde
51) Această chestiune a fost cel mai bine tratată de sir James Steuart.
Cit de puţin e cunoscută astăzi opera sa, apărută cu 10 ani înaintea lui „ Wealth
of Nations" , se vede între altele din faptul că admiratorii lui Malthus nici nu
ştiu măcar că în prima ediţie a lucrării sale asupra „populaţiei " , abstracţie fă
cind de partea pur declamatorie, acesta îi copiază p e popii Wallace şi Town
send, dar mai ales pe Steuart.
52) „Există o anumită densitate a populaţiei , necesară atît pentru legă
turile sociale cit şi pentru acea colaborare a forţelor prin care randamentul
muncii sporeşte" . (James Mill, l.c., p. 50.) „Da.că numărul muncitorilor creşte,
creşte şi forţa productivă a societăţii direct proporţional cu rezultatul acestei
creşteri , înmulţit cu efectele diviziunii muncii". (Th. Hodgskin, I. c., p. 120.)
53) Incepînd din 1861, în urma cererii mari de bumbac în unele districte,
de altfel dens populate, ale Indiilor orientale, producţia de bumbac a fost ex
tinsă pe seama producţiei de orez. Urmarea a fost o foamete parţială, întrucit,
din lipsa mijloacelor de comunicaţie, aşadar din lipsa unei legături fizice, lipsa
de orez dintr-un district nu putea fi compensată prin aprovizionarea din alte
districte.
54) Astfel fabricarea suveicilor alcătuia în Olanda o ramură specială a
industriei încă din secolul al XVII-lea.
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o meseDie .care ipînă atunci er·a legată de alte meserii, ca meserie
princiJpală .sau secundară, şi .er.a e�erciitată de aice1111ş i producăror,
sepa11area IŞi .autonooniza.rea reciprocă .au loc imeidiat. nacă o:na
nUJfactura cuprinde o fază sipec1ală din p.I1oiducţia unei mărfi, atunci
diiferitele

ei fcrae

iIJJd eipendente.

de !Producţie i.se rt:r·ansfor.mă

Arm

IÎlll !diferite meserii

arăta:t dej a că ·acofo unide produsul nu este decît

o IÎIID'binare pur o:neoaniocă .a produselor 1Parţ1ale, m1lllic ile p arţiale
pot şi ele, Ja r.î.ndul 'lor, isă se ltransforme iîn meserii .autonome.
P.entru ·a realiza şi mai complet ·diviziunea munJCii un c adrul unei
manufaoturi, aceeaşi 11amură de producţie este 1soÎ1Illdată ffn manu
facturi dirferite, în parte .cu totul noi,

în ifuncţi.e de ldivers�tatea

materiilor ei pr.il!ne !Sau de diversitatea formelor pe care le poate
căpăta aceeaşi materie primă. Alsbfel, uncă din i)l1ima jumăibate a
secolului al XVIII-lea, numai 1în Franţa .se

ţeseau peste

1 00 de

felurii de măităsuri, iar la Avignon, de 1Pildă, •er·a [·ege ca „fiecare
'll!cenk isă se oonsaicre unui singur lfel de 1Producţ1e şi isă nu !Înveţe
iconfecţionarea mai multor

feluri ide !Produse 1în .aicelaşi

timp " .

Diviiziunea terirtorială a muncii, c.are ·l eagă anumite ramuri d e pro
ducţie de anu.mite 1distrkte ale unei ţă])i, pril!D.eşte un impulis nou
de Jia pmduicţia
lariitate

manufacturieră,

.care

55) . In perioada manulfaooturieră,

e�loa'l:ează

U1I1

ork.e p articu

material bogat p entru di

viziunea muncii Im c aidr.ul 1societăţii ffl furnizează extiIJJd erea pieţei
mondiale şi sis'l:emul colonial, oare fac parte din sfera icondiţiilor
gener.ale de existenţă .a acestei iperioaide. Nu e Jocul a�ci să arătăm
mai pe larg 1c1.llIIl a.c eastă diviziume a muncii ·cuprinde, pe l!Jîngă
.sfera ·econoonkă, şi toate c eleLaUe sfere ale ·societăţii, punî-nd pre
tutindeni bazele .aoel·ei stricte sp ecioaJ.izări şi ale unei IP ar•c elări a
omului icare l�a 1făcut 1încă pe A. Feriguson, dascălul lui A. Smith,
să ex'Olame : „Noi lfoillll ăm o 111Jaţiune ide iloţi, şi IIlU eristă o ameni
liberi printre noi •

56) .

In pofida insă a numeroaselor a1I1alogii .şi a legăturii dintre
diviziunea muncii iîn c adrul societăţi0i şi 1cea din icaidrul atelierului,
in:tre ele există nu n'llmai

o

deoseibire de grad, dar şi o deosebire

de 0eJsenţă. Analogia pare incontestab11ă .în &pecial acolo un!de există
o '1egirtură intrinsecă .într·e diiterite rammi de producţie. De pHdă,
crescătorul de v1te pllOlduce piei crude, 1ăbă!c arul ·l e transformă în
55) „Nu e împărţită oare manufactura de lină din Anglia în diferite părţi
sau ramuri, care s-au statornicit în anumite regiuni unde ele sînt practicate de
preferinţă sau exclusiv ? Postavurile fine se fabrică Ia Somersetshire, cele de
calitate inferioară la Yorkshire, cele dublu late la Exeter, mătasea Ja Sudbury,
crepurile la Norwich, postavurile cu 500/o lină la Kendal, păturile Ia Whitney
etc. 1 • (Berkeley, „The Querist", 1 750, § 520.)
58) A. Ferguson, „History of Civil Society", Edinb., 1 767, part. IV, sect. II,
p. 285.
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p.iele, iar d7JIDarul traDISlformă pielea in ci'2lIIle . Aici fiecare pro�
duce un 1semHabrkat, ilar forma ultimă, finită, reprezintă produsul
combinat .al muncilor lor iseparate. Se mai ·a!daugă diJeritele ;r.amuri
de activitate care furnizează crescătorului de v'ite, tăbă-carulu.i, ciz
m arului mijloacele de producţie. Putem să ne î.nchl,puiilll , aşa cum
f.ace A. Smith, ·că aceaJstă diviziune soci.al ă
b eş.te

de icea manufacturieră idecît

a

muncii nu se ldeose

subiectiv,

această

deosebire

existmd nllllil a i iPentru observa:t or, car·e aici cuprinJde cu o isingură
p11ivire dilferitele mund !Parţiale uni.te în isp aţiu, :pe
disper:sar.ea 1or !Pe un .sipaţiu lintins şi nmnă.r.ul mare
folosiţi

în fi.ecare

.al

ramură estompează legătuna c ar.e

.aînd

dincolo

muncitorilor
exirsită între

57) . Care es1e iînsă [egătura dintre muncile independen:te a'le
c resc ătorului de vite, tăbăcarului şi ·cizmarului ? Ex�stenţa tpro:du
ele

selor lor respective ca mărfuri. Ce caracterizează, în schimb, divi
ziunea manufacturieră .a muncii ? Faptul ·că muncitorul p arţial 111u
produce o marfă 5 8 ) . Albia .p rodusul c omun al muncitorilor p arţiali
se transformă în marfă

58a) .

Diviziunea muncii în 1cadrul societăţii

57) In manufacturile propriu-zise, spune Smith, diviziunea muncii pare mai
mare deoarece „cei folosiţi în fiecare ramură de muncă în parte pot fi adesea
reuniţi într-un singur atelier şi pot fi cuprinşi de către observator cu o singură
privire. In marile manufacturi ( I) în schimb, care sînt destinate a satisface tre
buinţele principale ale marii mase a populaţiei, în fiecare ramură de activitate
sînt folosiţi atîţia muncitori, incit reunirea lor într-un singur atelier este im
posibilă.„ diviziunea nu este nici pe departe atît de evidentă". (A. Smith,
„Wealth of Nations", b. I, eh. I.) Celebru] pasaj din acelaşi capitol care în
cepe cu cuvintele : „Să privim avutul celui mai d e rînd meseriaş sau ziler
dintr-o ţară civilizată şi înfloritoare etc.• , zugrăvind apoi cit de numeroase şi
variate sînt activităţile care conlucrează pentru satisfacerea trebuinţelor unui
simplu muncitor, este copiat aproape cuvînt cu cuvint din notele J a lucrarea
lui B. de Mandeville � „Fable of the Bees, or Private Vices, Publick Benefits".
(Prima ediţie fără „Remarks" , 1705 ; cu „Remarks", în 1714.)
58) „Nu mai există lucru care să poată fi considerat recompensă naturală
a muncii unui individ. Fiecare muncitor produce doar o parte dintr-un întreg,
şi, cum fiecare parte nu are în sine nici valoare şi nici utilitate, nu există
lucru pe care muncitorul ar putea să-l ia şi să spună : acesta este produsul
meu şi vreau să-l păstrez pentru mine". („Labour defended against the claims
of Capital", Lond. 1825, p. 25.) Autorul acestei excelente scrieri este mai sus
citatul Th. Hodgskin.
5Ba) Notă la ediţia a 2-a. Această deosebire dintre diviziunea socială a
muncii şi diviziunea ei manufacturieră le-a fost demonstrată practic yankeilor.
Unul din noile impozite născocite la Washington în timpul războiului civil a
fost o taxă de 6'/o la „ toate produsele industriale". Intre bare : Ce este un pro
dus industrial ? Răspunsul legiuitorului : Un lucru e produs „cînd e confecţionat•
(when it îs made), şi e confecţionat cînd e gata pentru vînzare. Şi acum un
exemplu din multe altele. La New York şi la Philadelphia diferite manufacturi
„confecţionaseră mai înainte umbrele, cu tot ce ţine de ele. Dar întrucît o
umbrelă constituie un mixtum compositum de părţi cu totul eterogene, acestea
s-au transformat încetul cu încetul în produse ale unor ramuri exploatate inde
pendent una de alta şi aflate în localităţi diferite. Produsele parţiale ale acestor
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este

mijlocită prin

cump ărarea

şi vînzarea produselor

diferitelor

raanuri de muncă, [n tÎIIl1p oe în manufaictură legătur.a dintre mun
cile :parţiale este mij.Iocită prim v:înzarea di!feritelor !forţe de muncă
către

acelaşi ca1pibalist care •l e foloseşte ca forţă de muncă oom

binaită. Diviziunea ma.nufaicturieră

a munoii presupune 1concentra

rna mijloacelor .de producţie în mîna unui .aapitalist,

în timp ce

diviziunea s odală a muncii preisU1pune dil�ers area mijloaicelor de
tprodUJcţie în mîinile unui mare număr de producători de măllfuri,
ililldepende.nţi unul de aJrtul. Spre deosebire de manufactură, unde
legea .de fier a rap orturilor numerice sau a p.roiporţiilor s trict de
terminate
.anurmite,

subsumează

anurmite

mase

de

mUJilJcitori

unor

repartizarea producătoril.or de mărfuri ,şi a

funcţii

mij.loaicelor

for de p roducţie 'intre di.feritele r.amuri de producţie sociale este
determinată de
drept,

d�feriltele

Liberul
sfere

al întîmp1 ării şi al aPbitrarului. Ce-i

j.ac

de producţie

tind

continuu

către un

echi

rnbru, pe de o parte, deoarece fiecare rproducător de rmărfuri trebuie
să rproducă

o

o

valoare Ide

întrebuinţare, deci

trebuie 1să

satisfacă

anurmită trebuinţă •so cială, vol\]mul acesto r trebuinţe if:iiitld dif.erit

di.n rpunat de vedere cantitativ şi diferitele mase de trebuinţe .fiind
leg.aite intwior într-un sistem natural,
legea

valorii

măPfurHor

deterunină

pe .de altă parte, deoarece

partea

pe

•Care

s o cietatea

o

po ate 1cheltui din totalul timpului ei de muncă disponibil cu pro
ducerea fiecărui rfel de mar.fă 1în parte. Dar 1această tendinţă per
mamentă a diferitelor sfere de Jlraducţie •către echilibru s e mani
festă numai ca reacţie [mp otriv.a amihiJării •Continue a ac estui echi
libru. Regula 1c ar.e acţione ază aprior:i şi metodic 1a diviziunea mun
cii 1în interiorul atelieru1ui nu acţionează la diviziunea muncii în
caidrul societăţii deaît aip osteriori, •Ca o necesitate lăuntrică, o ne
<:esitate natur.ală oarbă •Oare

Îlll.v.inge arbitrarul

ana11hic

al produ

c ătorilor de m ărfuri şi •Cane poate lfi 1S esizaită numai 1în os cilaţiile
b aromet11ice

ale preţurilor de piaţă. Diviziunea manufacturieră

muncii p resupune

puterea

necondiţionată 1a

oapita1istului

a

asupra

unor oameni oare nu c onstituie deaît comp onente ale unui meca
nism total care iÎi aip arţine ; diviziunea socială a muncii pune faţă
în faţă .producători de măDfuri inderp endenţi, 1care nu recunosc altă
putere în af.ară de 1aceea a c oncurenţei, a constrîngerii ipe care o
€xe11o�tă asupi:;a Jor
şi

în

regnul

anima·l

p resiunea interes elor lor
b ellurm

omniurm

C OIIltra

redp roce ,
omnes

119

aşa

cum

c ons tituie

ramuri intrau ca mărfuri independente în manufactura de umbrele , care nu mai
făcea decît să le asambleze într-un î ntreg. Yankeii au botezat asemenea pro
duse „assembled articles• (articole asamblate) , denumire care li se cuvenea
mai ales ca locuri de asamblare a impozitelor. Astfel umbrela „ a�.ambla" mai
întîi taxa de 6°/o asupra preţului fiecăruia din elementele ei şi apoi pe aceea
de 6°/o asupra preţului produsului finit.
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mai mult sau mai ipuţin c ondiţiile de •existenţă ale tuturor speciilor.
A.ic eeaşi oonştiinţă burgheză care iproslăveşte diviziunea manwfa.c
turieră 1a muncii, anexarea rpe viaţă a munci.torului J,a o

op eraţie

parţială şi rsuib ordonarea nec ondtţionată a mU1I1citorilor parţiali de
către capital rea o org,anizare a muncii reare sip o reşte forţa produc
tivă a acesteia din urmă, c ondamnă cu aceeaşi tărie orice control
şi

orke

regl ementare

producţie ca

•O

libertatea

în

şi

i'1ll dividual.

·Socială

c onştientă

a

pmcesului

so cial

de

violare a dreptm1ilor inJViolabile de proprietate, în
„genialitate a "

Este

foarte

autodeterminantă

caracter.iistic

că

ale

apologeţii

capitalistului
entuziaşti

ai

siLstemului de fabrric ă nu au de obiectat nhl.nic mai rău împotriva
·oricărei organ izări generale a muncii s o ciale deoît rcă ea ar pre.trace
întreaga s o cietate \într-o faibr.ică.
Dacă anarhla diviziunii sodale a munscii şi despotismul divi
ziunii m anufacturiere a muncii se condiţionează recip r o c în so cie
taitea .în •caJ1e

domină modu1 rde producţie

capitalist, dimp otrivă,

unele �oI1ID.e anterioare ale so cietăiţii 1în •Care separarea meseriilor
s-a dezvoltat sp1:mtan, ipentru a rSe cr,istaliza .ap oi şi a ,fi lîn rcele din
umnă

c onsfinţită prin •lege,

oferă,

rpe

011ganizări sistematice şi rautoritare

de

o rp aI1te,

imaginea unei

a munJcii s o ciaile, ffn ilimp .ce,

pe de ·altă p a rte, ex:clud cu totul diviziunea muncii în c adrul ate 
lierului, sau

o rdezvo1tă doar p e

scară foarte

redusă, s au numai

sporadic şi incidental 59) .
Astfel,

de

pildă,

mkile

şi

arhaicele

obşti

hinduse,

care

în

mare iparte dăinuie şi azi, sa 'Întemeiază pe p osesiunea în oomun
a rpă!IIl!întului, rpe [egătura nemij lo cită dill!tre agr.icultură şi meserie
şi pe ro statornkă ·diviziune a mun cii, .care la întemeierea unor noi
obşti serveşte de rplan şi de mo deil. Ele akăt'lliesc unităţi de pro
ducţie autarhi ce,
sută şi cîteva

a

căror suprafaţă

de iproducţie v:ariază

mii de 1acri. Cea mai mare [parte

între

o

a iproduselor se

confecţionează pentru nevo.H•e proprii directe a!le obştii, nu c a marfă,
a sbfe'l ·Încîit pllodUJcţia insăşi este indep endentă de diviziunea mun
cii,

mij l ocită rp rin

s chhl.nbul

s o cietate hindusă. Numai

de

mărfuri

reare

•există

surplusul rde p roduse

se

rîn

întreaga

t�ansformă

în

mar.fă, lin p arte mai âll!llîi în mlîna statului, rc ărui1a din timrpuri ime-

59) „Se poate„. stabili ca o regulă generală : cu cit diviziunea muncii în
cadrul societăţii este mai puţin determinată de către o autoritate, cu atit mai
mult se dezvoltă diviziunea muncii în cadru! atelierului, şi cu atit mai mult
aceasta este supus ă autorităţii unui singur individ. Prin urmare, în ceea ce pri
veşte diviziunea muncii, există un raport invers intre autoritatea din cadrul
atelierului şi autoritatea din cadru! societăţii " . (Karl Marx, !. c., p. 130, 131.)
(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963,
ed. a li-a, p. 1 49 . - Nota trad.)

368

Secţiunea a IV-a. Producţia plusvalorii relative

moriale 1îi revine şi o ·anUllilită 1cantitate de iproduse sub formă de
rentă în natură. Diferitele .regiuni ale Indiei cunosc Imune diferiite
de obşti. In forma ·cea ma.i ·simplă, obştea lucrează pămintul in
comun şi 1Îililparte iprodusele î:ntre membr!i ei, în timp ce .torsul,
ţesutul ·etc . .coDJSUt:uie o î:rrdeletnidre caisniică •secundară, o îndelet
nicir.e iilldependentă 1a tfiecărei faimNii. AQături de această masă, cu
îndeletniciri 1omogene, găsilIIl ipe „locuitorul princiipaQ
oare în
truneşte funcţii'le de jll!decător, de şetf al rpoliţiei şi de perceptor
într-<o singură jpersoană ; pe contabil, care ţine evidenţa mundlor
agriicole, 1nsemnlînd şi .înregishiînd tot ce se referă la ·e:le ; un a1
treilea slujbaş, cal"e munăreşte ipe orilIIlina!li şi o.cmteşte pe călă
torii străini, însoţindu-i dintr-un sat într-altul ; pe grănicer, care
păze'Ş!te hotarele obştii de Îlncălcări !din .partea obştilor vecine ; pe
inspectoru'! apelor, care distribuie rdin ll'ezervoarele •COlllu
l ne apa
pentru nevoile agriculturii ; pe brahman, care îndeplineşte funcţiile
cultului .religios ; pe iî:n:văţăltor, care învaţă ;pe ·copiii oh.ştii să scrie
pe nisip şi să citească ; pe brahmanul calendarului, care, ca astro
log, indi.că perioadele pentru •însămînţaire şi pentru recoltare, ipre
cum şi ,ceasurile bune şi cele rele pentru toa1e munci1e agricole ;
un !fierar şi un tîmplar, 1care confecţionează şi .repară ·toate unelitele
agricole ; pe olar, care lucrează toate vasele pentru sat ; pe bărbier,
.pe spălător pentru .curăţitt:ul hainelor, pe argintar, pe alocuri pe
poet, ·care în unele obşti 1în!l.ocui:eşte pe argintar, în altele pe ffruvă
·ţător. Această duzină de ipersoane e întreţinUJtă ipe che:ltu1a'la în
fregii obşti. Dacă populaţia sporeşte, se •înfiinţează ipe un teren
necul.tivat o nouă obşte după modelul celei vechi. Mecanismul
acestei comunităţi prezintă o diviziune sistematiică a muncii, dar
o diviziune manufaictur.ieră a ei nu e cu putinţă, întrucît jpenltru
fierar, !Jîmplar etic. ip.Laţa rărrnîne neschimbată ; cel mult în ll'aiport
•cu mărilIIle a satelor, în loc de un fierar, de un olar etc. exi:stă doi
·Sau trei 60) . Legea care reg:lementează iliviziunea muncii în obşte
acţionează aici cu implacabila forţă a unei legi naturale ; fiecare
meseriaş lin parte, ca .fierarul şi 1ceiJalţi, execută itoaite operaţiile
care ţin de meseria sa într-un mod tradiţional, dar independent
şi :fără a recunoaşte vreo autorita1e în atelierul său. OI'gianismul
simplu al producţiei în aiceste obşti autarhice, care se reproduc
mereu ân aceeaşi formă şi care, daică din întîmpl.are sînt distruse,
ur

60) Lieut. Col. Mark Wilks, „Historioal Sketches of the South of India• ,
Lond. 1810-1 817, v. I, p. 1 1 8-120. O bună descriere a diferitelor forme ale
obştii hinduse poate fi găsită la George Campbell „Modern India•, London 1 852.
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•Se reconstituie în ·acelaşi tloc şi sub aoelaişi nume 81) , oferă 1chei1a
.pentru misterul invari;aib:Hităţii societăţilor

asiatice, ie.are contras

tează atît de izb itor cu necontenita dizolvare şi realc ătuire a state
lor asiatiice şi cu neconteniltele schimb ări dinastice . Structura e1e
mente1or economke

funda!lll entale

ale societăţii ·rămîne

neatinsă

de funtunile din sfer•a nebuloasă a ipo'lilticii.
!Precum :am mai 01bservat, 'legile breSLe1or prin extrema lilmi
tare ia numărului de ca:llfe rpe care ie ![Yllt ea !folosi meşterul breslaiş
impiediJaau •sistematic transfor.marea acestuia .într-un .caipitalist. De
asemenea nu-i

era permis

să

folosească calfe

deaî.t e:x1clusiv IÎ:n

meseria în caire er.a e1 tînsuşi meşter. B reas1a \Se aipăra cu străşnicie
impotriva ·oric ăr·ei violări a 1domeniului ei de 1către caipiJta1lUl co
merciial, singur.a fomnă IJ.iiberă a ,caipiltailului aa:re i s e opunea. Co
meociantul ;putea să .cumpere orice marifă, IÎI11S ă munca nu o putea
1cump ăra .c a manfă. El era tolerat doair c a scUJpşdc al produselor
meşiteşugăreşti. Dacă 1împrejurări'le exteri0iare ·reclamau o diviziune
progresivă a muncii,

breslele

existente se scindau in subsp ecii,

sau se formau bresle noi alătur.i de 1cele vechi, dar lfără s ă aib ă
loc o l!'eunire într-un singur atelier ·a unor meserii dilferite. Deşi
separarea, izolarea şi rperfecţi.onairea maseriilor au co111stituilt con
diţiile materiale de existenţă a perioadei manufaaturi·ere, organi
zarea

de

breaslă

excludea

diviziunea

manufacturieră

a

muncii.

In general, muncitorul era IJ.ega·t de mijloacele s ale de rp.rodUJOţie
c a me'1cu1 de cochill i e,
manu.1f.a1cturii,

şi as'tifel lipsea [pr.imul f.a1ctor de bază 1al

auton01ID.izarea mijloaicelor

de producţie

sub

formă

de caipiital, op'll!S muncitoru1ui.
ln timp ce diviziunea :muncii în aI11s amblul unei societăţi, in
di.Jferent dacă

e mij'lodtă

de

schimbul de mărfuri

s au

nu,

este

proprie 1ce1or mai diJeriite !formaţiuni sociall-economke, diviziunea
manufocturiieră a muncii constiltuie o 1creaiţie cu botul specifică a
modului de producţie capitalist.
81) „tn această formă simplă„. au trăit locuitorii ţării din timpuri ime
moriale. Hotarele satelor s-au schimbat numai arareori ; şi cu toate că războiul,
foametea şi molimele s-au abătu t adeseori asupra satelor şi chiar le-au pustiit,
aceleaşi nume, aceleaşi hotare, aceleaşi interese şi chiar aceleaşi familii s-au
păstrat vreme de secole. Locuitorii nu se sinchiseau de prăbuşirea sau de îm
părţirea monarhiilor ; atita timp ci t satul rămîne întreg, nu-i interesează cărei
puteri ii e cedat sau sub stăpinirea cărui suveran a trecut ; economia lui in
ternă rămine neschimbată" . (Th. Stamfort Raffles, late Lieut. Gov. of Java,
„The History of Java•, Lond. 1811, v. I, p. 285.)
24
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5. Caracterul capitalist al manufacturii
Un număr mai mare de muncitori sub comanda a.celuiaişi ca
pital akătuieşte !Punctul de rplecare naturial 1aitît al coorperă!rii în
genere, aît şi al manud'a:cturii. Invers, diviziunea manufoc.turieră a
muillcii face din 1creşterea nllllllărului de mundtori folosiţi o nece
sitate tehnică. Numărul minim de muncitori pe care trebuie s ă-l
folosească un c apitalist îi este prescris 1acum rprin diviziunea exis
tentă a muncii. Pe de .aHă rparte, avantajele unei noi diviziuni sînt
condiţi.ionate de o nouă creştere a numărului de a.nuI11c Hori, reali
zahilă n'lllllai rprin multipli. Dar o daltă cu rpartea v1ariabHă a icapi
talului trebuie să crească şi rparitea 'lui constantă, şi .anume, pe
lîngă volumul 1col1Jdiţiillor comune de rprodUJoţie, cum sînt .clădirile,
furnale1e etc., vor •trebui să S(porească îndeasebi, şi !Într-un ritm
cu mult mai rapid decît numărul muncitorilor, materiile prime.
Masa de materii prime consumate într-o peripadă de timp de
către •o anumită 1cantitaite de murucă va .creşte în .aceeaşi pro!Po.rţie
în care creşte forţa productivă a muncii ca urmare a diviziunii ei.
Creşterea volumului minian ide capital necesar IClapitaliştilor sau,
cu
ailte cuvinte, transformarea rprogresivă a mijloaicelor de sub
zistenţă şi de rpa.-oducţie sociale în caipitail este, prin urmare, o
lege care rezultă din caracterul tehnic al manufiacturii 62) .
In :manufactură, la feil ca în cooperarea simplă, organismul
de muncă .aiflat /În funcţiune este o fomnă de existenţă a 1caipita
lului. Mecanismul social de !Pr:Dducţie 1alc ăhlit dintr-un nUJin.ăr mare
de muncitori rpmţiaLl individuali aiparţine ,ca,pitaJlistului. Forţa pm
ductivă caire rezultă din teoa.nbina•rea muncilor apare, aşaidar, c a
forţă rpro.ductivă a capitalului. Manufactura ,propriu-zisă nu nUJin.ai
că supune pe muncttorul, pînă atunci independent, comenzii şi
discirpLinei ca.pttailului, 1dar rpe deasupra ea crieează o diJferenţiere
ierarMcă a muncitori'l or 'Înşişi. In timp ce 1coorperarea simp.1ă păs
trează, în ilinii mari, neschimbat Jfelul de muncă al indivizilor,
manwfaictura [1 rie<vciluţionează din temelii şi ataică forţa individuală
62) „ Nu este suficient ca acel capital• (adică mijloacele de subzistenţă şi
de producţie necesare în acest scop) „necesar pentru subdivizarea meseriilor
să existe în societate ; mai e nevoie ca el să se fi acumulat în mina întreprin
zătorilor în mase îndeajuns de importante, pentru a le da acestora posibilitatea
să lucreze pe scară mare... Cu cit creşte diviziunea, cu atît folosirea perma
nentă a unui număr constant de muncitori necesită un capital din ce în ce mai
mare în unelte, materii prime etc.• (Storch, „Cours d'!:icon. Polit. •, ediţia pari
ziană, t. I, p. 250, 251.) „Concentrarea uneltelor de producţi e şi diviziunea
muncii sînt tot atît de strîns legate una de alta ca şi centralizarea puterii de
stat şi diviziunea intereselor private pe tărîm politic". (Karl Marx, I. c., p. 134.)
(Vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1 963,
ed. a II-a, p. 1 5 1 . - Nota trad.J
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d e muncă la rădăci:Il!a ei. E a îl mutilează p e muncitor,

transfor

mîndu-1 într�o fiinţă monstruoasă prin dezvoltarea artifkia:lă uni
l aterallă .a dexterităţii sale, înăbuşind un univers întreg de încli
naţii şi aipt1tudini prodUJctive, aş a cum în statele din La Plaita un
animal !Întreg este tăiat p entru a i se lua nU1ID.ai pielea o•ri seul.
Dilferitele munci .parţialle speciale sînt nu numai repantizate între
indivizi diiferiţi, ci individul însuşi este divizat, transfomnat într-un

instrument automwt al unei munci parţiale 63) ,

absu11dă

a lui Menenius Agripp a

120,

astfel încît fabula

c are .i'l !Prezintă ipe

om

ca

simplu fragment al propriului său 1trup, •devine realitate 64) . Dacă l a

început muncitorul îşi vinde forţa de muncă 1caipiflallului din p ricină

că îi lipsesc mij l o aicele materiale ipentru producerea unei mărfi,
acum insăşi :liorţa

sa

individuală de 1II1UI11 c ă răaruîne inefic ace atîta

timp oît nu este vi:ndută ·capitalului. Ea acţionează numai intr-o

c onexiune oa!'e se 1realizează aibia după vJnz area ei,
caipita1istului. Pus în irrnposihilitatea de

a

în atelierul

.crea ceva în mod inde

p endent, 1co resipunzător aptitudinilor sale naturale, muncito rul din
manufaatură îşi desfăş oară aativitatea sa productivă doar ca acce
soriu

a'l

ateli.erului .capitalistului 65) . Aşa

ÎI11S cr1s pe frunte

că îi

cum p oporul

aipairţine lui Iehova,

ales

avea

tot 1ais1lfe'l diviziunea

munciî îşi pune ;pecetea pe muncitoru� din l!Ilanufactură ca proprie
tate a capitalului.
Cunoştinţele, inteligenţa şi voinţa de care dă dovadă ţăranul
sau meseriaşul independent, fie numai şi pe o scară redusă - aş a
cum la sălbatic în viclenia pers onală se manifestă întreaga artă a
războiului -, nu se
spirituale

cer

aloe (producţiei

decît
iau

atelierului

în ansamblu.

proporţii !Într-o

direcţie

Potenţele
pentrn

că

dispar în multe altele. Ceea ce piel'd muncitorii p arţi!ali se con

centrează, opunîndu-li-se, de cealaltă parte, în capital 66) . Faptul că

potenţele •spidtuale

ale iproc esulni maiterial

de [produ:cţie le

sînt

o.puse muncito rilor {;a proprietate străină şi ca tiorţă •care îi domină
este un .rezul1Jat aJl diviziunii manudiaicturiere a muncii. Acest pro-

83) Dugald Stewart ii numeşte pe muncitorii din manufacturi „automate
vii... folosite pentru munci parţiale". (L. c., p. 318.)
84) La corali fiecare individ formează într-adevăr stomacul întregii colonii.
Dar el îi iprocură hrană coloniei, în loc de a i-o lua, cum făceau patricienii
romani cu plebeii.
85) „Muncitorul care cunoaşte o meserie în toate amănuntele ei poate
să-şi exercite activitatea şi să-şi c1ştige existenţa oriunde : celălalt" (munci·
.
torul din manufactură) „nu este decit un acces oriu, şi, despărţit de tovarăşii săi
de muncă, el nu este nici priceput şi nici independent, fiind silit să accepte
legea pe care alţii cred de cuviinţă să i-o impună". (Storch, I.c., edit. Petersb.
1815, t. I, p. 204.)
88) A. Ferguson, I. c., p. 281 : „Unul poate ciştiga ceea ce altul a
pierdut" .
24*
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ces de s eparare încep e fa caJdru11 coop erării simple, unide capita
listul re:prezinltă faţă de fiecare muncitor în !Parte unitatea şi
voinţa organismului social de muncă. Acest proces se dezvoltă
în manufactură, care ,îl muttlează pe muncitor, transformîndu-I în
muncitor rpa.rţial, şi se desăvirşeşte în marea industrie, ,care des
p arte ştiinţa, ca potenţă independentă a producţiei, de muncă, şi
o si'leşte să slujească capitalul 67) .
Lmbogăţir,ea muncitoruilui coîectiv, deci a capiltalului, cu forţă
productivă socială este condiţionată în manu1iactură de s ărăcirea
muI11c Horului de forţa sa iprodu.ctivă individua!lă.
„Ignoranţa este mama industriei ca şi a superstiţiilor. Meditaţia ş1 ima
ginaţia sînt supuse erorii ; dar obişnuinţa de a mişca piciorul sau mina într-un
anumit fel nu depinde nici de lllila, nki de cealaltă. Manufacturile prosperă deci cel
mai mult acolo unde viaţa spirituală a oamenilor este strivită în aşa fel, incit
atelierul poate fi privit ca o maşină ale cărei componente sînt oamenii" 68) .
Intr-adevăr, IPe la mijlocul secolului al XVIII-lea, unele ma
nufacturi foloseau de preferinţă ;pentru anlllil1i te operaţii simple,
care c onstituiau [nsă secrete de fabrioaţie, oameni s emiidi.oţi 09) .
„Intelectul marii majorităţi a oamenilor - spune A. Smith - se dez
voltă cu necesitate din îndeletnicirile lor zilnice şi prin ele. Un om care îşi
cheltuieşte toată viaţa cu efectuarea cîtorva operaţii simple„. n-are prilejul
să-şi exerseze mintea„. In general el devine atît de stupid şi de ignorant, pe
cit îi este cu putinţă unei fiinţe omeneşti să devină".
După
continuă :

ce

descrie

obtuzirtatea

muncitorului

parţial,

Smith

„Monotonia vieţii sale sedentare îi atrofiază, bineînţeles, şi orice avtint
al spiritului... Ea îi distruge chiar energia trupului şi ii face incapabil de a-şi
folosi forţa cu elan şi tenacitate în afara ocupaţiei parţiale pentru care a fost
educat. Dexteritatea în meseria sa specială se arată astfel a fi dobîndită în
dauna aptitudinilor sale intelectuale, sociale şi de luptă. Dar în orice societate
industrială şi civilizată aceasta este starea la care trebuie să decadă cu
necesitate omul muncii sărac (the labouring poor), adică marea masă a
poporului" 70) .
67) „Omul d e ştiinţă şi muncitorul productiv sînt total separaţi unul de
altul, şi ştiinţa, în loc de a servi muncitorului drept mijloc pentru sporirea pro
priei sale forţe productive, i se opune aproape pretutindeni... Cunoştinţele devin
un instrument susceptibil de a fi separat de muncă şi de a fi opus ei".
(W. Thompson, „An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth",
London 1824, p. 274.)
68) A. Ferguson, 1. c., p. 280.
69) J. D. Tuckett, „A History of the Fast and Present State of the
Labouring Population" , Lond. 1846, v. I, p. 148.
70) A. Smith, „Wealth of Nations", b. V, eh. I, art. II. Ca discipol al
lui A. Ferguson, care a expus urmările dăunătoare ale diviziunii muncii,
A. Smith se lămurise pe deplin în această chestiune. La începutul lucrării sale,
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Pentru a împiedica coimpl,eta degenerare
pricinuită .de idiiviziunea muncii,

a masei poporului,

A. Smi:th recomandă organizarea

învăţămlîrrtu1ui public de .către stat, deşi îl vede aidminiistrat cu
precauţiune \În doze hOIIIleQpatice. I n mod .consecverut se pronunţă
împotriva

acestei

iidei

traducătorul şi comentart:oru1

său francez,

G. G arnier, care \În timpul prianului Imperiu fu"ancez s-a transfor
mat în mod cu totul d'iregc lin senator. După rpărerea [ui, învăţă!Illîn
tul public ar contmzke legile fundamentale ale divJziunii muncii,
şi,

:prin

introduoerea

1ui,

s-ar

„proscrie

întregul

nostru

sistem

socia1 " .
„Ca orice altă diviziune a muncii - spune el -, s epararea dintre
munca fizică şi cea intelectuală 71) devine mai accentuată şi mai distinctă pe
măsură ce societatea" (el foloseşte în mod just această expresie pentru a
desemna capitalul, proprietatea funciară şi statul lor) „devine mai bogată.
Asemenea oricărei alte diviziuni a muncii, această diviziune a muncii repre
zintă rezultatul progresului din trecut şi cauza progresului viitor... Ii este oare
îngăduit guvernului să contracareze această diviziune a muncii şi să frineze
mersul ei firesc ? Are el dreptul să folosească o parte din veniturile statului
pentru a încerca să încurce şi să amestece două categorii de muncă care tind
spre diviziune şi separare ?" 72)

O anumită murt:ilare fizică şi <Spir�tuallă este inseparabilă chiar
de diviziunea muncii în ansamblul societăţii. Dar întrucît perioada
manUJfaicturieră du:c e ieu mUJ.t mai !departe această fisiune socială
a dilferite1or ramuri de activitate şi fintrUloît, p e de altă parte, abia
o

dată •cu diviziunea

care !ii este ,caraoteristică

atacă individul

la ră!dăcina v�eţii sale, ea este şi rprima care oferă patologiei indus
triale materialul şi stimulul 73) .
unde face ex professo apologia diviziunii muncii, el o menţionează doar în
treacăt ca izvor al inegalităţii sociale. El ii reproduce pe Ferguson abia în
cartea a V-a, care tratează despre veniturile statului. In „Misere de la
Philosophie" am spus cele cuvenite cu privire la legătura istorică dintre
Ferguson, A. Smith, Lemontey şi Say în critica lor privind diviziunea muncii ;
tot acolo am prezentat pentru prima oară diviziunea manufacturieră a muncii
ca formă specifică a modului de producţie c apitalist. {l.c., p. 122 şi urm.)
(Vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963,
ed. a II-a, p. 143-155. - Nota trad.)
71) Ferguson spune încă în „History of Civil Society• , p. 281 : „In
această epocă a diviziunilor muncii gindirea însăşi poate deveni o profe
sie aparte•.
72) G. Garnier, t . V al traducerii sale, p. 4-5.
73) Ramazzini, profesor de medicină practică Ia Padua, publică în 1713
lucrarea sa „De morbis artificum •, tradusă în limba franceză în 1 i'i'i' şi retipărită
în 1841 în „Encyclopedie des Sciences Medicales. i'me Div. Auteurs Classiques•.
Perloada marii industrii a lărgit, fireşte, foarte mult lista bolilor profesionale ale
muncitorilor. Vezi, intre altele, „Hygiene physique et morale de l"ouvrier dans
Ies grandes villes en general, et dans la viile de Lyon en particulier• , Par le
Dr. A. L. Fonteret, Paris 1858, şi [R. H. Rohatzsch] „Die Krankheiten, welche
v erschiedenen Stănden, Altern und Geschlechtern eigenthiimlich sind" , 6 Bănde,
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„A diviza un om înseamnă a-l executa dacă merită pedeapsa cu moartea
şi a-I as asina dacă nu o merită. Divizarea muncii este asasinarea unui popor" 74) ,

La ânceputuri1e ei, cooperarea ântemeiată ipe diviziunea imun
di, aidică manufactma, reprezintă o creaţie spontană. De îndată ce
a cîştigat oarecare •stabi:litate şi extindere, ea devine forma ,con
ştientă, metodiică şi sistem.atică a moduilui de producţie capitalist.
Istoria manufacturii propriu-zise ne anată •CUIIIl !diviziunea muncii,
specifică ei, dobîndeşte c ele imai adecvate fonme, �a început p e
c ale e�erilIIlentailă, oarecum î n spatele pe11soanelor care acţio
nează, şi tinde apoi, aseimenea meşteşugului ide breaslă, să păstreZ'e
prin tradiţie forma .odată găsită, pe 'Ca•re în unele c azuri o şi
păstrează_ secole de-a rîndul. Schimb area acestei forme are loc cu eXicepţ1a asipeotelor secundare - nUITIJ1ai ca unmare a unei
revoluţionări a uneltelm de muncă. Manufactura modernă - :nu
vorbesc aici de marea industrie bazată .pe folosirea maşinilor sau găseşte acollo unde apare, în marile onaişe, gata p regătite •acele
disjecta membra .poetae 123, pe care nu-i rămîne deoît să le adune,
aşa cum se întîmplă C'U manufactura de confecţii ; sau principiul
diviziunii se impune de 1a sine, diferiJtele operaţii ale produoţiei
meşteşugăreşti fiind pur şi simplu atribuite \În ex.clusivi·tate unor
anU1II1iţi muncitori (ic a, de ipildă, la •l·egătorie) . ln asemenea cazuri
nu se cere nki imăcar o experienţă de o săiptăirnînă ipentru a stabili
proporţia numerică dintre braţele de muncă necesare ipentru fie
care operaţie în rp arte 75) .
Prin !diferenţierea activi!tăţii meşteşugăreşti, prin .s,pecifidzarea
uneltelor de muncă, pr.in formarea mundtorifor parţiali, prin gru
parea şi .combinarea for initr-un mecanism de ansamibllu, diviziunea
manufaicl:'Urieră a imuncii creează diferenţierea oalitativă şi propor
ţionalitatea •cantitativă a rproceselor sociale de producţie, iprin
Ulm 1840. ln 1 854 Society of Arts 121 a numit o comisie de anchetă cu privire
la patologia indust1ia1lă. Lista dQcumen1elar adunate de aicea.stă CQfilisie se găseşte î n
catalogu\ lui „Twickenham Economic Museum•. Foart& importante sînt „Reports
on Public Health" oficiale. Vazi şi Eduard Reich, M.D., „Ueber die Entartung
des Menschen", Erlangen 1868.
74) „To subdivide a man is to execute him, if he deserves the sentence, to
assassinate him, if he does nat... the subdivision of labour is the assassination
of a people", (D. Urquhart, „Familiar Wards", London 1 855, p. 1 19.) Hegel avea
concepţii foarte eretice asupra diviziunii muncii. „Oameni culţi pot fi consideraţi
în primu[ rînd aceia care pot face tot ceea ce fac alţii", spune el în a s a
„Filozofie a dreaitului" 122 .
75) Credinţa naivă în geniul inventiv de care dă dovadă apriori capitalistul
în aplicarea diviziunii muncii o mai păstrează doar profesorii germani, ca, de
pildă, d-l Roscher, care , drept recunoştinţă pentru faptul că diviziunea muncii
izvorăşte de-a gata din capul de Jupiter al capitalistului, îl gratifică pe acesta cu
„diferite salarii". Aplicarea mai largă sau mai restrînsă a diviziunii muncii
depinde de mărimea pungii, nu de mărimea geniului.
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urmare o anumiită .o rganizare a muncii sociale, şi totodată dezvoltă
astfel o .nouă forţă iproductivă s o cială a muncii. Ca tomnă sp ecifk
c apita'Hstă a proc esului social de 1producţie - şi rp e bazele pe care
le-a găsilt ea nu putea ..să se dezvolte ldecît în rfornn a .capitalistă ea nu

c onstituie d eoît

o

metodă deosebită

de

a produc e plus

valoare re[ativă, ,cu alote cuvinte de a spori, rpe seaima muncitori
lor, 1autovaloriificarea capitalului, adică ceea ce se numeşte avuţia
socială,

„wealth of nations "

etc. Ea nu numai .că

dezvoltă forţa

productivă socială ·a muncii pentru .capitalist, în loc să o dezvolte
pentru muncitor, dar face acest lucru prin schilodirea muncitorului
individual.

Ea

creează

c ondiţii

noi

pentru

dominaţia

c apitalului

asupra muncii. Dacă, prin urmare, ea apare, pe de o parte, c a un
progres istoric şi ca o etapă necesară în procesul de dezvoltare
economic ă a societăţii, pe de altă parte ea apare ca un mijloc de
exploatare c ivilizată şi rafinată.
Economia

rp olli tkă,

care

devine ştiinţă

propriu-zisă

perioada manUJfa:cturieră, 1în genere priveşte dirviziunea

abia

în

socială

a

muncii numai din punctul de vedere al diviziunii manilla.cturiere

a muncii 76) , ca mij loc de a produce mai multă marfă cu aceeaşi
c antitate de muncă, de a ieftini deai mărifurile şi de a aocelera

acumuilarea .oapita'lului. In directă oip oziţie ·CU aceaS1tă accentuare a
c antiităţii şi a via:lorii de s chimb, ,autorii antichiotăţii dasice se '1imi
tează

exclusiv

la

oalitate

şi

la

valoare

de

întrebuinţare 77) .

Ca

Uillil a re ·a separării ramurill or de producţie sodale, afirmă ei, măr
furile

produse

sînt

mai

bune,

diferitele

înclinaţii

şi

talente

ale

oamenilor îşi aleg sfere de activitate 1corespunz ătoare 78) , deoarece

76) Intr-o mai mare măsură decît A. Smith, alţi autori mai vechi, ca Petty,
ca autorul anonim al lucrării "Advantages of the East India Trade" etc., au
relevat caraoterul capitalist al divizi11Ilii manufaoturiere a muncii.
77) Excepţie printre moderni fac cîţiva autori din secolul al XVIII-iea, ca
Beccaria şi James Harris, care, în privinţa diviziunii muncii, repetă aproape
exclusiv spusele anticilor. Astfel Beccaria scrie :
„Oricine ştie din proprie
experienţă că atunci cind mina şi intelectul se deprind cu acelaşi fel de munci
şi de produse, acestea sînt efectuate mai uşor, mai spornic şi mai bine decît
dacă fiecare individ ar produce izolat cele necesare lui„. In acest mod oamenii
se împart în diferite clase şi stări, în folosul general şi în avantajul fiecăruia•.
(Cesare Beocaria, 11Blementi di Bean. Publica", ed. Custodi, Part. Moderna,
t. XI, p. 28.) James Harris, mai tîrziu Earl of Malmesbury, celebru prin al său
,,Diaries" referitor la misiunea sa diplomatică la Petersburg, spune el însuşi
într-o notă la „Dialogue concerning Happiness " , London 1141 124 , retipărit ulterior
în 1 1Three Treatises etc. " , 3. ed., Land. 1112 : „Intreaga argumentare a faptului
că societatea reprezintă o organizare naturală" (şi anume prin „diviziunea înde
letnicirilor") „este în întregime împrumutată din cartea a doua a «Republicii»
lui Platon•.
7BJ Astfel, în Odiseea, XIV, 228 „Căci fiecare b ărbat se desfată cu o altă
!ndeletnicire" şi Archilochus la Sextus Empiricus : „Fiecare îşi desfată spiritu}
cu altă muncă" 125 ,
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fără iliimiitarea Qa o anumită sreră nu se poate 'l'e�1iza mca1eri ceva
î:nsemnat 79). rPirin UI\IIlare, atît produsul •O�t şi [producătorul se per
fecţionează prin diviziunea llllUOCii. Dacă uneori se menţionează în
treacăt şi creşterea lllla sei produselor, a.c est hlicru se întîmp!ă nu
mai atunci oind este v-0r.ba de o mai ma'l'e abundenţă a valorii de
întrebuinţare. Nu se spun.e nillllk desip.re valoarea de sohimb, des
pre ieftinirea mărfurHor. Acest [punct ide vedere all Vlalorii de in
trebuin�are pn:!domină atît la Plaiton 80) , icare consideră diviziunea
muncii ca b ază a separării sociale a stărilor, cit şi la Xenofon 81) ,
19) „ Ilo).).' �1tLCJTCCTO i!pycc, KCCXroc;; 8'�1tLCJTCCTO 7tiXvTcc"* · - Ca producător
de mărfur.i, atenianul se simţea superior spartanului, 1Pentru că a cesta iputea să dis
pună în război de oameni, dar nu de rbani. Şi la Tucidide găsim că Pericle ar fi
spus în cuvîilltarea prin care ii incita pe atenieni la războiUI peloponesiaic : „Cei
care muncesc pentru propriile lor trebuinţe sdnt mai degrabă disrpuşi să poarte
război cu trupurile ffior deaît cu bani• . (Tuoidirde, 1. I, 'C. 141.) Totuşi ideallll! 'lor a
rămas şi dn producţia materială, ccuTccpxe:!cc **• care este opusă diviziunii muncii,
,,căci la aceştia există bunăstare, la ceilalţi însă şi independenţă•. Mai trebuie
să luăm în considerare că în epoca răsturnării celor 30 de tirani 1 2&, aibia dacă
existau 5 OOO de atenieni fără proprietate funciară.
80) Platon explică diviziunea muncii în c adrul comunităţii prin multilaterali
tatea trebuinţelor şi prin unilateralitatea facultăţilor indivizilor. La el, punctul
de vedere principal este acela că muncitorul trebuie să se conformeze muncii
sale, şi nu munca să se conformeze muncitorului, lucru inevitabil dacă munci
torul practică îndeletniciri diferite, din care una sau alta este pentru el îndelet
nicire secundară. „Pentru că nu munca este la cheremul timpului liber al celui
care o efectuează, ci muncitorul trebuie să se supună muncii, şi în chip sta
tornic. Acest lucru e necesar. Reiese deci că dacă unul singur face un singur
obiect, după inclinaţia sa naturală şi la momentul potrivit, liber de alte îndelet
niciri, se produce mai mult, mai lesne şi mai frumos". („De Republica•, I, 2.
ed„ Baiter, Orelli etc.) Tot aşa la Tucidide, 1. c. 142 : „Navigaţia este o artă ca
oricare alta şi ea nu poate fi practicată în nici un caz ca îndeletnicire secun
dară i ba mai mult, alături de ea nici o altă îndeletnicire nu poate fi practicată
ca îndeletnicire secundară". Dacă munca, spune Platon, îl va aştepta pe muncitor,
momentul critic al producţiei va fi adesea pierdut, iar opera zădărnicită,
„i!pyou
J(CC�pov 8�6AAUTcc�· *** · Această idee a lui �aton o regăsim în protestul prOiJrietari
lor de albirtorii din Ang'lia împotriva clauzei din �egea 1Pen.tru reg'lementarea muncii
în fabrici care fixează o oră anumită pentru masa tuturor muncitorilor. Intre
prinderea lor, spun ei, nu se poate conduce după muncitori, deoarece „dintre
diferitele operaţii ale pîrlitului, spălatului, albitului, măngăluitului, călcatului şi
vopsitului, nilci una nu poate fi întreruiptă într-un anumit moment fără a pri
cinui pagube„. Impunerea aceleiaişi ore de maisă pentru toţi muncitorii poaJte
uneori să pericliteze bunuri de valoare, prin întreruperea procesului de muncă•.
Le .platoniS'lile ou va-t-ill se nilcher I ****
81) Nu e numai o cinste s ă primeşti mîncăruri de la masa regelui perşilor,
spune Xenofon, dar a ceste mâncăruri sînt şi mult mai gustoase deaît altele. „Nu e
de mirare, căci după cum celelalte arte ating desăvîrşirea în oraşele mari, tot
*
**
***
*** *

-

-

-

-

„ştia multe meserii, dar pe toate le ştia prost'. - Nota trad.
autarhia. - Nota trad.
„se pierde vremea potrivită pentru muncă' . - Nota trad.
Iată unde s-a refugiat platonismul I - Nota trad.
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care, cu dnstim:tul său 1caraoteristic burghez, s e apropie ce'V'a mai
de

mult
Platon

127,

diviziunea
în măsura

princÎlpiu constitutiv
ateniană

a

muncii

în

în 1aare
al

c adrul

atelierului.

consideră

statului,

nu

Republica

diviiziunea muncii

reprezintă decîit

lui

drept

tdea'liz area

-s�stemului egig:>tean aJl c asitelor, 1aşa iCUIIIl Egiiptu1 trecea

2

pentru alţi •contemq:>orani ai săi, de pildă pentnu Isok11ate 8 ) , drept
ţară industrială model, păstrându-şi această însemnătate şi pentru
grecii 1ctin timpul Iimperiull ui roman 83) •

1n perioada manutiaicturieră propriu-zisă, adkă in perioada in
care manufactura ,oonstituie f.orana dominantă •a modului d e pro
ducţie

caipitalis1t,

reall izarea

d�lină

a p11Qpriilor

ei

tendinţe

se

loveşte d e obstacole multÎlp1e. Cu toate 0că, precl.llIIl •am văzut, ·În
afara unei dilferenţieri ie11arhice •a munciJtorHor, ea duce 1a o simplă
sepa11are ffntre munoitori iscusiţi •Şi muncitori

ne�scusiţi,

numărul

acestora din urmă rămîne foarte .redus din icauza influenţei rpre
ClllllllP ănitoare a celor dintîi. Cu toate ,că ea 1îşi adaptează opera
ţiile Ide detaliu i-a diferiltele grade de maturi:tate, de dezvolbare şi
de f.orţă a organelor s a!le de muncă vii, tinzînd deci spre e:xip1o a
tarea 1productivă a femeHor şi cQpiîlor, această tendinţă în genere
eşuează,

lovii ndu-se

de

obkeiurile

şi

de

rezisten�a

mundtortlor

b ătbaţi. Deşi diferenţierea activităţii meşteşugăreşti reduce iehel
tuieilHe de -instruire

şi deci soade valoarea

muncitorilor, pentru

mun:oa de detaliu mai di'fici:lă se 1cere •totuşi un ltimp de instruire
aşa şi mincărurile regelui sint pregătite în mod cu totul deosebit. In oraşele
mici acelaşi om face mese, pluguri, p aturi, uşi ; adeseori mai clădeşte şi case,
şi e mulţumit dacă în felul acesta găseşte îndeajuns de lucru pentru a-şi
asigura traiul. E cu neputinţă ca un om care face atîtea să le facă bine pe
toate. Dimpotrivă, în oraşele mari, unde fiecare găseşte mulţi cumpărători,
ajunge şi o singură meserie pentru a hrăni un om. De multe ori nici nu e
nevoie de o meserie întreagă, ci unul lucrează încălţări pentru bărbaţi şi altul
încălţări pentru femei. Uneori unul trăieşte numai din cusutul încălţărilor, altul
din croitul lor ; unul nu face decît să croiască straie, celălalt nu face decît
să le coasă. Or, se cere ca cel ce face munca cea mai simplă s-o facă şi cel
mai bine. Tot aşa stau lucrurile Şi cu arta de a pregăti mîncăruri". (Xen.
„Cyirop. •, 1. VIII, c. 2.) Xenofon are iin vedere aici exclusiv callitatea valorii
de întrebuinţare, cu toate că şi el ştie Cd gradul de diviziune a muncii depinde
de extensia pieţei.
82) „El" (Busiris) „i-a împărţit pe toţi în caste deosebite„„ a poruncit ca
aceiaşi oameni să practice mereu aceleaşi meserii, fiindcă ştia că cei ce-şi
schimbă îndeletnicirea nu ajung a cunoaşte cu temei nici una ; cei ce rămîn
însă întotdeauna la aceleaşi îndeletniciri ating desăvîrşirea. Intr-adevăr, vom.
găsi că în privinţa artelor şi meseriilor, ei şi-au întrecut rivalii mai mult decît
îI întrece meşteru} pe cîrpaci, şi că au creat instituţii pentru menţinerea orîn
duirii de sta t şi a puterii regilor atî t de desăvîrşite, incit filozofii cu faimă
laudă onînduirea de stat a Egiptului mai mult 'deoit pe oricare al1a" . (lsokr . •
„Busiris " , c. 8.)
83) Comp. Diod. Sic.
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mai ândelungat, la reare muncitorii nu vor niciideoum s ă renunţe,
chiar şi aodlo unde e de prisos. Astfel în Anglia intîtlni.m aşia-zisele
laws of ap.pren:ticeshi.p * , cu 1cei şapte ani de uceniicie ai lor in
vigoare ipînă iJ:a sfiî11şitu:l perioa!dei manufa.oturiere, ele fiind desfiin
ţate abia de marea industrie. Deoarece iscusinţa meşteşugărească
rărrnîne factorul de bază al manufacturii, iar mecanismul de an
samblu care !funcţionează în manuf,acrură nu posedă un schelet
obiectiv independeillt de munaitorii IÎDIŞişi, ,capHialul are in pe11IDa
neD1ţă de luip tat cu nesupunerea muilldtorilor.
„Slăbiciunea naturii umane - exclamă amicul Ure - este atit de mare,
incit muncitorul, cu cit e mai iscusit, cu atit e mai încăpăţinat şi cu atit mai
greu te poţi înţelege cu el, şi astfel, prin cerbicia sa, el pricinuieşte mecanismu
lui de ansamblu pagube serioase" 84),

P1îngerile în [egătură cu Hpsa de disdplină a munciitorilor se
fac auzite de-a lungul 1întregii .perioade manufacturiere as) . Şi chi'ar
daică n-am dispune de mărturiile .scriitori!lor din ia.ceastă epocă,
însuşi fiaptul că rdin secolul al XVHea pînă în �ooa m arii in
dustrii capitalul nu reuşeşte să aoCl(pareze tot timpul de muncă
disiponiib il cd munciitoritlor din manufacturi, .că manufaioturile au o
viaţă scurtă şi peregrinează dintr-o ţară în ,allt1:a o diată icu imigrarea
sau emigrarea mrundtorHor vo,rbeşte mai el·ocvient rdecît o biblio
tecă 1întreagă. „Intr-un fel sau arJ.tu:l trebuie să se facă ordine",
eXJolaimă tîn 1 770 autorul, citat lîn r�etCl!te rînduri, al lucrării „Essay
on Triade and Commer.ce " . Ordine, repetă ca un ecou 66 de ani
mai tJJîr:ziiu doctorul Andrew Ure, „ordine" lipsea ân manu�act1:ura
întemei>ată 1Pe „dogma scolastiic ă a diviziunii muI11c ii" şi „Ark1
wright făcu ordine " .
In plus, manufactura nu era [ n stare nki s ă cuprindă producţia
socială în 1oată întiillderea ei, nici să o revdluţioneze .în adîncime.
Ea trona ca operă ide ar.tă economkă pe b a:z;a 1larigă a meseriilor
de la o:riaişe şi a indus·briei casnice săteşti. La un anU1II1it g1rad de
dezvoltare, pr.opria ei bază tehnică îngustă a intra!t 1în 1conflict cu
nevoill e prodUICţiei create de ea ,însăşi.
UD!a din ·ce1e mai desăvrîrşite creaţii ale manilla cturii era ate
lierul pentru producerea uneltelor de muncă înseşi, în special a
aparatelor mecanice compHcate cam înc�useră să fie uti1izate.
1

84) Ure, I. c., p. 20.
85) Cele spuse în text sint valabile mai mult pentru Anglia deci t pentru
Franţa ş i mai mult pentru Franţa decit pentru Olanda.
*

-

legi cu privire la ucenici.

-

Nota trad.
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„Un asemenea atelier - spune Ure - oferea imaginea diviziunii muncii
în variatele sale gradaţii. Burghiul, dalta, strungul aveau fiecare mlllilcitori pro
prii, încadraţi ierarhic după gradul lor de iscusinţă" 12s.

Acest produs al diviziunii manufacturiere a IIlluncii pro ducea,
la rîndul său, maşillli , 1care desfiinţează ractivHallea meşteşugărească
ca principiu regulator .al producţiei socia!le. Astfel, pe de o parte,
este înlăturată ba:zJa tehnkă p entru anexarea ip e viaţă a murucito

rului la o funcţie ,parţilală. Pe ide altă parte, cad barierele ;pe care
acelaşi principiu încă le mai :punea în calea dominaţiei capitalului.
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Capitolul treisp rezece

Maşinile şi marea industrie

1.
.John Stuant

Dezvoltarea maşinismului

Mil'.l

'51Pune IÎn ,ale sale „PrincÎ!pii de ec onomie po

lifJică" :
„Stă sub semnul întrebării cliacă vreuna dintre invenţiile făcute pină azi
în domeniul mecanicii a uşurat truda de fiecare zi a vreunei fiinţe omeneşti" 86) .

Dar maşinile folosite în mod capitalist Il'ici nu urmăres c acest
scop. Menirea lor, .asemenea oric ăr-ei alte dezvoltări a forţei pro
ductive a .muncii, este s ă ieftimeaiscă mărfurile şi s ă scurteze acea
p arte a zilei de muncă de .car·e muncito rul ,are :nevoie pentru sine
însuşi spre .a rprelungi cealaltă p arte a zilei -sale de muncă, pe care
el o dă gratuit rca;pÎltalistului. Ele reprezin:tă un mijloc p ffilltru pro
ducerea plusvailorii.
Rievaluţionarea motdului de a produce ia oa punct de plecare
în .manufactură forţa de .muncă,

iiar !Ln marea industrie mij1locul

de muncă. Trebuie deoi să •C er·cetăan. mai tî.nllîi .în .ce mod se trans
formă mijlocul de muncă din unealtă în m aşină, adkă prin ce se
deosebeşte maşiina de unealta meserJ.aşului.

Nu

este

decît de caracteristicile generale, 1luate dn mare, căd,

vonba

aici

asemenea

erelor geologke, nici ep ocile Îlstol'ice nu sîn'.t desp ărţite prin linii
de dema!'caţie absctract-riguroaise.
MatemaUcienii şi ·C OI11stru ctorii de maşini - şi opinia for e une
ori reluată de e c onomiştii englezi - socotesc unealta o maşină sim
plă, iar maşina o unealtă compusă. Ei nu văd aici nici o deosebire
esenţiailă şi denUIIIl esc maşini chiar mecanismele cele mai isimple,
ca pîrghia, planul înclinat, şurubul, p ana etc. 87) într-adevăr, orice
maşină e alc ătuită din aceste mec anisme s1mple, oricum ar fi ele
deghizate şi 1combinate. D ar din .punot de vedere economic consta86) „ It is questionable, if all the mechanical inventions yet made have
lightened the day's toi! of any human being " . Mill ar fi trebuit să spună „of
any human b eing nat fed by other people's labour" * , căci, indiscutabil, maşinile
au făcut să crească foarte mult numărul trîntorilor distinşi.
87) Vezi, de pildă, Hutton, „Course of Mathematics".
*

-

„a vreunei fiinţe omeneşti care nu trăieşte din munca altora•.

-

Nota trad.
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tarea 111u are nki o valoare, .căci îi lipseşte elementul istoric. Pe
de altă iparte, deosebirea dintre uneaHă şi maşină este atri!buită îm
prejurării că pentru Uilleal:tă forţa motrice o constituie omul, iar
pentru ma:şină o forţă naitu:r.ală di!stinctă de forţa omului, de pildă
animalul, apa, vîntul etc. 88) Potrivit acestei păreri, plugul tras de
boi, propriu celor mai diferite epoci de producţie, ar fi maşină, iar
circular loom *-ul lui Claussen, care, pus în mişcare de mina unui
singur mundtor, faice 96 OOO de ochiuri pe minut, o simplă unealtă.
Mai mult, arc elaşi loom a.cţionat cu mina ar ifi unea1tă, iar acţionat
de forţa aburului ar fi maşină. lntruoî·t folosirea forţei animale a
fost una dintre cele mai vechi descoperiri a'I.e omenirii, producţia
mecanizaită ar preceda de <fapt iproducţia meşteşugărească. AtU11JCi
cînid 1în 1 135 John Wyaitt şi-a anunţat maşina de .filat, vestind im
plki1 revoluţia i:ndU'stri.ală dim secolul al XVIII-lea, el n-a p omenit
nici un cuvînt despre faptul c ă maşina va fi acţionată nu de om, ci
de un măgar, şi totuşi rolul respectiv i-a revenit măgarului. Pro
gramul său ·era o maşină „pentru a toarce fără .degete" 89).
88) „ Din acest punct de vedere, intre unealtă şi maşină poate fi trasă o
linie de demarcaţie precisă : hirleţul, ciocanul, dalta etc., pirghiile şi şuruburile,
pentru care, aricit de ingenioase ar fi, forţa motrice rămine omul. .., toate acestea
intră în noţiunea de unealtă, în timp c e plugul, cu forţa animală care ii pune
în mişcare, morile de vint şi celelalte mori ar trebui enumerate printre maşini" .
(WilheLm Schulz, „Die Bewegung der Produktion • , Ziirich, 1843, p. 38.) O scriere
în multe privinţe remarcabilă.
89) Maşini pentru torsul preliminar, deşi cu totul imperfecte, au fost folosite
încă înaintea lui, pare-se mai intii în Italia. In genere, o istorie critică a
tehnologiei ar demonstra că nici o invenţie din secolul al XVIII-iea nu aparţine
unui singur individ. Pină în prezent nu există o asemenea lucrare. Darwin a
trezit interesul pentru istoria tehnologiei naturale, adică pentru formarea organe
lor plantelor Şi animalelor ca instrumente de producţie în viaţa plantelor şi ani
malelor. Oare istoria formării organelor productive ale omului social, adică a
bazei materiale a oricărei forme speciale de organizare socială, nu merită
aceeaşi atenţie ? Şi n-a r putea fi oare această istorie mai lesne alcătuită, de
vreme ce, cum spune Vico, istoria omenirii se deosebeşte de istoria naturii prin
aceea că pe cea dintii am făcut-o noi, pe cind pe cea de-a doua nu ? Tehnologia
dezvăluie atitudine a activă a omului faţă de na tură, procesul nemijlocit de pro
ducţie a vieţii sale şi totodată pe cel al condiţiilor sale sociale de viaţă şi al
reprezentărilor spirituale care decurg din ele. Chiar şi istoria religiei, care face
abstracţie de această bază materială, este necritică. Intr-adevăr, e mult mai usor
s ă găseşti prin analiză sîmburele pămîntesc al nebuloaselor reprezentări religioase
<lecit, invers, să dezvolţi din relaţiile date ale vieţii din fiecare epocă formele
religioase corespunzătoare. Aceasta din urmă este singura metodă materială şi
deci ştiinţifică. Carenţele materialismului ştiinţific-naturalist, abstract, care exclude
procesul istoric, se străvăd şi din reprezentările abstracte Ş i idealiste ale purtă
torilor lui de cuvint de îndată ce aceştia se hazardează dincolo de speciali
t atea lor.
*

- maşina

de tri co tat circulară.

- Nota trad.
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Orke instalaţie mecanică dezvoltată se compune din trei ipărţi
esenţialmente diferite, anume : motorul, l!Ilec anismul de transmis ie
şi, în sfîrşit, maişina-uneaHă sau maşina de lucru. Moto.ml acţio
nează c a forţă l!Ilotrke a /întregului mecani1sm . El produce propria
s a forţă motrice,

c a :maşina ·cu

abur, maşina

c alo rică

12 9, nrnşina

electromagnetică etc., sau pril!Ileşte impulsul de Ja ,o fartă natur.ală
exterioară existenită, ca, de pildă, roata Mdrauli c ă de la o cădere
de ap ă, aripile UJil.ei mori de viînt de la vînt etc. Mec anismul
transmisie,

alcătuit din volanţi,

circulare, tij e ,
mişcarea,

ar:bori

co arde, 1curele şi

î i <Schimb ă forona

motori,

maşinii-uneai.tă.

dinţate,

angrenaj e d e tot felul,

acolo unde
Ambele

de
roţi

reglează

e necesar, de [pildă din

mişcare ipeI1p endicuJară î n miş care circuJară,
tra.Il!Sl!Ilite

roţi

părţi

o

ale

r·epartizează şi
l!Ileaanilsmului

o
nu

exilstă dedt rpentru a tra!IlSmite l!Ilaşinii-unealtă m1şcar.ea, cu aju
torul 1căreia aceasta apucă ,obiectul muncii şi îl transfomnă c ores 
punzător scopului. De i a această parte

a mec anismului, l!Ilaşina

unealtă, a pornit în .secolul al XVIII-1ea revoluţia industrială. Şi
astăzi, ori de 1cîte ori producţia meşteşugărească sau manUJfactu
rieră se transforonă 1n rproducţie mecanizată, ea 1continuă să rep.re
zinte p'lllilc tuJ de rplecare.
Dacă privim acum mai îndeapro ape 1nrn1şina-uneaHă 1sau ma
şina de luc.ru prOjpriu-zisă,

v.edem c ă Îln linii mari reaip ar,

ce-i

drept într�o lfomnă aidesea f o arte modificată, aiparatele şi uneltele
cu care lucrează meseriaşul sau muncitorul manllifacturier, dar ele
reaipar nu ca unelte ,ale 'omului, ci ca unelte ale unui l!Ilec anism,
adkă unelte l!Ilecanice. Sau :întreaga maşină constituie doar o re
editar·e mecanică mai mult s au

l!Ilai puţin

mod1ficată

uneLte ia meseriaşului, ca la războiul de ţesut mecantc

a

vechii

90), sau or

ganele active montate ip e corpul maşinii de lucru sînt cunoştinţe
vechi, 1ca fll/surile ,la maşina de filat,

acele la maşina de tricotat

cio rapi, pînzele de !ferăstrău la !ferăstrăul mecanic, cuţitele Ja ma
şina de tăiat etc. Deosebirea dintre aceste 'UJilelte şi co11pul pro
priu-zis

al maşinii de lucru 1se l!Ilanifestă 1Îlllică de la aip ariţia l o r.

Căci tpînă ân ziua 1de azi 1ele continuă să !fie produse 1în mare p ar·te
cu :meto de

meşteşugăreşti

·sau

manufacturiere,

pentru

a

lfi 1abia

mai tîrziu fixate p e 1c or,pul maşinii de lucru, produs cu IIIl i jloace
90) Mai ales în forma iniţială a războiului de ţesut mecanic recunoaştem de
ia prima privire vechiul război de ţesut. Deosebiri esenţiale prezintă abia forma
lui modernă,
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mecanizate 9 1) . Maştna-unealtă este deci un mec anism

care,

dup ă

c e i s-a ·transmis miişoar.ea coreSiJlunz ătioare, efectuează cu uneltele
ei aceleaşi oip eraţii pe ·care înainte le efectua cu une1te asemănă
toare muncito rul. Chestiune a dacă forţa motrilce [provine de la
sau de la maşină

nu

transferul uneltei

schimbă

propriu-zise

cu niimk
din mîna

esen�a
omului

lucrurilor.
asupra

om

După

unui

me

c anilsm, l ocul stmplei unelte [l ia o maşiină. D eosebirea sare ime
diat în o chi, chiar dac ă omul însuşi rămîne încă prim motor. Nu
mărul instrumentel!o.r de muncă cu •Car.e omul rpoate Juc!la simultan
este limitat de numărul instr1llille ntelor sale naturale de producţie,
de numărul organelor trupului său. In Germania s-a făcut încerca
rea

ca

tors,

un

singur

torcător

să

acţioneze

adic ă s ă lucreze simultan cu

simultan

amb ele

mîini

două
şi

roţi

cu

de

ambele

ptcioare. Munc a era însă ;p rea obositoare. Mai tîrziu a ifost inven
tată o roată de bollS cu două fusuri acţionată icu piciorul, dar fila
torii iscusiţi caipabhli să toarcă două .fire COil!comi:tent erau aproape
la fel de rari ca o amenii bicefali. In schimb, maşina de filat
„Jenny"
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filează din 1c apul locului icu

12-18 fusuri, maşina de

tricotat ciorapi triootează •CU multe mii d e 1aoe !deodată etc . Numă
rul uneltelor

cu

care

operează

simultan

aceeaşi

rn.aşină-uneaLtă

este rde la bun .început in!dependerrt de li1mi:tele organice ale uneil.
tei manuale a muncrto rului.
La
forţă

multe

motrice

capătă

o

unei.te manuale, deosebirea
şi

ca

existenţă

muncitor 1c ar.e
senzo rial

execută

distinctă.

dintr•e om

ca

simplă

op eraţia propriu-zilsă

Astfel,

la

roata

de

:tors,

piciorul indeplineşte !doar ll!n rol de forţă motrke, în timp ce mîna
care lucrează .la fus !trage şi răsll!ceşte, ·efectuînd ope!laţia propriu
ziisă

a

tor.suilui.

Revoluţia

industrială

cuprinde

mai

întîi

toamai

această din urmă rpar.te a nneltei manuale, .lăsînd deo oarnda:tă pe
seama omului, p e Lîngă noua atribuţie Ide a supraveghea maşina
cu ochiul şi de a-i 1co reota greşelile cu mîna, rolul [pur meca;nilc de
forţă motrke. In rschimb, uneHele asupra 1cărora din carpul Jocului
omul acţionează doar ca si.miplă forţă motrice, cum ar fi, de pildă,
la

învîrtirea

roţii

unei

mori 92) ,

la

pompat,

la

mişcarea

bra-

9 1) Abia de iPrin 1850 o parte tot mai mare din uneltele pentru maşinile
de lucru se fabrică în Anglia cu mijloace mecanizate, deşi nu de către aceiaşi
fabricanţi care produc maşinile înseşi. Maşini care fabrică asemenea unelte
mecanice sînt de pildă : automatic bobbin-making engine, card-setting engine,
maşinile pentru fabricarea cocleţilor de ţesut, maşinile pentru confecţionarea
fusurilor pentru maşini mule şi throstle.
92) Moise din Egipt spune : „Nu lega gura boului cînd treieră" 1a1 . Filan
tropii germano-creştini însă îi puneau şerbului pe care îl foloseau ca forţă
motrice la măcinat un disc mare de lemn în jurul gîtului pentru a-l împiedica s ă
ducă făină l a gură c u mina .
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ţului de foale, la baterea în piuă etc. sînt, ce-i drept, primele C'are
fac necesare ifo'lo.sirea anilmalelor,

aipei,

viî.ntului

93)

•ca forţe mo

trice ; ele se transformă în maşini, parte în perioada manufactu
rieră, sp oradic cu mult ·maintea ei, dar nu revoluţionează modul
de a produce.

Că ele 1sînit maş1ni .chiar în lfoI1Ill a lor meş.teşugă

rea:scă apare evident .în perio ada marii industrii. Astfel, jpompele
·cu ajutorul c ărora olandezii au secat llin

1 836-1837 Jacul de la

Harlem au 'fost construite dlllP ă 1Prindpiul IPOiIDiPelor obişnuite, nu
mai 1că pistoanele for au fost puse în mişcare ide uriaşe maşini cu
abur, şi :nu de braţe omene.c;ti. Foa'lele obişnuite şi cu totul im
perfecte ale !fierarului mai •SIÎIILt uneori şi •astăzi tramJsformate,

în

Anglia, într-o POtlillP ă de aer mecanică pri.n isimpl a •legare a br,aţu
lui lor ide o maşină cu albur. Insăşi maşina •CU abur, sub forma [n
ca:roe a .fost inventată la sfîrşitul secolului 0al XVll-lea, .în perioada
manUJfacturieră,

şi sUJb 'Care

a

dăinuit

aproximativ

iI)înă

pe

la

1 780 94) , :nu a provocat o revoluţie inidutstrială. Mai culiî[))d invers :
crearea maşinilor-unelte a fost cea care a făcut necesară maşina cu
abur revoluţionată. Din momentul lîn care omul, lîn �oe s ă a:cţio
neze cu uneaLta asupra obiectului muncii, nu mai acţionează decî:t
ca .forţă motrice asupra unei maşini-unealtă, .deghizarea forţei mo
trice sub forma muşchilor omeneşti devine întîmplătoare şi focul
muşohllor H po.t lua V:întul, aip a, aburul etc. .A!ceaJSta nu e:imlude
îonsă, desigur, posibilitatea .ca :roespectiva înl•ocuire .să necesite mari
madiificări 1tehnice ale mecanismului, iniţial •Construilt numai !Pentru
forţa motrice oanenească .
.A!stăzi

toate ma:şini1l e

care trebuie

abia 1Să-,şi 1croiască dl'Ullll ,

maşilll ile de cusut, maşinile de fabricat p:îine etc.,

afară de cazul

dind destinaţia lor nu exclude di.n .capul l ocului un gabarit r:edus,
se construiesc pentru a fi acţionate at]t de forţa motdce omeneaiscă,
aît şi ide lforţa motrice pur mecanică.
Maşina de l a •oare p orneşte .re'V'oluţia industrială înfocuieşte
pe muncitorul ·care 'Illlînuieşte o singură 1\1.Ilealtă priintr�un meca
nism care operează deodată cu un iIIl ar.e :număr de unelt·e identice
113) Olandezii au fost siliţi să folosească vîntul c a forţă motrice, in p arte
din lipsa căderilor naturale de apă, în parte din cauza luptei împotriva supra
abundenţei de apă. Moara de vînt au illl(prumutat-o din Germania, unde această
invenţie stîmise o luptă în toată regula intre nobilime, cler şi împărat pentru
a se hotărî cui dintre a ceştia trei îi „aparţine" vîntul. Aerul supune, se spunea
în Germania, lî.n tilllJ> ce despre Olanda se poate spune că vîntul a eliberat-o.
Vîntul l-a supus nu pe olandez, ci a supus p ănnntul pentru Qlandez. In 1836 încă
mai erau în funcţiune în Olanda 1 2 OOO d e mori de vînt de 6 OOO cai-putere, pen
tru a feri două treimi din ţară să devină din nou mlaştină.
84) Ea a fost, <:e-i drept, mult perfecţionată sub forma primei maşini cu
abur, aşa-zisă cu efect simplu, a lui Watt, dar în această formă ea a rămas o
simplă maşină de pompat apă şi slatină.
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sau ide acelaşi fel işi care e acţionat de o singură forţă motrice,
oricare ar fi fol'IIl a ei

95) . Avem aici maşina, 1dar de ocamdată numai

ca element simplu al producţiei mec anizate.

Dimensiunile mai mari ale maşinii de •lucru 1şi ·sipori.rea numă
rului runelte.lor ei 1care acţionează simultan presupun un mec anism
motor mai puternic, .care, p entru .a putea 1î.nlfr1înge proipria sa re
zistenţă, are nevoie, tla rîndul lui, de
nică deaît .c e a

omenească,

o

forţă motrice mai puter

abstracţie lfăaî•nd de lfoptul •că

omul

cOD1st1tuie un foarte impe11fect mi}l o c pentru a produce o mişcare
uniformă şi ·continuă. J>resupunJînid că el nu mai acţionează deaît
1ca simplă forţă motric e, deci că lo cul uneltei sale l-a luat o ma
şină-unealtă, .forţele naturale
trice. iDintr.e

toate forţele

il

p o t înlocui acum 1şi ca forţă mo

motrice mari

transmise :din p erioada

manufacturieră, forţa .calutlui era c e a mai nepotrivită, in p aI!te de
oarece

calul

are

capul

său p r opriu,

în

parte

deoarece

necesită

cheltuieli mari şi nici nu p o ate fi folosit decît în mică măsură

96) .

Cu t o ate ac estea, atunci cînd .marea industrie se afla .în faşă, calul
a fost adeseori folo si:t, cum r ezultă nu nll!mai !din l amentările ll!Ilor
agronomi din acea vreme, c i şi din obiceiul, p ăstrat 1Pînă astăzi, de
a exprima forţa mecanică 1în •cai-putere. Vîntul ·era prea puţin con
stant şi prea puţin controlabil, iar folosirea forţei hidraulice pre
dmnina în Ang.Iia, leagănul marii inidustrii, !încă din timpul !Perioa
dei m anufacturiere.

Chiar 1din

secolul

·al XVII-'lea

s-a \Înc ercat

95) „Totalitatea tuturor acestor instrumente simple, acţionate de un singur
motor, formează o maşină". (Babbage, !.c., p. 136.)
96) In decembrie 1859, John C. Morton a dat citire î n Society of Arts
unui referat asupra „forţelor folosite �n agricul1ură ", în care se spune între
altele : „Orice ameliorare care urmăreşte nivelarea solului înlesneşte folosirea
maşinii cu abur pentru producerea forţei pur mecanice„. Forţa calului e necesară
acolo unde tufişuri încî!cite sau alte obstacole �mpiedică o acţiune uniformă.
Aceste obstacole dispar pe zi ce trece. In operaţiile care necesită mai multă
voinţă decît forţă efectivă poate fi folosită numai forţa condusă clipă de clipă
de spiritul omenesc, adică forţa omului". D-l Morton reduce apoi forţa aburului,
forţa calului şi forţa omului la unitatea de măsură uzuală pentru maşina cu abur,
respectiv forţa necesară pentru a ridica într-un minut 33 OOO de pfunzi la înăl
ţimea de un picior şi calculează apoi că costul pe oră al unui cal-putere la
maşina cu abur este de 3 pence, iar la cal de 5 1/2 pence. In afară de aceasta,
p entru a-i păstra sănătatea, calul nu poate fi pus la muncă decît 8 ore pe zi.
Pe teren cultivat se pot economisi cu ajutorul forţei aburului cel puţin 3 din
1 cai, cheltuielile necesitate de maşina •CU abur într-un an întreg nefiind mai
mari decît cele necesitate de caii înlocuiţi î n decursul celor 3 sau 4 luni în care
ei sînt efectiv folosiţi. ln sfîrşit, acolo unde poate fi folosită forţa aiburului,
muncile agricole efectuate cu ajuiorul forţei aburului sînt de calitate mai bună
decît cele efectuate cu ajutorul calului. Pentru a efectua munca unei maşini cu
abur ar trebui folosiţi 66 de lucrători cu un salariu total de 15 şilingi pe oră,
iar pentru a efectua munca unui cal, 32 de oameni cu un salariu total de
8 şilingi pe oră.
25

-

Marx-Engels

-

Opere, voi. 23
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acţionarea priintr-o singură roaită hidraulică a două pietre de moară
şi ideci a două instalaţii 1întregi de măcinat. Dar volUJIDul mult sporit
al mecanismului de transmisie intră acum în conflict cu forţa hidrau
lică, devenită insuficientă, şi aceasta constituie una dintre împre
jurările 1care au .dUJS �a o cercetare mai atentă a rl·egilor frecării.
Tot astfel areţiunea inegală a .forţei motrice [a morile acţi,001ate prin
âma:iinge11ea şi -tragerea manivelelor a dus •la teoria rşi la [pra.c.tica
volantului 97) , ,care mai tlîrziu avea să joace un rol atit de important
în marea industrie. iln. !felul acesta, [perioada manUJfacturieră a dez
voltat �rimele elemerute ştiinţiifice şi tehnke ale marii ilrndustr.ii.
Filatura throstle a lui Arkwright era din capul locului acţionată
cu ajutorul cwei. rDar şi lfolosirrea forţei hildraulice 1ca !forţă motrice
predominantă era legată de anumite greutăţi. Forţa hidraulică nu
putea rfi ,mărită ldupă voie, ii.ar 11ipsa ·ei nu iPUJtea !fi remediată şi
uneori dispărea icu totul ; dar ·înainte de toate ea avea un -caracter
pur focal 98) , .Aibi.a ·o dată cu cea de-a doua maşină ·cu .abur a lui
Watt, aşa-zisa maşină cu abur cu efect dublu, a fost descoperit un
prim motor c are îşi produce singur forţa motrice consumînd cărbuni
şi apă, un motor al cărui potenţial energetic se află pe de-a-ntregul
sub controlul omului, motor mobil şi mijloc de locomoţie, motor urban
şi nu rural ca roata hidraulică, motor care permite concentrarea
producţiei iîn oraşe ân lac rsă o !disperseze la ţară, cum făcea roata
hidraulică 99) , motor universa.l ,în a.plica11ea rsa tehnologică, cu o am
pJasare relartiv independentă de c ondiţiile locale. Marele geniu al
lui Watt se manifestă în tdescderea reare tînsoţeşte .b revetul obţi.nut
de el ,în apri1ie 1 784, descrirere în <:are maşina sa •CU abur este pre
zentată iilU ca o invenţi·e cu destinaţie specială, ci 'Ca un factor ge
neral al marii industrii. El suge11ează aici aplicări di:ntre ·care unele,
de phldă cio1:: anul cu albur, au fost introduse abia după o jumătate
de secol. El :punea 1îI11s ă ia .îndoială [posibilitatea folosirii :maşinii cu
abur fo navigaţia maritimă. Succesor.ii ilui, Soulton şi Watt, au 1Pre97) Faulhaber, Ul25 ; De Cous, 1688.
9BJ Invenţia modernă a turbinelor a elibera.I; exploatarea industrială a forlei
hidraulice de multe dintre îngrădirile ei anterioare.
99) „La începuturile manufacturii textile, amplasarea fabricii depindea de
existenţa unui curs de apă cu o cădere suficient de înaltă p entru a pune în
mişcare o roată hidraulkă ; şi cu toate că introducerea morilor de apă însemna
începutul desfiinţării sistemului industriei casnice, morile, care Sn mod necesar
trebuiau să fie situate pe cursurile de ape şi adesea se aflau la depărtări mari
una de alta, reprezentau mai degrabă un sistem rural decit unul urban. Abia
după introducerea forţei aburului în locul celei hidraulice, fabricile au fost
concentrate :în oraşe sau localităţi unde cărbunele şi apa necesare pentru pro
ducerea aburului se găseau în cantităţi suficiente. Maşina cu abur a dat naştere
oraşelor industrial e " . (A. Redgrave, în „Reports of the Insp. of Pact. 30th
April 1 860" , p. 36.)
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zentat 'În
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1 85 1 , la e:x;poziţia industrială de la Londra, o uriaşă ma

şină cu abur pentru ocean steamers.

*

Dup ă ce mai î1ntîi unei.tele se transformaseră din unelte ale or
ganismului omenesc .în unelte ale unui aparat mecanic, ale maşinii
unea.ltă, motorul a dobîndit şi el o !formă independentă, -cu totul
emancipată de lilIIl itele forţei omeneşti. In felul aoesta, maşina
unealtă pe care am cer.cetat�o !Pînă acum este redusă 'la 'Simplul
element al iprOlducţiei mecanizate. Un 1singur motor iputea 1să pună
acum

rrn

mişc are 1simultan un mare număr de maşini tle Jucru. O

dată icu mărirea numărului maşinilor de lucru acţionate simultan,
motorul se măreşte, iar meoaniS1II1u l ide tra.nsmisie devine un aiparat
ramificat.
Acum trebuie să distingem două 'fenomene :

cooperarea ma!

multor maşini de aoeJaşi .gen şi sistemul d e maşini.
In

p rimul

caz,

întregul

produs

este

confecţionat

de

c ătre

ac eeaşi ma.şină de lucru. Ea ·execută toate acele operaţii felurite pe
care un meseriaş le executa .cu unealta 1sa, de pildă ţesătorul cu
războiul s ău de ţesut, isau 1P e ·care meseriaşii le .executau succesiv
cu unelte diferite, fie luc11Îlnld inldependent, fie 1ca membri ai unei
ma.nUJfacturi

100 .

)

Astfel, în manuifaotura modernă de plicuri pentru

scris o ri, un muncitor îndoia h:îrtia -cu fălţuito area, altul gUJIDa plicu
rile, al treilea intor,ce a daipa pli'c 17lui pe care ise imprimă antetul,
al p atrulea imp rima antetul etc., şi la fiecare !dintre aceste op eraţii
parţiale fiecare ipliic trebuia să treaJcă dintr-o mină într-alta. O sin
gură maşină ,de plicuri execută toate aceste •op eraţii dintr-o dată şi
confecţionează

3 OOO de pHcuri sau chiar mai multe .într-o o ră. O

maşină aimerkană :pentru confecţionarea pllillgiJor de hîrtie, p rezen

1 862, taie hîrtiia, o
300 de bucăţi pe minut. Intregul pro

tată la expoziţia industrială de la Londra din
liipeşte, o fălţuieşte şi produce

ces, care 1în manufactură era divizat şi !îndeplinit într-o 1serie de
operaţii c onsecutive, aici este efectuat de o singură maşină de lucru,
care acţionează prin combinarea unor unelte diferite. Or, indiferent

100} Din punctul de vedere al diviziunii manufacturiere a muncii, ţesutul
constituia o muncă meşteşugărească complicată şi nu simplă, astfel incit războiul
de ţesut mecanic reprezintă o maşină care execută operaţii foarte variate. ln
gene�e este ifalsă concepţia după care maşinismul modern ar fi cuprins la început
numai operaţiile simplificate de către diviziunea manufacturieră a muncii. ln
cursul perioadei manufacturiere, filatul şi ţesutul au fost separate, devenind
ramuri n01, uneltele lor au fost perfecţlionate şi diferenţiate, dar procesul de
muncă însuşi, nicidecum divizat, a rămas meşteşugăresc. Nu munca, ci mijlocul de
muncă este acela de la care porneşte maşina.
*

25*

- nave

transoceanice.

- Nota

lrad.
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daică o asemenea maşină de •lucru <:: onstituie nlLIIl a i reeditarea me
canică a uneltei mai .complicate a meseriaşului •sau reprezintă com
binarea

a

divers e

instrumente

simple,

diferenţiate

de

manufac...._

tură, - in fabrică, ad1că iÎn atelierul bazat pe producţia mec anizată,
de

fiecare

dată

reapare .cooperarea

(facem abstrncţie aici de muncitor)

.simplă, .şi

ca

o

anume mai î1ntîi

aglomerare într-un anu

mit spaţiu a unor maşini ide lucru de acelaşi g•en işi {:ar·e acţio
nează simultan. Astfel, o ţesătorie ia naştere prin alăturarea

Îill

a·ceeaşi clădire a unui iIIl. are număr de războaie de ţesut mecanice,
iar o fabrică de 1confecţii prin alăturarea unui mare illumăr de ma�
şini de cusut. Dar .aici există o unitate tehnkă, 1întrucît m.1meroase
m aşini de lucru de aoelaşi fel IÎIŞi primesc im.pulsul, lin mod egal şi
sil!Ilultan, de

fo

pulsaţiile motorului p rim ·COmU!Il, impuls •care

le

parvine prin intermediul mec anismului de transmisie, în parte co
mun tŞ i el, întruc'ît 'l.1.Ilele ramificaţii speciale ale sale ajung l a fie
care

maşină-unealtă

individuală.

Duipă •Cum

un

mare

număr

de

unelte alc ătuiesc organele unei maişini de lucru, tot aşa un mare
număr de m aşini ide .lucru nu mai akătuiesc a cum deaît organe de
acelaşi ifel ale ac eluiaşi .mecanism motor.
Locul maşinii individuale autonome e luat însă de un sistem
de maşini propriu-zis abia acolo unde obiectul muncii •tr ece prin
tr-un .şir consecutiv de procese coill exe işi executate de o serie de
maşini-unelte diferite, dar .care se COIIIllp l etează reciiproc . Aid re
a.p are cooperarea prin diviziunea mundi, caractedstică p entru ma
nufactură, de data aceasta însă sub forma unei icombinaţii de ma
şini de luaru parţiale. Uneltele sp eciale

ale diferiţilor muncitori

p arţiali, cum ar rfi, de pildă, ·în m anufactura iînii .cele

ale dără

dtorului, pieptănătorului,

se

tunzătorului,

toricătorului

etc.

trans

formă acum ,în unelte ale unor maşini de Jucru specializate, dintre
care, în sistemul mec anismului de unelte combinat, fiecare consti
tuie run organ anumit pentru o funcţie anumită.

In

linii mari, ma

nufactura însăşi oferă •Sistemului maşinist, în acele ramuri unde e
introdus mai întîi, b az a naturală a diviziunii şi deci a organizării
de producţie 101) . Imediat intervine insă o deosebire

proc esului

'"1) Inainte de epoca marii industrii, în Anglia manufactura linii era
manufactur a predominantă. D e aceea, în cursul primei j umătăţi a secolului
al XVIII-iea, în această manufactură s-au făcut cele mai multe experienţe.
Bumbacul, a cărui prelucrare mecanică necesită pregătiri mai puţin anevoioase,
a profitat de pe urma experienţelor făcute cu lîna, după cum mai tîrziu, invers,
industria mecanizată a linii se va dezvolta pe baza filatului şi ţesutului mecanic
al bumbacului. Unele elemente ale manufacturii linii, ca, de pildă, p ieptănatul,
au fost înglobate în sistemul de fabrică abia în ultimele decenii. „Folosirea
forţei mecanice în procesul pieptănării linii ..., folosire care are loc pe scară
largă de la introducerea «maşinii de pieptănat», mai ales a celei a lui Lister„.,
a avut !fără îndoială drept rezultat concedierea unui mare număr de muncitori .
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-esenţială între manufactură şi producţia mecanizată. ln manufac
tură, muncitorii,

illldividual :sau în grupuri, <trebuie să efectueze

cu uneltele <lor manuale fiecare proces parţial. !Dacă muncitorul
este 1îngJobat procesului, ip11ocesul este .şi el adaptat .în pr·ealabil

In .producţia mecanizată, acest iprilllcipiu subiectiv
al diviziunii disipare. Aici �ntregul proces este •Consiiderat ca atare,

.muncitorului.

.disecat ob1ectiv .în fazele sale <Componente, iar problema efectuării
fiecărui proces parţial

şi

a îmbinării !diferi.telor ,pro cese parţiale

se rezolvă [prin aplicarea tehniic ă a mecain:iicii, a ohimiei etc.

1°2) ;

ca şi :înaim:te, .se înţelege .de .la .sine, şi aici •Conceipţia teoretică tre
buie idesăv;îrşită prin experienţa practkă acumulată pe scară largă.
Fiecare maşină !P arţială H ,furniz ează ieelei imediat umnăto are ma
teria •priană .şi, �ntrucît toate funcţionează oo.ncomitent, [produsul
se

af;lă 1c onttnuu

atît ipe diferitele trepte

forunare, -oit şi 1în tranziţie de la o lf.ază

a

ale procesului său

de

1PI01ducţiei la alta. După

cum în manufactură ·Cooperarea nemijlo cită a amm citorilor parţiali
creează anumite iproporţii numerice 1într.e diiferite grupuri de mun
dtori, tot aşa, 'În sistemul maşinist diferenţiat, faiptul că maşinile
parţiale •îşi 1dau continuu de lucru ·una alteia creează o
proporţie între numărul, dimensiunile şi vitezele

anumttă

lor. Maşina d e

lucru <:ombinată, 1care reprezintă .acurrn u n sistem diferenţiat, alcă
tuit din .diferite maşini Ide Jucru s au !din dilferite grupuri de maşini,
este cu atît mai perfectă, cu cît pro cesul total executat de ea are
mai multă continuitate, icu alte •cuvinte cu 1dît ·Sînt mai reduse între
ruperile în trecerea materiei :prime tde •1a pri.ma .l a ultima ei fază,
deci teu •dît materia primă trece mai mult dintr-o Jază a producţiei
.într-alta cu ajutorul unor instalaţii mec anice şi nu al mîinii omului.
Dacă �n m anuf.ac.tură separarea pro ceselor distincte este un .prin
cipiu rezultat din însăşi diviziunea muncii, lîn ifalbrka tde:zwoltată
domneşte, dimpo trivă,

continuitatea [procesel0or distincte.

Fie 1că se bazează ipe .sfanpla coop erare a unor maşini .de lu
cru de aicelaşi f.el, ca 1în ţesătorie, !fie că se bazează pe .combi.Jnarea
unor maşini de lucru ide \feluri id1ferite , .ca î.n filatură, un sistem
de maşini .f ormează, ca atare, un singur mare automat de 1îondată
Inainte lina era pieptănată cu mina, cel mai adesea în cottage-ul pieptănătorului.
Acum pretutindeni ea e pieptănată în fabrică, iar munca manuală a devenit de
prisos, cu excepţia cîtorva operaţii speciale pentru care se preferă lina pieptănată
manual. Mulţi dintre pieptănătorii manuali au găsit de lucru în fabrici, dar
randamentul pieptănătorului manual este atît de mic in comparaţie cu cel al
maşinii, incit un mare număr de pieptănători nu mai pot găsi de lucru". („Rep.
of lnsp. of Pact. for 3lst Oct. 1856", p. 16.)
102) „Principiul sistemului de fabrică constă deci„. în înlocuirea diviziunii
sau defalcării muncii între dif.eriţi meseriaşi prin divizarea pxocesului de muncă
în componentele sale esenţiale " . (Ure, 1. c., p, 20.)
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ce este acţionat de un 1Prim automotor. iDar sistemul în ansamblu
poate să .fie acţionat, de ptldă, de o maşină cu abur, şi totuşi la
'llll ele .rrrniş ini-Ulllelte ipentru anUJillite :mişcări să mai iie nevioie de
c oncunsul mun•citorului, aşa cum î1nainte de introducerea mulei
automate •era nevoie ide .acest concur.s <Sau icum .mai este nevoie şi

astăzi ân filaturile de iftire fine ; sau anumite p ărţi ale maşinii s ă
aibă nevoie ,pentru funcţionare, . c a 1şi mulele, de un muncitor care
să le m.înuias.că, ·cum era c azul :în 1constrncţia ide maşini [nainte

de

transformarea sUde

rest-ului

(căruciorului de

strung)

1într-un

mec anism automat. Din momentul în care maşima de lucru a în
ceput să efectueze lfără

ajutorul omului .toate mişc ările necesare

pentru p relucrar.ea materiei prime, nemaifiind nevoie deoî.t de con
trolul muncitorului, avem un sistem automat de maşini, susceptibil
însă de

o

continuă 1perfecţ1onare .Îlll amănunt. Astfel,

de

piLdă,

aparatul .care QPi eşte .în mod automat maşina de filat de 'îndată c e
s - a rupt un ifir ·şi se1facting stQp-ul, •oare opreşte războiul de ţesut
mec anic iperfecţionat illll ediat • Ce se termină firul de bătătură de p e
bobina suveicii, sînt invenţii cu totul moderne. Drept exemplu
aUt ipentru •Continuitatea producţiei,

oit şi pentru apHcarea iprin

dpiului automatizării poate fi luată Jfabrica modemă de hîrtie. In
general, 'în :pr.oducţia de hîrtie :poate .fi •stUidiată cu folos şi .în amă
nunt deosebirea dintre

dif.eritele moduri de

a produce pe

baza

deosebirii dintre dilferitele mijloa·ce de producţie, precum şi legă
tur-a dintre
produce.

rel aţiile de :p roducţie

Intr-adevăr,

vechiul

mod

so ciale işi
de

aceste moduri de

fabricare

a

hîrtiei

a

folosit

în Germamia oferă o mostră de iproducţie meşteşugărească, Olanda
in secolul al XVII-lea şi Franţa 1în secolul al XVJII�lea un exem
plu de mamufactură ipropriu-zisă, iar Anglia modernă

un

exemplu

de faJbrkaţie automată 1în această .ramură ; în afară de ac easta, în
China •Şi 1în Jndia mai ex�stă două forme vechi

asiatice ·ale ace

leia.şi i.ntdustrii.
Producţia mec amizată dmbraică forma sa ·cea mai dezvoltată
în sistemul diferenţiat al maşinilor de lucru acţionate de un auto
mat central prin

intermediul mecanismelor

de

traonsmisi e.

Locul

maJŞinii 11 ia atei un monstru mecanic, al c ărui trup umple întreaga
fabric ă şi a 1c ărui forţă demonică, la început camuflată rle mişcarea
ritmi1e ă, ·aproape •Solemnă, a memb relor sale gigantice, izbucneşte
în iureşul Y.ertiginos işi febril

al nenumăratelor

sale

organe de

lucru p ropriu-zise.
Au eristat mule, :maşini cu abur etc. lînainte de a fi existat
muncitori oear·e .să ise

o cupe

exclusiv de fabricarea maşinilor

cu

abur, a mulelor etc . , aşa cum omul a purtat haine înainte de a fi
exi1stat •croitori. Dar invenţii.le lui Vaucanson, Arkwright, Watt etc.
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au putut fi aplkate 1I1umai datorită !faptu.lui că acesti inventatori
au găsit un număr 1considerabil de muncitori mecanici iscusiţi,
gata formaţi de perioada manufacturieră. O parte din acesti mun
citori era a1cătuită din meseriaşi inldepenidenţi, d e .specialitate di
ferită, altă par.te era reunită ;în manufacturi, UIIlde, duipă cum am
arătat mai îna�nte, idwiziunea muncii era deosebit de riguroasă.
O dată cu !Înmulţirea inv·enţiilor şi ·cu cr�terea cererii pentru
aceste maşini noi, s-au dezvoltat tot mai mult, pe de o parte, scin
darea producţiei de maşini 'În .diife.ri.te ramuri independente, pe de
altă parte diviziunea muncii in cadrul manufalcturilor c001strucţiei
de maşini. Vedem, aşadar, 1că manufactura formează baza tehnică
nemijl()cită a marii industrii. ManUJfactura producea maşinile cu
ajutorul cărora marea industrie ·înlătura, uin ramuri1e de producţie
pe c are a pus mai fotîi stăpînire, producţia meşteşugărească şi
manufacturieră. Producţia mecanizată a iuat Ide.ci fiinţă spontan
pe o bază materială neadecvată. Pe o anumită treaptă de dezvol
tare, ea tr•ebuia deci isă revolutioneze această bază !Însăşi, pe care
la !Început o găsise Ide-a gata şi a cărei 'Veche formă o dezvoltase,
şi să->Şi creeze o nouă b ază, icor·espunzătoare propriului său mod
de a produce. Du,pă cum m aşina rămiîne Hliputană atîta timp cît
este acţionată numai de om, după cum si.stemul maşinist nu se
p lllt ea dezvolta liber înainte ica forţele motrice exis.toote - <lni
malul, viîntul şi chiar apa - .să d'i forst !înlocuite de maşina cu
abur, .tot astfel şi marea industrie •era p aralizată IÎn întreaga ei dez
voltare atîta .timp -Oit mijlocul ei :de iproducţie 0caracteristk, ma
şina 1însăşi, îşi datora existenţa forţei individuale şi iscusinţei in
dividuale, depindea deci de forţa muşchilor, de agerimea ochiului şi
de virtuozitatea mîinii ·cu care muncitorul parţial, IÎIIl manufactură,
şi meseriaşul, în afara ei, îşi mînuiau minusculele lor instrumente.
Abstracţie făcînd de ifaptul .că datorită acestui mod de fabricare
maşinile erau scumpe - amănunt care reprezintă p entru capital
un mobil conştient -, dewo.lt.area industriei dej a me·c anizate şi

p ătrunderea maşinismului în ramuri noi de producţie erau astfel
în întregime condiţionate de crearea unei

categorii de muncitori

care, !din c auza caracterului se1miartiLstic al ocUjpaţiei lor, nu putea
creşte în salturi, ci doar treptat. Pe o anumită treaptă de dezvoltare,
marea industrie intră ,însă ·şi din punct de vedere tehnic în con
flict ·CU 1baza ei meşteşugărească şi manufacturieră. Dimensiunea
mai mare a motoarelor, a mecaniismelm de tr.ansmisie şi a maşi
nilor-unelte, conformaţia mai complexă, mai variată şi mai precisă
a pieselor ip e măsură .ce anaşiina-unea1tă .se desprindea de modelu.I
meşteşugăresc care inspirase iniţial .construcţia •ei şi dobîndea o
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formă 'liberă, determinată numai de s arcina ei mecanică

103) , dez

voltarea sistemului automat şi folosir,ea inevitaibil tot mai amplă

a

materialului greu de prelucrat, de pildă a fierului în locul lemnu
lui,

-

re2iolvar.ea ituturor

acestor probleme

apărute spontan

se

lovea peste tot de Umite de ordin :personal, limite ipe care şi per
sonalul 'combinat idin manufactură le depăşea doar într-o oarecare
măsură, fără a Je desifiinţa în esenţă. într-adevăr, maşini de felul
presei de -tipar moderne, al răz;boiului de ţesut mecanic modern şi
al maşinii de

c ardat moderne nu !Puteau

fi furnizate Ide manu

factură.
Revoluţionarea modului de

a produce într-o sferă a

ililldus

triei determină revoluţionarea lui şi în altă sferă. Lucru valabil
mai întîi pentru

ac ele ramuri industriale ·care,

deşi

izolate prin

diviziunea s ocială a muncii şi sortite astfel să producă fiecare
marfă indepenldentă, se împletesc 1totuşi ca faze

o

ale unui proces

de ansamblu. Aşa filatura mecankă a tfăcut 1I1ec esară ţesătoria me
canică, iar ambe'le la un loc au provocat revoluţia chimic ă-meca
nică 'în ,albitorie, irrnp rilln erie şi b oiangerie. Tot aşa revoluţia din
fi.latura de bumbac a determinat inv,entarea ginului p entru sepa
rar·ea !fibrei bumbacului de s ămînţa sa şi abia .atunci a devenit po
sibilă pr.oducţia ·de bumb ac în prop orţiile 1I1ecesare acum

104) . Re

voluţia modului ide a produce în industrie şi în agricultură a pro
vocat IÎDJsă, mai ailes, o revoluţie iin condiţiile generale ale proce
sului social de .producţie, adică IÎn domeniul mijloacelor de 1comu
nic aţie şi de transp ort. După cum mijloaicele de c omunicaţie şi de
transport ale unei societăţi al cărei pivot * îl c onstituiau, ca s a m
trebuilnţez o expresie a lui Fourier, mica agricultură cu industria
103) In fonna sa iniţială, războiul de ţesut mecanic constă mai ales din
lemn, cel perfecţionat, modern, din fier. Cit de mult influenţează Ia început formai
veche a mijlocului de producţie noua sa formă ne-o arată, între altele, cea mai
superficială comparaţie a războiului de ţesut mecanic modern cu cel de odinioară.
a instalaţiilor de suflat moderne din turnătorii cu prima reeditare mecanică
stîngace a foalelor obişnuite şi, mai convingător poate decît oricare, o locomotivă.
experimentată înainte de inventarea actualelor locomotive, înzestrată cu două
picioare, pe care le ridica aliernativ ca un cal. Abia în urma dezvoltării ulterioare
a mecanicii şi a acumulării de experienţă practică, forma maşinii este în între
gime determinată de principiul mecanic, emandpîndu-se deci cu totul de forma.
fizică tradiţională a uneltei metamorfozate acum în maşină.
104) Cottongîn-ul yankeului Eli Whitney suferise pînă în ultimul timp mai
puţine modificări esenţiale decît oricare altă maşină a secolului al XVIII-lea.
Abia în ultimele decenii (înainte de 1 867) . alt american, d-l Emery din Albany,
New York, printr-o perfecţionare pe cit de simplă pe atît de eficientă, a făcut
ca maşina lui Whitney să devină învechită.
*

- pivot. -

Nota trad.
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ei •caismca auxiliară 'Şi aneserii'le .de la oraiş nu mai puteau nickunn
s ă satisfacă neoesităţile producţiei !din

perioada

manuJac1urieră,

cu diviziunea largă a muncii sociale, .cu concentrarea mijloacelor
de muncă şi a muncitorilor şi cu pieţe.le sale co.loniale, ceea ce
a şi dete.mninat revoluţionarea 'lor, tot aişa mij1oacele de tran.s
por.t

şi

de

comunicaţie

moştenite

din

perioada

manufacturieră

s-au transformat rapid în cătuşe tle nesuportat p entru marea in

dustrie, cu ritmul fe.bril şi cu .p roducţia pe scară •largă care o ca
raicterizează, ICU p ermanenta aruncare a mase.lor .de capital şi de

muncitori

dintr-o

sferă

de

producţie

într-alta

şi

cu

r el aţiile

de

piaţă mondiale create de ea. Fără a mai vorbi de transformările ra
dicale intervenite 'În construcţia vaselor

cu pînze,

comunicaţiile

şi •transporturile au fost •CU încetul .adaptate modului de a produce
al marii indus·trii printr-un .sistem de vapoare fluviale, de căi !fe
rate, de vapoare de transp ort oceanice şi de :telegrafie. Pe de altă
p arte, masele enorme de fier, 'care, în ID.Oile condiţii, trebuiau for
j ate, .sudate, tăiate, g ăurite şi modelate, cer·eau, la rindul ilar, ma
şini gigantke, 1p e .care construcţia manufacturieră ·de maşini nu le
putea furniza.
Marea industrie .trebuia deci să .recurgă la mijlocul de pro
ducţie carncteristic ei, la maşina lînsăşi, 'Ş i s ă !Producă maşini cu
ajutorul maşinilor. Abia atunci ea şi-a creat o bază tehnică adec
vată ş i a ajuns să stea pe propriile ei picioare. lntr-adevăr, o dată
cu extinderea. producţiei de maşini în primele decenii ale seco
lului al XIX-lea, maşina a pus stăpînire treptat pe fabricarea
maşinii-Ulilelte. Dar abia dn u1timele decenii construcţiile uriaşe de
căi !ferate •şi navigaţia transoceanică au făcut să

ap ară maişini·le

iciclOjpÎICe p entru construcţia motoarelor prime.
Condiţia de

producţie

esenţială pentru

fabricarea maşinilor

c:u ajutorul maşinilor era un motor caip abil ·să fumizeze orice can
titate d e einerg.ie şi to.tuşi .perfect controlabil. Aicest motor exista
dej a sub fomna maşinii ieu abur. In acelaşi timp însă se impunea
produc erea pe
sare di.iferitelor

cale mecanică a formelor .str�ot geometrice nec e
p ărţi

ale maşinii : Jinia, planul, .cercul,

cilindrul,

conul şi sfera. Această problemă a fost rezolvată de Henry Maud
slay în primul deceniu al sec olului al XIX-lea prin inventarea slide
r est-ului,

transformat

curînd

într-un

mecanism

automatizat

şi

trecut, sub o formă modificată, ide la strung, ·căruia 'î i fusese iniţial
destinat, la alte maşini •Constructoare de maşini. Ac est dispozitiv
mecanic nu î1I1locuieşte vr·eo unealtă sipecială, .ci mina omului în
săşi, care

creează o

anumită fomnă prin aplkarea,

p otrivirea

şi

-dirij area tăişului unor instrumente de tăiat etc. p e materialul d e
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muncă, de pildă fierul.

In

acest fel au putut fi obţinute formele

geometrice ale diferitelor piese de maşini
„ cu un
grad de uşurinţă, precizie şi rapiditate p e care nici un fel de experienţă.
acumulată nu ar fi reuşit să-l imprime mîinii celui mai iscusit muncitor• 105) .

iDacă priivim Cl!cum acea par.te a maşinilor folosită la constmc
ţia de maşini şi care constituie maşina-uneal.tă propriu-zisă, vedem
reaip ănînd unealta meseriaşului, iÎ•nsă 1la dimensiuni ciclorpice. Ast
fel, maişina de Ju1cru proipriu-zisă a maşinii
burghiu uriaş, acţionat ide o maşină
nînidul for, nu ,ar putea lfi

.cu

de pelforat

este

un

abur, burghiu fără .care, la

coostruiţi ·Cilindrii marilor IIIl Cl!Şini cu

abur şi ai preselor hidraulice. Strungul mecaniic reprezintă reedi
tarea gigantică a strungului obilşnuit acţionat cu piciorul ;

ralbo

teza - un tÎlillplar de ifier, 0car.e lucrează !fierul cu aceleaşi unelte
cu care .fila:nplarul Jucrează lemnul ; ân şantierele navale din Lon
dra, unealta :care taie plăcHe de placaj este un brki uriaş ; umealtai
maşinii

care

•taie fierul, precum

foarfecele

croitorului

pos tavul,

este un foa:nfece uriiaş, iar •ciocanul cu -abur operează cu un simplu
c a,p de ciocan, dar atît ide greu, \incit nici Thor n-ar fi lîn stare s ă-l
106)
. Unul :dintre aiceste ciocane cu abur, de pildă, care slînt

rtdice

o invenţie a lui Nasmyith, aîntăreşte mai mult de
pellPendi.icUJ!ar, cu o cădere de
de

cu

6 .tone şi izbeşte
7 picioare, o nicovală în greutat·e

36 de tone. El pu1verizează cu uşurinţă un bloc de granit, dar
aceeaşi UJŞurinţă poate să bată un cui în 1lemn moale printr-o·

serie de iov.ituri 'll!Ş Oare

).

107

1Sub fomna maşinii, mijlocul ide muncă dohîindeşte un mod de
e:xiilstenţă material care presupune 'Înlocuirea forţei

omeneşti prin

forţele naturii şi a metodelor empirice ruttnar•e prin aplicarea 'c on
ştientă a ştiinţelor naturii.

fo

manufactură, divizarea procesului so

cial de muncă rămlîne pur subiectivă, rămîne c ombiin are de mun-

1 05) , ,The Industry of Nations•, Land. 1855, Part. II, p. 239. Tot acolo se
mai spU'Ile : „Oricît de simplă şi la prima vedere neînsemnată ar părea această
anexă a strungului, credem că nu exagerăm susţinînd că influenţa ei asupra
perfecţionării maşinilor şi a extinderii folosirii a fost tot atît de mare ca aceea
a perfecţionărilor aduse de Watt maşinii cu abur. Introducerea acestei anexe a
avut drept urmare imediată o p erfecţionare şi o ieftinire a tuturor maşinilor şi ai
dus la noi invenţii işi perfecţionări• .
10&) Una dintre aceste maşini, întrebuinţată la Londra pentru forj area de
p oddle-wheel shafts * • se numeşte „Thor• . ·Ea forjează un arbore de 1 61/1 tone·
cu aceeaşi uşurinţă cu care fierarul forjează o potcoavă.
107) Maşinile care prelucrează lemnul, utilizabile şi pe scară mică, sînt în
mare parte invenţie americană.
„

-

arbori pentru roţi cu zbaturi.

-

Nota lrad.
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p arţiali ; !În sistemul maşinist, marea

organism Ide producţie •cu •totul
.găseşt� :ca

•O

obiectiv,

industrie posedă

un

pe .care muncitorul

condiţie materială gata pregătită a prodUJCţiei.

In

îl
co

-0perare'a simplă işi .chiar .î111 cea speda'lizată prin diviziunea muncii,
înlocuirea :muncitorului individual prin mUJncitorul socializat este
încă mai mult

sau mai puţin

întîmplăto are. MaJ?iniJe, icu unele

eX!cepţii despre .care vom vorbi ulterior, funcţionează numai prin
:muncă nemijlocit socializată sau colectivă.

Car•acterul

de coope

rare al !(JrOCesului de muncă devine deci acum o necesitate teh
.nică, dictată de 111atura mijloicu'lui de muncă însuşi.

2. Transmiterea valorii maşinilor asupra produsului
Am văzut că forţa pr.oductivă provenită din •cooperare şi din
.diviziunea muncii nu-l :costă nimic
naturală

pe capital.

a muncii sociale. Forţele naturale, ica

Ea

este o

aburul,

forţă

ap a etc.,

folosite 1în procesele de producţi·e, nu costă nici ele nimic. Dar,
.aşa icum oonul are nevoie de iplărnîni p entru a reJ$Pira, el are ne
voie şi de o „p.lăismuire

JÎ1n stare să .creeze u ,

pentru a consuma

_productiv forţele naturii. E necesară o roată hidraulkă p entru
e:x;ploata forţa motrice a aipei, o maşină

cu

a

abur 1P entru a exiploata

elasticitatea aburului . .Cu ştiinţa lucrurile stau J.a fel ca şi tu !for
·ţele naturii. Odată descoperită, legea devierii acu1lui magnetic în
raza de acţiune 1a unui .curent eleictric sau legea apariţiei magne
tismului 1în fierul 'În jurul .căruia drculă un curent electric nu costă
·nici un b an

1°8) . Dar p entru 1apliocarea acestor legi 'în s<:opurile tele

·gra.fiei etc. se -cere o a,paratură foar.te .costisitoare şi foarte .com
plicată. După 1cum am văzut, maşina nu !Înlătură unealta. Unealta
minusculă a org0anismului ·omenesc creşte dimensional şi numeric,
deveninld unealta ·unui meoanilsm creat de O'lll . Capitalul îl pune
acum ipe 1nm111ici t or să lucreze nu 0cu o unealtă manuală, ci cu o
maşină care •îşi dir.ije ază singură uneltele. De aceea, dacă de la
-prima privire reiese dar că marea in!dustrie trebuie 1Să mărească
·extraordinar iproductirvitatea muncii prin 1Înco11porarea .în !Procesul

·de producţie a unor forţe naturale uriaşe şi a ştiinţelor naturii,

1os1 1n genere, ştiinţa nu-l costă „nimic" ipe capitalist, ceea ce nu-l îm·
piedică de loc s-o exploateze. Ştiinţa „altuia" este încorporată capitalului, ca şi
munca altuia. Dar aproprierea „caipitalistă" .şi aproprierea „personală", indiferent
dacă este vorba de ştiinţă sau de avuţie materială, sint lucruri cu totul diferite.
Insuşi doctorul Ure se lamenta de ignoranţa crasă în materie de mecanică a
iubiţilor săi fabricanţi exploatatori de maşini, iar Liebig vorbeşte despre ului
i:oarea necunoaştere a chimiei de care dau dovadă fabricantii de produse chi·
.mice din Anqlia.
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nu reiese nicidecum tot atit de dar că această :forţă productivă:
sporită nu este plătită lîn ,al tă parte icu o .cheltuire sp orită de
muncă. Asemenea oric ărei alte p ărţi compOIIl ente a 1caipitalului con
stant, maşina nu creeaz ă valoare, !dar transmite propria sa valoare
produsului 1la a ieărui 1confecţionare serveşte. ·În l!Ilăsura în c are are
v.aloare şi transmite deci valoarea produsului, ea alc ătuieşte o
p aute coonponentă 1a valorJi acestuia.

In loc isă-1 ieftine ască, ea

îl

scumpeşte 1în raip ort .cu propria ei valoare. Şi este evitlent că, [n
c omparaţie icu mijloacele de munc ă ale p roducţiei meşteşugăreşti
sau mam1llfaduriere,
mijlocul

Ide

muncă

maşina şi

sistemul

caracteristic

al

de

marii

maşini

dezvoltat -

industrii

-

costă

mai scUIIIlp .
Trebuie să •constatăm î n priJinul rînd că maşina ăntră întot
deauna integral în proc esul m'llil cii şi întotdeauna 1numai p arţial în.
procesul de valo rificare. Ea nu aid augă nici·o dată m111i multă va
loare decît !Pierde, în medie, p rin uzur1a ei. Există deci

o mare

diferenţă 1între v.al oarea maşinii şi !Partea de valoare pe ic.are ea

<>

transmite p eriadk produsului. Există o mare diferenţă între maşina
ca element ide formare a valorii şi maşina ca element de formare
a protdusului . Cu cît e mai mare [Jerio acta în decursul căreia aceeaşi
maşină 1serveşte de mai multe ori •în ac eliaşi proces tde munc ă, cu.
atît această diferenţă e mai mare. Am văzut, ce-i drept, că orice
mijloc de munc ă p mpriu-zis, adică orke instrument de producţie,
intră IÎntotde auna integral în pro c esul muncii şi !În.totdeauna nu
mai !Parţial, prO(p orţional cu uzura sa zi'llilic ă medie, în procesul de
valorificare.

Această diferenţă !între

folosire şi

uzură

este

îrusă

:mult mai mare la m aşină decît l.a unealtă, deoarece, fiind făcută
din material mai durabil, maşina trăieşte mai mult, iar folosire&
ei, reglementată ide leg,i strict ştiinţifice, îngăduie o ec onomie mai
mare 1în consumarea părţilor ei ·c omp onente şi a mijloaicelor c on
sumate de ea, !În .slfiÎrşit deo1arec e c!Împul ei de a1cţiune este incom
parabil mai mare dedît cel al uneltei. Dacă nu punem Ja socoteală
la ambele, adică la maşină şi la unealtă, c o stul lor zilnic mediu,
adic ă fracţiunea d e valoare p e care iele o adaugă pro dusului prin.
uzur,a .lor zilnică m edi,.e şi prin c onsumul tde l!Ilater.i ale auxiliare,
ca ulei, ·c ărbune

etc . , atunci ele funcţionează

gratuit, asemenea

forţelor naturii, care există fără intePVenţia muncii omeneşti. Dar
cu cît ·e mai mare isfena d e ac ţiune productivă a maşinii în comp a
raţie 1CU cea .a uneltei, cu atit e mai mare volumul se rviciului ei
gratuit în •Comparaţie cu cel al uneltei. Abia .în marea industrie
învaţă omul să pună produsul mu!llC i i sale trecute, dej a materiali-
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zate, isă acţioneze gratuit, pe soară mare, .asemenea unor forţe ale
naturii

100) .

La •cercetarea cooperării şi manufacturii s-a văd1t că .anumite
conidiţii generale de producţie, de pildă clădirile ·etc . , comp arativ
cu condiţiile de producţie fărîmiţate ale muncitorilor izolaţi, sînt
economilsite prin consumarea lor în icomun, astfel IÎildt scump esc
produsul într-o măsură mai mică. In producţia mecanizată, nu nu
mai corpul maşinii de lucru e consumat de c ătre numeroasele ei
unelte, dar şi acelaşi motor impreună cu o parte a mecanismului
de tranS'IIJ.isie e consumat în comun ide nUJmeroase maşini de lucru.
Dacă diferenţa dintre valoarea maşinii şi valoarea transmisă
produsului ei zilnic este dată, gradul în care această parte de va
loare scumpeşte produsul depinde înainte de toate de volumul pro
dusului, de suprafaţa lui, ca să zicem aşa. D-l Baynes din Blackburn
apreciază, într-o prelegere ţinută în

1 857, c ă

„fiecare cal-putere mecanic real 1o9a) pune �n mişcare 450 de fusuri mule auto·
mate împreună cu utilajul pentru operaţiile preliminare, sau 200 de fusuri throstle,
sau 15 războaie de ţesut postav de 40 de ţoli împreună cu dispozitivele pentru
întinderea urzelii, pentru apretat etc.• 1s2
Costul zilnic al unui cal-putere şi uzura instalaţiilor acţi-0nate
de el s e Ie\Partiz ează ·asupra produsului p e o zi a

450 de fusuri

109) Ricardo se preocupă uneori exclusiv de acest efect al maşmilor, pe
care de altfel nu l-a dezvoltat, aşa cum în genere nu a dezvoltat nici deosebirea
generală dintre procesul muncii şi procesul de valorificare, incit uită de acea
parte a valorii pe care maşinile o transmit produsului şi identifică intru totul
maşinile cu forţele naturii. De pildă, a1unci oind spune : „Adam Smith nu subesti
mează nicăieri serviciile pe care ni le fac forţele naturii şi maşinile, dar el
distinge foarte precis natura valorii pe care ele o adaugă mărfurilor... întrucît
ele îşi efectuează munca gratuit, concursul lor nu adaugă nimic valorii de
schimb " . (Ricardo, te., p. 336, 337.) Remarca crui Ricardo este, bineînţe-les, în te·
meiată atunci cind se referă la J. B. Say, căruia i se năzare că maşinile fac
„serviciul" de a crea valoare, care ar alcătui o parte a „profitului".
109a) � Notă la ediţia a 3-a. - Un „ cal-putere" este egal cu puterea a
33 OOO de pfunzi-picioare pe minut, adică cu puterea care ridică într-un minut
33 OOO de pfunzi la înălţimea de 1 picior (englezesc), sau 1 pfund la înălţimea
de 33 OOO de picioare. Acesta e calul-putere de care se vorbeşte mai sus. ln
limbajul obişnuit în afaceri însă şi pe alocuri şi în unele citate din această
carte, se face -0 distincţie intre caii-putere „nominali" şi cei „comerciali" sau
„indicaţi • ai aceleiaşi maşini. Calul-putere vechi sau nominal se calculează ex
clusiv după !nălţimea de ridicare a pistonului şi după diametrul cilindrului, fără
a lua de foc în considerare presiunea aburului şi viteza pistonului. Adică de
fap t se spune : această maşină cu abur are, de pildă, 50 de cai-putere dacă
funcţionează cu aceeaşi presiune scăzută a aburului şi cu aceeaşi viteză redusă
a pistonului ca pe vremea lui Boulton şi Watt. De atunci aceşti doi factori au
crescut însă enorm. Pentru măsurarea forţei mecanice pe care o maşină o furni
zează astăzi efectiv a fos t inventat indicatorul pentru presiunea aburului. Viteza
pistonului poate fi stabilită cu uşurinţă. Astfel caii-putere „indicaţi" sau „co-
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200 de ofusuri throstle !în al doilea caz, a
15 ră7lboai-e de ţesut mecanice IÎn al itreilea ·caz, astfel iînc:ît asupra

mule IÎll primul caz, a

unei uncii de fire s au asupr a unui cot de ţesătură e ,trecută doar
o :par.te de valoare foarte redusă. Tot aş.a un exemplul de mai sus
cu 1oiocanul icu ,aJbur. lntruoît uzura sa zilniic ă, .consumul de c ărbuni
etc. se repartizează a:sU.'Jlra enormelor mase de fier ipe 1care 1le bate

Îlll

fi ecare zi, fiecare zentner de fier absoarbe doar o 'infiană parte
de valoare, care ar fi Jînsă foarte mare .da:că uriaşul instrument ar

b ate cuie mici.
Cînd este idată 1sfera de .aicţiune ,a -maşinii de lucru, aidică nu
mărul uneltelor ,sale, sau, 'aicolo unde e vorb a de forţă, este dat
volumul .acestor unelte, masa iprO!duselor va depinde de viteza cu
care lucr·ează maşina, de iIJHdă de viteza

cu

care

se

învîrteş.te

fusul •sau de numărul l oviturilor efectuate Ide ciocan într-un mi
nut. Unele diintre aceste ciocane gigantice efectuează
iar maşina de forjat patentată

turi ·pe minut,

a

70 de lovi

.lui Ryder, c are

folos eşte ciocane icu abur de .dtmensiuni mai mici la forjarea fusu
rilor, efectue ază
Cînd este

700 .de lovituri pe minut.

dată proporţi.a :în .care o maşină transmite ip ro'du

sului valoare, mări.mea .aoestei ;părţi de valoare depinde de mări
mea propriei

ei valori

110) .

Cu cît

ea

conţine mai puţină muncă

cu atît mai puţină valoare adaugă ea produsului. Cu cît transmite
mai !Puţină v.aloare, cu atît este mai ,productivă şi cu .a!Jît tS ervkHle
pe

.oare

le ,prestează se

apropie

mai mult de cele

ale

forţelor

naturii. ,Producţia maşinilor cu ajutorul maşinilor le r·educe linsă
valoar·ea ;p ro,porţional .cu dimensiunile şi .cu acţiunea lor.
merciali" ai unei maşini se măsoară cu ajutorul unei formule matematice care ţine
seama în acelaşi timp de diametrul cilindrului, de înălţimea de ridicare a pisto
nului, de viteza pistonului şi de presiunea aburului, specificindu-se astfel de
cite ori pe minut maşina efectuează realmente o muncă de 33 OOO de pfunzi-pi
cioare. Un cal-putere nominal poate, prin urmare, să efectueze în realitate munca
a 3, 4 sau chiar 5 cai-putere indicaţi sau reali. Aceasta p entru lămurirea unor
citate care urmează. - F.E. �
110) Bineînţeles, cititorul pătruns de concepţiile capitaliste va observa aici
lipsa „dobînzii" pe care maşina o adaugă produsului pro rata * cu valoarea
capital a ei. Este insă uşor de înţeles că, întrucît maşina, asemenea oricărei
alte componente a capitalului constant, nu creează valoare nouă, nu poate să
adauge valoare nici sub denlliIIlirea de „dohindă • . Este 1impede aipoi că aici,
fiind vorba de p roducţia plusvalorii, nici o parte a acesteia nu poate fi presu
pusă apriori sub denumirea de „dobindă". Sistemul de calcul capitalist, care
prima facie ** ,pare absurd şi •În IC:Ontradicţie cu legile de formare a vat!orii, îşi
va găsi explicaţia în cartea a treia a acestei lucrări.
*
**

-

-

ln raport. - Nota trad.
la prima vedere. - Nota trad.

Capitolul 13. Maşinile şi marea industrie

399

������

O analiză comparaitivă a preţurilor unor mărfuri ale produc
ţiei :meşteşugăreşti

sau

manufacturiere

şi

a

preţurilor

a<:elor,aşi

m ărfuxi iprOlduse cu ajutorul maşinilor duce, ,în genere, la consta
tarea că la produsele maşinii partea de valoare transmis ă de mij
locul de muncă creşte relativ, dar s c ade absolut. Adică manmea
ei absolută s c ade, dar mărimea ei raportată l a valoarea totală a
produsului, de pildă a unui pfund de fire, creşte

111) .

Reiese clar 1că, dacă munca necesară pentru [pr01ducerea unei
maşini

este

egală

cu

munca

economisită

prin !folosirea

acestei

maşini, are loc doar o simplă 'deplasare a muncii, deci c antitatea
totală

de

muncă necesară

pentru ;producerea

reduce .şi nici forţa productivă

unei

mărfi

a muncii nu sporeşte.

nu

se

Dar dHe

renţa dintre munca cheltuită p entru producerea llll a!Şinii şi munca
pe ·oare 1această maşină o econom�seşte, cu alte .cuvinte gradul de
productivitate a maşinii, nu ,depiinde, evident, de diferenţa dintre
propria
există

ei valoare 1şi valoarea uneltei ,i nlocuite de ea.
abîta

timp

oît

costul

muncii

necesare

Diferenţa

[p entru :producerea

maşinii, aş.adar şi partea de valoare p e care ea o 1adaugă produ
-sului, esite mai mic decît valoarea !Pe 1care muncitorul ar .adăuga-o
cu unea1ta sa

obiectului llllUncii. Productivitatea maşinii

se

mă

soară, p rin urmare, dup ă gr,adul în care ea !Înlocuieşte forţa de

111) Această parte a valorii adăugată de maşină scade absolut şi relativ
acolo unde maşina înlocuieşte caii şi în general animalele de muncă folosite
numai ca forţă motrice, nu ca maşin i prelucrătoare. In treacăt fie zis, definind
animalele ca simple maşini, Descartes are optica perioadei manufacturiere, spre
deosebire de optica medievală, care vedea în animal un ajutor al omului, idee
reluată ulterior de d-l von Haller !n 11Restauration der Staatswissenschaften", Că
Descartes, ca şi Bacon , consideră schimbarea formei producţiei şi dominarea
practică a naturii de către om drept rezultat al s chimb ării metodei de gîndire
se vede în al său 11Discours de la Methode", unde se spune între altele : 11Se
poate ajunge" (prin intermediul metodei introduse de el în filozofie) „la cunoş
tinţe foarte folositoare în viaţă şi, în locul filozofiei speculative care se învaţă
în şcoli, se poate crea o filozofie practică cu ajut-0rul căreia, cunoscînd tot atît
de bine forţa şi eficacitatea focului, a apei, a aerului, a stelelor şi a tuturor
celorlalte corpuri care ne înconjură - cum cunoaştem diferitele îndeletniciri
ale meseriaşilor noştri -, le-am putea folosi în vederea unor scopuri pentru care
sînt adecvate ; în modul acesta am putea deveni stăp!nii şi posesorii naturii,
contribuind" astfel 11la perfecţionarea vieţii omeneşti". In prefaţa l a , ,Discourses
upon Trade" (1691) al lui sir Dudley North se spune că metoda lui Descartes
aplicată la economia politică a început s-o elibereze pe aceasta de basmele
vechi şi de concepţiile superstiţioase cu privire Ia bani, comerţ etc. Totuşi,
economiştii englezi anteriori se raliază în general lui Bacon şi Hobbes, consi
derîndu-i filozofi ai lor, în timp ce mai tîrziu p entru Anglia, Franţa şi Italia
„filozoful" xcn" e�o:x,Tj11 • al economiei politice a devenit Locke.
•

-

prin excelenţă,

-

Nota lrad.
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muncă omenească. După id-1 Bayines, .1 a un număr de

450 de fusuri

mule împreună cu utilajul p entru operaţiile rp reliminar·e acţionate
de un c al-putere, revin 21/2 mundtori 1 1 2) , iar .cu fiecare fus mul·e
autoonat s e filează, într-o zi de muncă de

1 0 or·e, 13 uncii de fire

(de grosime mijlocie), deci \Într�o ISăptămînă 21/2 muncitori filează

3655/a pfunzi de fire. Aproximativ 366 pfunzi de bUIIIlb
l aic (pentru a
siimipliifica lucrurHe lfa.cem .abstr.acţie de deş euri) .a,b'S orb 'deci, pentru
a .fi :tr ansformaţi în fire, numai

1 50 de ore de muncă, aidică 1 5 zile

de muncă de câte zece ore, lin iti.mrp ce cu o roată de tors cu mîna,

13 uncii de lfire !în 60 de ore, aceeaşi
2 700 de zi·le de muncă de cîte
10 ore, adică 27 OOO de ·ore Ide munică 113) . Acolo unde vechea me

daică lfi1atornl manual foce
cantitate de bum.baie

ar ,abs or.bi

todă .a blockprinting-ului,

aidkă ilm[>rimarea pe stambă executată

manual, a fost iînlo cuită iprin imprimarea mecanică, o singură ma
şină,

deservită de un singur muncitor

primă dntr-o

oră rt:ot

adult s au adolesc ent, im

atîta .staimbă •În p atru culori cîtă imprimau

200 de adulţi 114) . înainte 1ca Eli Whitney să fi inventat_
1 793 c ottongin-ul, s ep.ar,area unui pfund de bumbac de s ămânţa

înainte
în

sa necesita o zi de muncă medie. Datorită invenţiei sale, o singură
negresă putea să separe
atunci iî·nc oace
de fibre

eficienţa

100 de !Pfunzi de bumbac IPe zi, iar de
ginului

a sporit 1considerabil. Un pfund

de bumb ac •a c ărui producţie

costa înainte

50 de c enţi

ajunge mai tlîrziu să se vîndă cu un rproifit mai mare, .adică curprin
zînd mai multă muncă neplătită, la preţul de

10 .cenţi. În India,

p entru .separarea fibrei de 1sămlinţă se întrebuinţează un instrument
cu

ajutorul ·căruia

un

b ărbat

şi

o

semimecani<c,

numit •ohurka,

femeie curăţă

28 de pfunzi de <bumbac !Pe zi. Cu churka inventată

acum cîţiva 1ani de doctorul Forbes, .un b ărbat adult şi un ado
lesc ent produc
ap a

250 de pfunzi rpe zi ; .acolo Uillde b oii, aburul sau

servesc drept forţă motrice, lllU ·e nevoie dec'ît de un mic

număr de băieţi şi ide fete oa feeders (lucrători ·care alimentează
maşina cu material) .

Şaisprezeoee

asemenea maşini, acţionate de

1121 După un raport anual al Camerei de comerţ din Essen (octombrie 1863) ,
oţelăria Krupp a jprodus in 1862, cu ajutorul a 161 de cuptoare de topire,
cUJptoare de recoacere şi cuptoare de ciment, a 32 de maşini cu abur (in 1800
acesta era a'!>roximativ numărul total al maşinilor cu a•bur folosite la Manchester) ,
a 14 ciocane cu abur, care rei>rezintă un tota.'l de 1 236 de ·cai-putere, a 49 de
forje, a 203 maşini-unelte şi a circa 2 400 de muncitori - 13 OOO OOO de pfunzi
de oţel turnat. Aici la un cal-putere revin mai puţin de 2 muncitori.
113) Babbage calculează că pe insula Java valoarea bumbacului creşte cu
1 1 10/, aproap e exclusiv datorită muncii torsului. ln aceeaşi perioadă (1832) , in
Anglia valoarea totală pe care maşinile şi munca o adăugau bumbacului în fila
tura de fire fine se cifra Ia aproximativ 330/o din valoarea materiei prime („On
the Economy of Machinery", p. 165, 166.)
114) La imprimarea mecanică se face şi economie de vopsea.
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boi, efectuează 1într-o zi munc a prestată inainte, în IIIl e die, de
o ameni

115) .

750 de

Cum am mai arătat *, la iplugul cu abur maşina cu abur exe

3 pence sau 1/4 de işiling, munca pe
66 d e o ameni plătiţi cu 1 5 şilingi p e oră. Revin Ja acest

cută într-o oră, la un .cost de
oare o fac

exemjp.lu p entru a evita păreri greşite fa acea-s tă !Privinţă. Anume,
cei 1 5 şilingi nu slÎnt nioidocum expr esi.a muncii adăugate de cei

66 de 1oameni în decurs de o oră. Dacă rapo rtul dintre isuipramuncă
1 00°/o, :cei 66 de muncitori produ.ceau
intr-o oră o v·aloare de 30 de şilingi, cu toate 1că �n echivalentul
p e care IÎl !Primeau, adică 1în salariul de 1 5 işilingi, reiprez·entau nu
mai 33 ide me ,din 66. Presu:punlÎnd, aşadar, că o maşină costă atîta
cit însumează s alariul pe u n an a 1 50 d e 1II1u:ndtori în.locuiţi de ea,
s ă zkem 3 OOO 1. st., nu înseamnă nicidecum 1că cele 3 OOO J. st. sint
e:iqpr·esia .în b ani a muncii prestate de 1 50 de muncitori şi adăugate
şi .munca necesară 1era de

obiectului muncii, ci expresia >În hani
lor de un •an ide zile
schimb,

oare se

a

acelei p ărţi din munc a

traduce ,pentru

ei .în s a1ariu.

rn

3 OOO J. ist., valoarea în 1b ani a IIIl aişinii, exprimă toată munc a

.cheltuită •CU p mducerea acestei maşini, indiferent de proporţia î n
c.are munc a resp ectivă reprezintă sa1ariu p entru muncitor şi plus
valoare ipentru ·Oapitalist. Prin urmare,

dacă maşina

costă

exact

atît 1dît costă forţa de muncă IÎnlocuită de 1ea, munc a materializată
în maşină va fi .întotdeauna mai mică deoît munca vie pe care o
înlocuieşte

116) .

Dacă privim maşina exclusiv ca mijloc pentru i eftinirea 'Pro
dusului, limita pentru folosirea ei constă fa ace ea c ă cantitatea

de

muncă cheltuită ip entru producerea ei trebuie să fie mai mică decît
munca p e

care

o

1înlocuieşte folosirea ·ei.

Pentru

capital

însă,

limita aceasta e mai :îngustă. lntrucît nu plăteşte munca folooită,
ci valoarea forţei de muncă folosite, p entru capital foJosirea ma
şinilor este limitată de diferenţa dintre valoarea maşinii şi valoa
rea forţei de muncă înlocuite de ea. Intrucît împărţirea zilei

de

munc ă în muncă necesară ,şi în supraimuncă di.feră de la o ţară la
alta, sau in interio rul aceleiaşi ţări de la o p erioadă la alta, s au in
•oadrul 1crceleiaşi p erioalde de la

o raimură de JPro ducţie la

alta ;

'întrucît, mai departe, 1sa.lariul efectiv al muncitorului uneori scade
115] Comp. „Paper read by Dr. Watson, Reporter on Products to the Go
vernment of India, before the Society of Arts", 1 7 April 1860.
116] „Agenţii aceştia necuvîntători" (maşinile) „sînt întotdeauna produsul
unei cantităţi de muncă cu mult mai mici decît aceea pe care o înlocuiesc,
chiar atunci cînd au aceeaşi valoare .în bani " , (Ricardo, l .c„ p. 40.)
* Vezi volumul de

26

faţă,

p. 385.

-

Nota red.
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sub valoarea .forţei isale de muncă şi alteorii creşte peste această
valoare, diferenţa dintre preţul maşinii şi rpreţul forţei de muncă
pe •oare ea urmează s-o înlocuiască ;poate 1să vadeze foarte mult,
chiar dacă diferenţa dintre c,antitatea de muncă necesară p entru
producerea maşinii şi 'Cantitatea :totală
răimine :neschimb ată

uea) ,

a muncii Snlocuite de ea

Dar nUJmai [prima diferenţă determină pen

tru capitalist cheltuie1ile de p roducţie .a mărfii şi •exer.cită asupra
lui presiune prin legile

coerldtive

ale

concur·enţei.

De

a•ceea lin

Ang.1i.a ·se inventează astăzi maşiilli .folosite numai în Amerioa de
Nond,

aşa

cum

Germania

inventa

.în

s e colele

al

XVI-lea

şi

al XVII-lea maşini folosite :numai în Olanda şi cum multe invenţii
francez,e ·din secolul al XVIII-lea erau e:xiploatate doar in Anglia.
In ţările dezvoltate mai demult, maşina însăşi, rprin aiplicar·ea ei
în unele ramuri de pr oducţie, provoacă în alte ramuri un asemenea
su:nplus

de muncă

(reidundancy

of Ja!bour,

spune

Ricar'do) , 'incit

acolo scăderea sal ariului •sub valoarea forţei de munc ă împiedică
folosirea maşinii, făcînd-o superfluă şi de multe ori imposibilă din.
punctul de vedere 1al capitalului, al cărui cîşttg, orkum, rezultă din
reducerea nu .a muncii folosite, ai .a muncii 1plătite. In uneJe ra
muri al·e manufacturii engleze ide Hnă, 1în ultimii ani munca co
piilor a fost mult r edusă, iar pe a1ocuri •aproape desfiinţată cu
toitul. De ce ? Legea •CU rprivire la reglementarea muncii în fabrici
obliga 1a folosirea a două ser.ii de c opii, dintre •care una lucra
şi alta

6 ore
4 ore •sau fiecare doar dte 5 ore. Or, :părinţii nu voiau să-i

vîndă p e half-times (cei .care lucrează jumătate din timpul de lucru}
mai ieftin deaît îi viînduseră înainte .pe full-times (cei cu timpul
de lucru c,omplet). Din această ,cauză, aoeşti half-times .au fost 'În
locuiţi cu maşini
c opiilor

(sub

11 7 .

)

Inainte de interzi cerea muncii 1femeilor şi

1 0 ani) în mine,

capLtalul

considera

.folosirea

a

în

minele de c ănbnne şi în 1alte mine a femeilor şi a ifetelor dezbră
cate, de multe ori împreună cu b ărbaţii, .atiît de

c ompatibilă cu.

codul său moral, în special cu Cartea mare, înaît a r ecurs la maşini
118a) Notă la ediţia a 2-a. De aceea, într-o societate comunistă maşina ar
avea cu totul alt cimp de acţiune deoit în societatea burgheză.
117) „Intreprinzătorii nu vor să menţină inutil la lucru două serii de copii
sub 13 ani... Unii fabricanţi, filatorii de lină, nu folosesc astăzi de fapt decit
rareori copii sub 13 ani, adică half-times. Ei au introdus tot felul de maşini noi
şi perfecţionate datorită cărora folosirea copiilor" (adică a celor sub 13 ani) „ a.
devenit cu totul de prisos ; pentru a ilustra această diminuare a numărului
copiilor folosiţi în producţie, voi aminti un proces de muncă în care la maşinile
existente s-a adaptat un aparat numit «piecing machine», astfel incit, corespun
zător construcţiei maşinii respective, munca a şase sau patru half-times poate fi
executată de un singur adolescent" (peste 13 ani) ... „Sistemul half-times" a sti
mulat „invenţia acestei maşini" . („Reports of lnsp. of Pact. for 31st Oct. 1858".
[p. 42, 43).)
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promulgarea

interdicţiei.

pentru sfărimarea ,pietrel.
-că ,m.enorocitul u

Yankeii

Englezii

nu

le

inventat

maşini

întrebuinţează,

au

p entru

(wretcht este termenul tehnic al economiei poli

tice eng.l eze pentru muncitorul .agricol)

care foce această munc ă

este plătit p entru o atît de infimă parte a muncii sale, înoît maşina
ar scUJmpi producţia p entru capitalLst 118) . In Anglia, la trasul
bărcilor pe canale etc. 11 9) sînt folosite şi astăzi sporadic femeile
în locul cailor, deoarec e munca necesară pentru producerea cailor

şi ·a maşinilor este o mărime matematică dată, în timp ce aceea
necesară întreţinerii femeilor din rîndurile populaţiei excedentare.
este sub orice nivel şi de aceea nici nu poate fi calculată. Nu vom
găsi deci nicăieri o mai deşănţată irosire de forţă omenească pen
tru toate nimicurile decît tocmai în Anglia, ţara maşinilor.

3. Repercusiunile imediate ale producţiei mecanizate
asupra muncitorului
Precum
constituie
muncă

aim

arătat,

punctul

revoluţionarea

de plecare

mijlocului

revoluţionat î ş i dobîndeşte

de

al

marii

muncă,

iar

industrii
mijlocul

f011m a c e a mai dezvoltată

îl
de
în

sistemul diferenţiat de maşini din fabrici. Inainte de a vedea cum
i se încor:porează ·ac estui organism obiec tiv mate rialul uman,

să

-()ercetăm unele repercusiuni de ordin gener.al ale acestei revoluţii
asupra muncitorului însuşi.
a)

Aprop rierea forţelor de muncă suplimentare

de către capital. Munca femeilor şi a copiilor
In măsura

în

•care

f.ace

superfluă

forţa

musculară,

maşina

devine mijloc pentru folosirea unor muncitori .lipsiţi de forţă mus
-culară, adică nedezvoltaţi fiziceş te, dar •CU o ma•i mare supleţe a
membrelor. Prima deviză a folosirii capitaliste a maşinilor a fost
<leci munca femeilor şi a copiilor I Acest c olosal de puternic suc
cedaneu de muncă l?i de munrcitori s-a transformat astfel de indată
într-un mijloc de sporire a numărului muncitorilor salariaţi, p rin
încadrare a tuturor m embrilor familiei rmuncitorului, fără deosebire
de sex şi de vî11stă, sub comanda nemijlocită .a •Caipitalului. Munc a
.silnică

în

folosul

c apitalistului

a

uzunpat

nu

numai

timpul

de

118) „ Adeseori maşina„. nu poate fi întrebuinţată decit după ce preţul
muncii" (vrea să spună salariul) „creşte" , (Ricardo, l.c., p. -479.)
119) Vezi „Report of the Social Science Congress at Edinburgh. Octob. 1863".
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j oacă al copiilor, dar .a acaipar.at şi pe cel al muncii libere, făcute,
p otrivit tradiţiei, în cadrul f.arrni liei, pentru nevoile familiei înseşi

120) .

Valoarea forţei de muncă este detemninată nu numai de timpul
de muncă necesar pentru întreţinerea muncitorului adult, ci şi de
cel necesar pentru întreţinerea familiei sale. Aruncînd p e
muncu

pe

toţi

membrii

familiei

muncitorului,

maşina

piaţa
repar

tizează v.aloarea forţei de muncă a b ărbatului asupra mtregii sale
familii. De .aceea e a devalorizează forţa lui de muncă. Cumpărarea
familiei parcelate, de !PHdă, în 1Patru forţe de muncă costă, poate,
mai mult deoît ·Costa mai înainte cum,p ăr.a rea forţei de munc ă a
c apului familiei ; 'În schimb aicum aipar patru zile de muncă !În loc
de una, iar preţul lor s-c a!de proporţional cu diferenţa dintre supra
munca celor p atru şi SUiPraimunca unui.a singur. Pentru c a o sin
gură

familie

livreze

să

trăiască,

capitalului

tr·eibuie

acum

nu numai muncă, .ci

ca
şi

patru

p ernoane

supramunc ă.

In

să-i
felul

acesta, maşina lărgeşte din capul locului, o dată cu sporirea ma
terialului

uman

susceptibil de

a

exploatare c apitalistă ,propriu-z�să

fi

121)

exploatat,

aceaistă

sferă

de

şi gradul de e:ioploatare.

120) In timpul crizei de bumbac care a însoţit războiul civil din America,
doctorul Edward Smith a fost trimis de către guvernul englez în Lancashire,
Cheshire etc. pentru a raporta asupra stării sănătăţii muncitorilor din industria
bumbacului. El relatează între altele : din punct de vedere igienic, criza mai
prezintă, abstracţie făcînd de îndepărtarea muncitorilor din atmosfera de fabrică,
şi numeroase alte avantaje. Astfel, femeile muncitoare găsesc acum timpul ne
cesar pentru a-şi alăpta copiii în loc de a-i otrăvi cu Godfrey's Cordial (un
opiaceu). Ele au acum timp să �nveţe să gătească. Din nefericire, această însuşire
a artei culinare a survenit într-o vreme cînd ele nu aveau ce mînca. Dar reiese
evident în ce măsură capitalul a uzurpat în scopul autovalorificării sale munca.
necesară pentru trebuinţele familiei. De asemenea, profitînd de criză, în unele
şcoli fetele de muncitori au învăţat să coasă. A fost nevoie de o revoluţie în
America şi de o criză mondială pentru ca tinerele muncitoare care filează pentru
lumea întreagă să înveţe să coasă I
121) „Creşterea numerică a muncitorilor a fost considerabilă ca urmare a
înlocuirii masive a muncii bărbaţilor prin munca femeilor şi mai ales a înlo
cuirii muncii adulţilor prin munca copiilor. Trei fetiţe de 13 ani cu salarii între
6 şi 8 şilingi pe săptămînă au înlocuit un bărbat adult cu un salariu între 18 ŞI
45 şilingi" . (Th. de Quincey, „The Logic of Politic. Econ. •, Land. 1844, notă la
p. 147.) Intrucît anumite funcţii ale vieţii familiale, de pildă îngrijirea şi alăpta
rea copiilor etc., nu pot fi cu totul suprimate, mamele rechiziţionate de către
capital trebuie, într-o măsură mai mare sau mai mică, să recurgă la suplinitori.
Muncile reclamate de consumul familiei, cum ar fi cusutul, cîrpitul etc., trebuie
înlocuite prin cumpărarea mărfurilor de gata. Cheltuirii mai mici de muncă
casnică îi corespunde, aşadar, o cheltuială mai mare de bani. Cheltuielile de
producţie ale familiei muncitorului cresc deci şi anihilează sporul de venit. Ş!,
p e deasupra, economia şi spiritul gospodăresc în consumarea şi în pregătirea:
mijloacelor de subzistenţă devin imposibile. Un material bogat referitor Ia aceste
fapte, trecute sub tăcere de economia politică oficială, poate fi găsit în „Reports•
întocmite de inspectorii de fabrici, în cele făcute de „Children's Employment
Commission• şi mai ales în „Reports on Public Health".
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De •asemenea, maşina revoluţionează din temelii şi expresia
formală a relaţiei ·capital, şi anume contractul dintre muncitor şi
capitalist. P e haz.a schimbului de mărfuri,
stituia

întîlnirea

persoane

capitaltstului

libere, 1În

calitate

şi

a

prima premisă o con

muncitorului

de p o sesori

în

oa'litate

de

de marfă independenţi :

unul posesor de bani ·şi de mij loace de producţie, celălalt posesor
al forţei de munc ă. Acum însă c apitalul cump ără minori sau ado
lescenţi. Inainte muncito rul 1îşi vindea propria s a forţă de muncă,
de care dispunea în •calitatea sa de .persoan ă fo rmal 'l iberă. Acum
122

).

Ce

obişnuiţi

s-o

işi vinde nevasta şi copilul. El devine negustor de sclavi

rerea de ·Co,pii p entru muncă adesea se aseCllIIl ă nă ş i sub aspectul
formei

cu

cererea

de 1sclavi

negri,

aşa

cum

eram

găsim în anunţurile din gazetele americane.
„Atenţia mi-a fost atrasă - spune, de pildă, un inspector de fabrici en
glez - de un anunţ apărut în gazeta locală a unuia dintre cele mai importante
oraşe manufacturiere din districtul meu, anunţ care suna astfel : Se caută
12-20 de băieţi care să pară de 13 ani. Salariu 4 şiling i pe săptămînă. A se
adresa etc. • 1 23) ,
Menţiunea „ c are să pară de
conformitate cu
lucreze decît

Factory Act,

13 ani" se .leagă de ·faptul că, IÎn
13 ani nu au voie s ă

copiii •sub

6 o r e . U n medic oficial (oertifying surg.eon) trebuie

să certifice vîrsta. Fab ricantul caută deci b ăieţi care să arate ca
şi cum ar fi îmiplinit
c opiilor sub

13 ani. Scăderea, uneori bruscă, a numărului
13 ani folosiţi de tfab11icanţi, scădere surprinzătoare în

statistica engleză din ul timii 20 de ani, era, dup ă însăşi crelatarea
inspectorilor de fabrici, în cea i:nai mare p arte opera unor certi
fying surgeons

care

majorau

v.irsta

copiilor

potrivit

poftei

de

e:x.ploatare a capitaliştilor ş i p oftei de cîştig a părinţilor traficanţi.

122) In contrast cu faptul, atît de important, că limitarea muncii femeilor
şi a copiilor în fabricile engleze a fost smulsă capitalului de către muncitorii
adulţi, în ultimele rapoarte făcute de „Children's Employment Commission" se
mai întîlnesc încă la unii muncitori-părinţi, în legă tură cu traficul de copii,
atitudini cu adevărat revoltătoare şi care amintesc întru totul de comerţul cu
sclavi. Cum se poate vedea din aceleaşi „Reports " , fariseul capitalist însă denunţă
această bestialitate, creată, permanentizată şi exploatată de el, pe care de altfel
a botezat-o „libertatea muncii " . „S-a recurs Ia munca copiilor„. chiar cu scopul
ca ei să-şi cîştige pîinea de toate zilele. Lipsiţi de forţa de a suporta o muncă
excesivă, lipsiţi de o educaţie s alutară pentru viaţa lor de mai tîrziu, ei erau
azvîrliţi într-un mediu viciat atît fizic, ci t şi moral. Istoricul evreu vorbind des
pre dărîmarea Ierusalimului de către Titus spunea că n-a fost de mirare distru
gerea oraşului, nici chiar distrugerea lui atît de cumplită, de vreme ce o mamă
denaturată şi-a putut sacrifica propriul său copil pentru a-şi potoli chinurile
foamei". („Public Economy Concentrated" , Carlisle 1 833, p. 66.)
123) A. Redgrave, în „Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1858" _
p . 40. 4 1 .
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In faimosul cartier Bethna1l Gr,een din Londra, în fieoare luni şi
.marţi dimineaţa se ţi.ne un mrg publk unde oopii de ambele sexe
trecuţi de 9 ani se angaj ează ei înşişi la manufacturile de mătase
10Il!doneze. „Condiţii'le ob1şnuite sînt 1 şiling şi 8 pence pe săptă
mînă (care revin părinţilor) şi 2 jpence şi ceai pentru mine însumi".
Contractele sînt valalbile numaii pe timp de o s ăptămlînă. Scenele
oar.e se petrec la acest tîrg şi limbajul folosit acolo sînt de-a
dreptul revoltătoare 124) . Şi astăzi încă se mai 1În1JÎ!lllipl ă în Anglia
ca unele femei „să ia ibăi·eţi din workhouse şi să-i închirieze ori
-cărui amator pentru 2 şilingi şi 6 pence pe săptămînă" 125) . In
pofida ;prevederilor •l egale, şi acum în Marea Britanie cel puţin
2 OOO de băieţi ISIÎnt v.înduţi de către propriii lor părinţi ca maşini
vii pentru curăţitul coşurilor (deşi există maşini care să-i înlo
cuiască) 126) . Revoluţiia stîrnită ide maşină in relaţiile juridice din
tre cumpărătorul şi vînzătorul forţei de muncă, care a făcut ca
întreaga tranzacţie să piardă pină şi aparenţa unui contract între
persoane Hbere, a oferit mai tîrziu parlamentului englez justifkarea
juridkă ,pentru intervenţia statului în r egiJilul fabrkilor. Ori de
dte ori legea cu privire la reglementarea muncii în faibrici limi
tează munca copiilor la ş<l!se ore în ramuri ale industriei care pînă
atunci nu intr.au �n prevederile ei, fabricanţii se lamentează pe
acelaşi ton : o parte din părinţi îşi retrag copiii din industria în care
munca este reglementată pentru a-i plasa acolo unde mai domneşte
încă „libertatea muncii" , adică aco.lo unde copiii sub 13 ani sînt
siliţi să lucreze asemenea adulţilor şi unde pot fi deci vînduţi
mai scump. Intrudît însă pr.in natura sa capitalul este un „leveller" ,
adică pretinde .pentru toate r.amurile d e producţie condiţii egale de
exiploatare a muncii, !:a un drept ,înnăscut al său, limitarea prin
lege a muncii copiilor într-o ramură a industriei devine cauză a
1imitărH ·ei în altă ramură.
Allll menţionat mai sus degenerarea fizică a copiilor şi a ado

lescenţilor, ca şi ,a femeilor muncitoare, ;pe care maişina le supune
e:x;ploatării ,capitalului, întâi direct în noile fabrici apărute pe baza
'Sistemului maşinist şi apoi indir,ect în toate f:elelalte rannuri ale
industriei. Prin urmare, nu ne vom opri aici decît asupra unui
singur pun.ct, anume asU1pra mortalităţii extraordinare în rî:nduri:le
copiilor de muncitori în primii ani de viaţă. In Anglia există

16 districte de înregistrare, unde, în medie, la 1 00 OOO de COIPii sub
124) „Children's Employment Commission, V. Report•, London 1866, p. 81,
3 1 . � Notă la ediţia a 4-a. - Industria de mătase din BethnaJ Green este
.actualmente aproape distrusă. - F.E. �
125) „Child. Employm. Comm., III. Report•, Land. 1864, p. 53, nr. 15.
12BJ L. c. „v. Report•, p. XXII, nr. 137.

nr.
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9 085 de decese pe an (într-unul din districte
7 047), 24 de districte cu peste 10 OOO, dar sub 1 1 OOO de
deoese, 39 de diistricte cu peste 1 1 OOO, dar sub 12 OOO, 48 de
districte cu peste 12 OOO, dar sub 13 OOO, 22 de districte cu peste
20 OOO, 25 de districte cu peste 21 OOO, 17 districte cu peste 22 OOO,
11 districte cu peste 23 OOO, aipoi ,districtele Hoo, Wolverhampton,
Ashton-under-Lyne şi Preston cu peste 24 OOO de decese, Nottin
gham, Stock.port şi Brnd!ford cu peste 25 OOO, Wiisbeach cu 26 001
şi Manchester cu 26 1 25 de decese 127). După cum a arătat o anchetă
medicală oficială din 1861 , indicele de mortalitate riidicat se dato
un an revin numai
numai

reşte, abstracţie făc.înd de une1e împrejurări loca.le, mai ales ocu
paţiei mamelor în atara căminului, neglijării şi proastei îngrijiri
copii.lor din această pricină,

a

între altele alimentaţiei nepotrivite,

SUJbnutriţiei, drogării cu opiacee etc. ; se mai adaugă .apoi nefir,easca
înstrăinare a mamelor faţă de copiii lor şi, ca urmare, 1înfometările
şi otrăviriile intenţionate 128 ) . Dimpotri'Vă, în districtele agricole,

„unde femetle sfat mai puţin ocuipate, indicele de morta1itate este
cel mai scăzutu 129) . Comisia de anchetă din 1861 a făcut în'Să con

statarea neaşteptată că în oîteva di.I.Stricte pur agricole situate pe
ţăJ."mu.l Mării Nordului indicele de mortalitate a copiilor sub un an

îl atinge aproape pe aceLa din districtele industriale cele mai rău
famate.

Doctorului Julian Hunter i s-a încre
· dinţat de aceea mi

siunea să

cerceteze acest fenomen la .faţa lotului. Raportul său
este Clliprins în „VI. Report on Puh'lic Healthu 138) . Pînă atunci se

presuamnea că malaria şi alte boli carac.teristice regiunilor joase

şi ml�tiinoase decimează copiii. Anicheta a stabilit tocmai contra
rul, anume
„că aceeaşi cauză care înlătură malaria, adică transformarea solului, mlăştinos
iarna şi acoperit cu păşuni sărăcăcioase vara, în pămînt arabil roditor deter
mină mortalitatea extraordinar de mare printre sugari" 181),

Cei

70

de

medici

practideni

pe

care

doctorul

Hunter

i-a

chestionat în districtele respective au fost „uimitor de unanimi „
127) „Sixth Report on Public Health", Land. 1864, p. 34.
128) „Ea" (ancheta din 1861) „„.a mai stabilit că, pe de o parte, în con
diţiile descrise copiii mici mor din pricina neglijării şi a proastei îngrijiri ca
urmare a faptului că mamele lor sînt ocupate .şi 'că, pe de altă parte, mamele
pierd sentimentele fireşti faţă de vlăstarele lor într-o măsură îngrijorătoare ;
de obicei moartea acestora nu le îndurerează prea tare, ba uneori... ele recurg.
la acţiuni directe pentru a o provoca• (1. c.).
129) L. c., p. 454.
l80J L. c., p. 454-463. „Reports by Dr. Henry Julian Hunter on the ei
cessive mortality of infants in some rural districts of England•.
181) L. c., p. 35 şi p. 455, 456.
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.asupra acestui pund, şi anume că o dată cu revoluţionarea cul
iturii păJmîntului a fost introdus sistemul mdustrial.
„Femei măritate care lucrează în cete împreună cu fete şi băieţi sînt
.puse la dispoziţia arendaşului în schimbul unei anumite sume de către un om
-<:are se numeşte «gangster» şi care angajează toată ceata. Aceste cete pleacă
.adesea la multe mile depărtare de satele lor 1 le întîlneşti dimineaţa şi seara
.pe şosele, femeile în fustă scurtă şi haină, în cizme şi uneori în pantaloni,
Joarte voinice şi cu aspect sănătos, dar stricate de dezmăţul devenit deprindere
-Şi nepăsătoare faţă de urmările nefaste rpe care IÎnclinaţia lor pentru acest fel
-de viaţă activă şi independentă le are asupra copiilor lor care se ofilesc
·acasă" 132).

Toate
-a.1c1 şi,

fenomenele S{Pecifice distri!cte:lor industriale se repetă

într-o

măsură

şi mai mare,

drogarea copiilor cu QfPiaicee

133) .

pruncudder.ea

disimulată

şi

„Faptul că ounosc tot răul pe care îl iprovoacă folosirea pe scară largă a fe
meilor adulte <În industrie - spune doctorul Simon, i:ruspeotor sanitar pe lingă Privy
Council 133 din Anglia şi redactor en chef* al rapoartelor despre „Public Health" explică oroarea profundă pe care mi-o inspiră acest rău" 134) . „Ar fi o adevărată
fericire pentru districtele manufacturiere ale Angliei" - exclamă inspectorul de
d'abnlci R. Baker tntr-un raport oficial - dacă s-ar interzice oricărei femei mări
•tate care are familie să muncească în fabrică" 1 35) .

Schilodirea morală care rezultă din e�loatarea capitalistă a
muncii

femeilor şi copiilor a fost descrisă atît de complet de
F. Enge1s în „Situaţi.a clasei muncitoare din Ang:lia" **, precum şi

l(fe alţi autori, înoît aici mă limitez să menţionez faptul. Dar pus
tiirea

intelectuală,

artilfidal

provocată

prin

traruformarea

unor

uninori în simple maişini pentru fabricarea de plusvalo,a:r;e şi care
;nu trebuie nicidecum confundată cu acea ignoranţă primitivă care
•lasă spiritul necultivat, fără a-i prejudicia însă capacitatea de a
se dezv-olta, fecunditatea sa natur.ală, această rpustiire intelectuală

132)
133)

L. c., p. 456.
Ca şi în districtele industriale engleze, consumul de opiu se răspîn
ideşte pe zi ce trece şi în districtele agricole printre muncitorii adulţi de ambele
>Sexe. „Stimularea vînzării opiaceelor„. este ţinta cîtorva mari comercianti în
treprizi. Droghiştii le consideră drept cel mai căutat articol" (!. c., p. 459). Su
.garii care primeau opiacee „se zbîrceau ca nişte m1c1 moşnegi sau se chirceau,
incit păreau nişte mici maimuţe" (!. c., p. 460). Iată cum se răzbună India şi
·China împotriva Angliei.
134) L. c., p. 37.
133) „Reports of Insp. of Pact. for 31 st Oct. 1862•, p. 59. Acest inspector
de fabrici a fost mai înainte medic.
* - principal. - Nota trad.
** Vezi K. Marx şi F. Enge/s. Opere, voi.

td. a II-a.

-

Nota trad.

2.

Bucuresti,

Editura

politică,

1962,
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a sHit în cele din urmă plÎnă şi parlamentul englez să facă dini

învăţămîntuJ elementar o co.nidiţte Jegală pentru consumarea „pro
ductivău a copiHor sub

14

ani în toate ramurile indus.triale care:

intrau în prevederi1e legii cu privim la reglementarea muncii Îlll
faibrici. Spiritul producţiei caipitaliste se vădeşte limpede în redac

tarea neglijentă a aşa-ziselor clauze privitoare la educaţie curpri!ll.Se
în 1legile cu privire la reglementarea muncii

în f.abrici,

în lipsa.

unui aparat aidministr,ativ din care cauză această instruire obliga
torie a devenit în mare parte

iluzorie,

chiar şi faţă de această lege

privire la instruire, în trucurile şf

cu

în

opoziţia

fabricanţilor

şiretlicurile născocite pentru ocolirea ei.
„Numai legislaţia poate fi incriminată pentru faptul că a promulgat o lege-
iluzorie (delusive law). care, sub aparenţa grijii pentru educaţia copiilor,
nu conţine nici măcar o singură dispoziţie care să asigure pretinsul scop. Legea.
nu prevede altceva decît că, pentru un număr oarecare de ore" (3 ore) „pe zi,
copiii trebuie să .stea închişi intre pereţii unei facăperi denumite şcoală şi că.
cel care foloseşte copilul trebuie să capete în fiecare săptămînă un certificat de
frecvenţă de la o persoană care semnează în calitate de învăţător sau învă-·
ţătoare" 136) .

lnainte d e pmmulgarea noii Legi c u privire 1 a reglementarea
muncii în fabrici din
frecvenţă semnate de

1844

puteau fi adesea văzute certificate de·

învăţător

sau de .învăţătoare cu o cruce,,

întruaît ei înşişi nu ştiau să tScrie.
„Cu prilejul unei vizite pe care am făcut-o Ia o astfel de şcoală care·
elibera certificate, am fost atît de uimit de ignoranţa învăţătorului, incit i-am
spus: «Iertaţi-mă, domnule, ştiţi să citiţi ?» Răspunsul a fost: «Ei, oarecum.
(summat)». Pentru a se justifica a mai adăugat: «ln orice caz ii întrec pe elevih
mei»".

In

.timpul discuţiilor preliminare pentru

1egea din

1844,

in-·

spectorii de fabrici au denunţat sta:ea deplorabilă a instituţiilor·
care purtau numele de şcoli şi ale căror certificate trebuiau să le
accepte ca Legale şi pe deplin valabile. Tot ce-au obţinut a fost.
că de la

1 844

încoace

„cifrele din certificatul şcolar trebuia să fie completate de mina învăţătorului,
iar numele şi prenumele lui să fie de asemenea semnate de el personal" 137) •.

Sir John Kincaid, insipector de fabrici pentru Scoţia, citează.
constatări oficiale asemănătoare.

p. 11.

136)

Leonard Homer,

137J Leonard Homer,
p. 18, 19.

în „Reports

of Insp.

of Pact.

în

of Imp.

of Pact.

„Reports

for 30th April 1851" ,_
for 31st Oct.

1855" „
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„Prima şcoală pe care am vizitat-o era condusă de -0 domnişoară, Ann
Killin. La cererea mea de a-şi scrie numele, ea s-a încurcat din capu! locului,
incepind cu litera C, dar s-a corectat imediat, spunind că numele ei începe
-cu K. Examinindu-i însă iscălitura în cataloage, am observat că şi-o ortografiază
in diferite feluri, în timp ce scrisul ei nu lăsa nici un dubiu asupra incapacităţii
de a instrui pe cineva. De altfel singură şi-a mărturisit neputinţa de a ţine
evidenţa în catalog... In altă şcoală am găsit o clasă lungă de 15 picioare şi
lată de 10 picioare, ocupată de ?5 d-e copii, care recitau cu glas piţigăiat vorbe
de neînţeles• 188). „Dar nu numai în asemenea jalnice văgăuni obţin copiii
certificate şcolare fără să înveţe ceva ; în multe şcoli unde învăţătorul are
pregătirea necesară, eforturile sale eşuează aproape complet din cauza zăpă
celii provocate de faptul că copii de toate vdrstele, incepînd cu cei de trei ani,
sint amestecaţi laolaltă. Venitul învăţătorului, în cel mai bun caz mizerabil,
depinde intru totul de numărnl de pence primit pentru copiii pe care ii îngră
mădeşte, cit mai mulţi cu putinţă, Jntr-o singură încăpere. 'La asta se mai
adaugă lipsa de mobilier, de manuale şi de alt materia! didactic, ,precum şi in
fluenţa pernicioasă a aerului închis şi viciat asupra bieţilor copii. Am fost în
multe asemenea şcoli, unde am văzut serii întregi de copii care nu făceau ab
solut nimic ; şi asta se certifică drept frecvenţă şcolară şi asemenea copii figu
rează tÎ.n statistica oficială ·ca instruiţi (educated) • 18Dj .

In

Scoţia, fabricanţii caută pe aît se poate să se descotoro

sească <le copiii obligaţi să fr.ecventeze şcoala.
„Faptul acesta este suficient pentru a demonstra marea aversiune a fa
bricanţilor faţă de dispoziţiile privitoare la educaţie" 140) .
Inspăimîntător ş i grotesc se manifestă acest fenomen în im
primeriile de stambă etc., în care munca ·este reglementată printr-o
lege specială. Potr.ivit dispoziţiilor acestei legi,
„orice copil, înainte de a putea fi folosit într-o asemenea imprimerie, trebuie
să fi mers Ia şcoală cel puţin 30 de zile şi nu mai puţin de 150 de ore în cursul
celor 6 luni care precedă prima zi a folosirii sale în imprimerie. Cit lucrează
în imprimerie, el trebuie să meargă de asemenea la şcoală timp de 30 de zile,
respectiv 150 de ore în cursul fiecărui al doilea semestru... Frecventarea şcolii
trebuie să aibă loc între orele 8 dimineaţa şi 6 seara. Frecvenţa mai mică de
211• ore sau mai mare de 5 ore în aceeaşi Zi nu poate fi socotită ca făcind
parte din cele 150 de ore. In condiţii normale, copiii merg la şcoală dimineaţa
şi după-amiază timp de 30 de zile cite 5 ore pe zi, iar după trecerea celor
30 de zile, cind totalul obligatoriu de 150 de ore a fost atins, adică, pentru
a vorbi pe limba lor, cind şi-au terminat cartea, ei se întorc 'În imprimerie,
unde rămin alte 6 luni pină devine scadentă o nouă perioadă de invăţămint şi
atunci merg din nou la şcoală pină âşi termină iar cartea... Cind revin după cele
6 luni de lucru la imprimerie, mulţi dintre copiii care frecventează şcoala în timpul
celor 150 ore obligatorii trebuie s-o ia exact de la început... Au pierdut, bine
înţeles, tot ce ciştigaseră în perioada anterioară de învăţătură. In alte impri
merii de stambă, frecventarea şcolii e cu totul subordonată necesităţilor dP.

138) Sir John Kincaid, în „Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1858",
p. 31, 32.
139) Leonard Homer, în „Reports etc. for 30th Apr. 185?", p. 1?, 18.
140) Sir J. Kincaid, [în] „Rep. Insp. Fact. 31st Oct. 1856", p. 66.
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producţie ale fabricii. Numărul de ore prescris se completează în cursul fie
cărui semestru prin frecventări în rate de cite 3 pînă la 5 ore deodată, eşalo
nate uneori de-a lungul întregului semestru. Astfel, de pildă, copilul merge
la şcoală într-o zi de la 8 pînă la 11 dimineaţa, în altă zi de la 1 pînă Ia_
4 după-amiază şi a.pai, după ce a lipsit mai multe zile la rînd, vine deodată de
la 3 pînă Ia 6 seara ; după aceea reapare, poate, pentru 3 sau 4 zile la tind
sau pentru o săptămînă ; pe urmă dispare pentru 3 săptămîni sau pentru o lună.
întreagă şi se întoarce să se achite iar de cîteva ore în zilele cînd din întîm
plare patronii nu au nevoie de el ; şi astfel copilul este, ca să zicem aşa, pen
dulat (buffeted) de la şcoală la fabrică şi de la fabrică la şcoală pînă ce nu
mărul celor 150 de ore a fost completat• 141) .
rPrin numărul coVlÎJ"'Şitor de ·copii şi de femei care s-a adăugaL
la personalul muncitoresc combinat, maşina înfnînge

în cele diIL

urmă împotrivirea pe oare muncitorii băribaţi o mai opuneau încă.
în manufactură despotismului capitalului

142).

b} Prelungirea zilei de muncă
Dacă maşina constituie mijlocul cel .mai puternic de sporire
a productivităţii mllllJcii, adkă de retduoer·e a timpului de mum::ă
necesar pentru producerea unei mănfi,

ea devine,

în calitate de

pur.tător al capitalului, miJ:locul cel mai puternic de a prelungi
ziua de muncă peste orice limită naturală, şi aceasta în primul
rîm:l în

ramurile

industriale pe care ea a pus stăpînire în mod

direct. Pe de o parte, ea creează condiţii noi care permit capita

lului să dea frîu hber acestei tendinţe per.manente ale lui ; pe de·
altă parte, ea creează noi motive pentru accentuarea lăcomiei lui
de a acapara munca altuia.

141) A. Redgrave, în „Reports of lnsp. of Pact. for 31st Oct. 1857" , p. 41--43..
In acele ramuri ale industriei engleze în care legea cu privire Ia reglementarea
muncii în fabrici propriu-zisă (nu Print Work's Act-ul citat mai sus în text)
este în vigoare de mai multă vreme, piedicile din calea aplicării clauzelor pri
vitoare Ia educaţie au fost în ultimii ani întrucîtva înlăturate. ln ramurile in
dustriale care nu intră în p revederile legii cu privire la reglementarea muncii
în fabrici predomină încă în mare parte concepţiile fabricantului de sticlă
J. Geddes, care îl lămureşte precuan urmează pe comisarul anchetator White :
„După cite pot vedea, plusul de educaţie de care s-a bucurat in ultimii ani o
parte a clasei muncitoare e dăunător. E primejdios, deoarece îi face pe mun
citori prea independenţi" („Children"s Empl. Commission, IV. Report" , London.
1865, p. 253).
142) „D-l E., fabricant, m-a informat că foloseşte exclusiv femei Ia răz
boaiele sale de ţesut mecanice ; preferă femei măritate în special pe cele care
au o familie de îutreţinut ; sînt mult mai atente şi mai disciplinate decît cele
nemăritate şi sînt silite să-şi încordeze la maximum puterile pentru a ciştiga
mijloacele de subzistenţă necesare. Astfel, virtuţile proprii 1caracterului feminin se-
întorc împotriva lor ; simţul moral şi delicateţea .femeilor se transformă într-un.
mijloc de înrobire şi într-un izvor de chinuri" („Ten Hours'Factory Bill. The..
Speech of Lord Ashley, 15th March" , Land. 1844, p. 20.)
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!n

primul

rînd,

în

maişină

mişcarea

şi

funcţia

productivă

a

mij,locuJ.ui de muncă se autonomizează faţă de muncitor. Mij'locul
de muncă
ar

devine

în

sine l\.lil peiipetuum

mobile

industrial,

care

produce neîntrerupt dacă nu s-ar lovi de anumite limite naturale

ale ajutoarelor sa1e umane : forţa lor fizică redusă şi voinţa lor
;>roprie. In •calitate de capital - şi, ca atare, automatul posedă o
conştiinţă

şi

o

voinţă în

persoana capitalistului -,

mijlocul

de

muncă este însufleţit de tendinţa de a reduce .la minimum rezis
tenţa acestei limite umane naturale
· , rebelă, dar totodată elastică 143 ) ,
<\cerustă .î:mpotrivirie este oricum

diminuată de .apar.enta uşurinţă

a muncii la maşină şi de .docilitatea şi de maleabilitatea mai mare
a femeilor şi a copiilor folosiţi La muncă 144) .

După cum am văzut, productivitatea maşinii este invers pro
porţională cu mărimea ipărţii componente a valorii pe icarn aceasta
o ,transmite produsului. Cu cit e mai [ungă perioada lin cunsul că
rei.a funcţionează, ·cu atlÎt mai mare este masa produselor asupra
cărora se rnpartizează va1oar.ea adăugată ide ma.şină şi cu atît mai
mică pa:ritea de Vffloaile ;pe •Care

O

adaugă lfi.ercărei mărfi În parte.

Iar perioada de viaţă activă a maşinii •este, evident, determinată
de

durata zilei ide m'llncă,

muncă,

Îiliinulţită

cu

adkă de

numărul

zilelor

dur.ata procesului
în

care

acest

zilnic

de

proces

se

rn1petă.
Uzura maşinii nu corespunde nicidecum cu exactitate mate
matkă timpului cit a fost folosită. Şi chiar dacă am accepta această

143) „De cind cu introducerea generală a maşinilor costisitoare, omului
s-a cerut un efort care depăşeşte cu mult forţa lui medie", (Robert Owen,
„Observations on the effects of the manufacturing system •, 2nd ed., London
1811, [p. 16.])
144) Englezii, care înclină să ia prima formă empirică de manifestare a
11IlUi fenomen drept cauză a lui, consideră adesea raptul irodian de copii, pe
care ca0pitalul îl .practica pe scară mare în casele pentru săraci şi în orfelinate
la începuturile sistemului de fabrică şi prin care e,l îşi incorpora un material
uman cu totul lipsit de voinţă, drept cauză a prelungirii timpului de muncă în
fabrici. Iată, de pildă, ce spune Fie1den, el Îil!SUŞi fabricant englez : „Orele in
:lelungate de muncă sint, desigur, un rezultat al faptului că din diferitele părţi
ale ţării a fost strins un număr atit de mare de copii părăsiţi, incit patronii
!l-au mai depins de muncitori şi că, după ce au făcut din munca îndelungată
un obicei, servindu-se de bietul material uman ·pe care şi-l procuraseră în acest
fel, ei au fost în stare să-l impună mai lesne şi vecinilor lor". (J, Fielden, „The
·Curse of the Factory System", Lond. 1836, p. 11.) Despre munca femeilor,
inspectorul de fabrici Saunders spune în raportul cu privire la munca din
fabrici din 1844 : „Printre muncitoare există femei care, cu mici întreruperi de
·cîteva zile, muncesc multe săptăm�ni de-a rindul de la 6 dimineaţa pină la
miezul nopţii, avind la dispoziţie mai puţin de 2 ore pe zi pentru mese, incit
'1imp de 5 zile din săptămină din cele 24 de ore nu le rămin decit 6 pentru a
-veni de acasă, a se duce acasă şi pentru a sa odihni",

Capitolul 13. Maşinile şi marea industrie

413

ipoteză, ·o maşină 'care �ucrează 71/2 ani cîte 16 ore ipe zi nu cu
prtnde o perioadă ide producţie mai mare şi nu adaugă produsului
total :mai multă valoare decît aceeaşi maşină care ar servi 15 ani
numai 8 ore pe zi. hi primul!. caz însă, valoarea maşinii ar fi rnpro
dusă de două ori mai repede decît în al doilea caz şi ,capitalistul
ar 1înghiţi cu ajutorul ei .în 71/2 ,ani cantitatea de supramuncă pe
care altminteri ar înghiţi-o în 15 ani.

Uzura :materială a maşinii se rproduce în două feluri. Maşina
se uzează, pe de o parte, 1Prin întrebuinţare, ru;;a cum monedele se
uzează prin circuJ.aţie, pe de altă parte priin neîntrebuinţare, aşa
cum

'0

sabie nefolosită rugineşte 1în teacă. In acest caz ea devine

prada ,eJlementelor naturii. Uzura de primul fel este mai mult sau
mai rpuţin direic.t proporţională cu întrebuinţarea maşinii, cea de-al
doilea fe1, într-o anumită măsură, inv,er.s proporţională cu între
buinţarea ei 145).

Pe 1îngă ruzura materială, maşina este supusă şi unei uzuri,

ca să zicem aşa, morale. Ea pierde din valoarea ' e i de schimb fie
în măsura în ,care pot fi T'eproduse mai ieftin maşini de aceeaşi
construcţie, fie în măsura în care apar maşini mai bune care-i fac
conclllrenţă 146). în ambele cazuri, orioît ar fi maşina de tînără şi
de rputernică, valoarea ei nu mai este determinată de timpul

de

muncă •efectiv materia1izat în ea, ci de timpul de muncă necesar
acum pentru 1PrOJPria ei reproducţie sau pentru reproducţia maşinii

mai bune. Ea este deci mai mult sau mai puţin devalorizată. Cu
cit perioada în care se reproduce valoarea ei totală , e mai scurtă,

cu at!ît scade :primejdia uzurii morale, şi ,cu cît ziua de muncă e
mai [ungă, cu atît respectiva perioadă ,e mai scurtă. De îndată ce
maşina este introdusă într-o ramură de producţie oarecare apar,
una după alta, metode noi pentru reproducerea ei mai ieftină 147)
şi 1Perd.iecţionări care privesc nu numai unele piese .sau aiparate, ci
construcţia ei în ansamblu. Acest motiv special al prelungirii zilei
145) „Cauza„. deteriorării pieselor mobile delicate ale mecanismului me
talic poate să rezide în inactivitate• . (Ure, I. c„ p. 281.)
146) „Manchester Spinner"-ul de care am mai amintit („Times•, 26 noiem
brie 1862 enumeră printre cheltuielile pe care le implică maşina şi pe urmă
toarea : „el" (adică „scăzămîntul pentru uzura maşinii") „are şi scopul de a
acoperi pierderea provocată continuu de înlocuirea maşinilor înainte de uzura
lor completă prin altele noi şi de construcţie mai bună•.
147) „Se apreciază că în linii mari construirea unei maşini după un model
nou costă de cinci ori mai mult decît reconstruirea aceleiaşi maşini după ace
laşi model". (Babbage, I. c„ p. 211, 212.)

414

Secţiunea a IV-a. Producţia plusvalorii relative

de muncă
rioadă

acţionează,

aşadar,

·de viaţă a maşinii 14s) .

cu deosebită putere un prima pe

Oînd celelalte ,împr1ejurări rămîn neschimbate 1şi ziua de muncă
este dată, e:iqp:J.oatarea :unui numă'f dublu ide muncitori implică

o

dublare atît a părţii din capitalul constant avansate pentru maşini
şi !Clădiri, .dît şi a .oalei avansate jpen'.tru materii prime, materia[e
auxiliare etc.

O dată ,c;u pre1ungirea zilei de muncă se extinde

scara proiducţiei, ,în timp 'Ce partea Jde capital avansată pentru ma
şini işi oclădiri

rămîne neschimbată

149) .

Din

această

cauză,

plus

va'loairea creşte işi totoidată cheltuielile necesare 1Pentru obţinerea
ei scad. Acest fenomen se rproduce, ce-i drept, intr-o măsură mai
mare sau IIIlai mkă la orice prnJungire a zilei rle muncă, dar aici

el are o jpondere hotănîtoare, pentru că 1par.tea de capital trans

formată ·în mijloace de muncă are aki în ,genere o pondere mai

mare

150) .

Căci

dezvoltarea pr.oducţi·ei mecanizate !fixează o parte

tot mai marn a -capitalului într-o formă
ea

poate fi permanent folosită

pentru

lîin

cam,

pe de o parte,

valorificare,

dar

în

care,

pe de altă parte, pierde atît valoarea de întrebuinţare, cit şi va
loarea de schimb de îndată ce contactul său cu munca vie este
întrerupt.

„Dacă un ţăran îşi lasă sapa din mină - aşa cum lămurea d-l Ashwurth,
un magnat al bumbacului din Anglia, pe profesorul Nassau W. Senior -, el face
inutil pentru durata respectivă un capital de 18 pence. Dacă unul dintre oa
menii noştri" (adică din muncitorii de fabrică) „părăseşte fabrica, el face inutil
un capital care a costat 100 OOO I. st." 151)

148) „De ciţiva ani ,jncoace, fabricarea tulului a cunoscut îmbunătăţiri atît
de substanţiale şi de numeroase, incit o maşină bine întreţinută, care la început
costase 1 200 1. st., se vindea după cîţiva ani cu 60 I. st... Perfecţionările s-au
succedat atit de rapid, incit unele maşini au rămas neterminate Ia construc
torii lor, fiind învechite prin apariţia altor invenţii mai fericite". De aceea, în
această perioadă de Sturm und Drang, fabricanţii de tul au prelungit curindi
timpul de muncă iniţial de 8 ore la 24 de ore, folosind două schimburi (1. c.,
p. 233).
149) „Se înţelege de Ia sine că, o dată cu fluxul şi refluxul de pe piaţă
şi cu creşterea şi scăderea alternativă a cererii, fabricantul are deseori prilejul
de a folosi capital circulant adiţional fără a folosi capital fix adiţional. ..
atunci cind noi cantităţi de materii prime pot fi prelucrate fără cheltuieli su
plimentare pentru clădiri şi maşini". (R. Torrens, „On Wages and Combina
tion", Land. 1834, p. 64.)
150) Această împrejurare a fost menţionată în text doar pentru completarea
expunerii, deoarece de rata profitului, adică de ra.portul dintre plusvaloare şi
capitalul total avansat, mă voi ocupa abia în cartea a treia.
151) „When a labourer", said Mr. Ashworth, „lays down his spade, he
renders useless, for that period, a capital worth 18 d. When one of our people
leaves the mill, he renders useless a capital that has cost 100 OOO pounds".
(Senior, „Letters 0n the Factory Act", Land. 1837, p. 14.)
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vină

Inchipuiţi-vă I Un capital care a costat
„inutil"

măcar o

singură clipă I

100

OOO

1. st. să de

Intr-adevăr, e strigător l a

cer faptul c ă vr.eunul dintre oamenii IIlOŞtri părăseşte,
vreodată fabrica.

Şi Sooior, lămurit

în

g;eneral,

de Ashworth, coD1Sideră

că

creşterea continuă a nUilllărului maşinilor ,1face de dorit" o pre
lungire continuă a zilei de muncă

152) .

Maşina [>ro:duce 1plusvaloane relativă nu numai

devalorizînd

forţa de muncă direct şi ieftinind-o indirect iprin ieftinirea mărfu
rilor care intră •Îirl r�roducerea ei, ici şi transfoJ:lffi!Înd de la pTima
ei introduoere, 1care mai are 1încă un ,caracter sporadic, munca fo
losită de (posesorul maşinii în muncă de o e
· ficienţă sporită. ridi

cînd valoarea !Socială a pmdusuilui maşinii peste vailoama sa in
dividuală

şi

dmd

astfel

capitalistului

posibiilitatea de

valoarea tpe o zi a forţei ide mUIIlcă icu

o

a

înlocui

iparte mai mireă din iva-

1o
, area produsului zilnic. De aceea, m această perioadă de trecere

în care producţia mecanizată rămîne un lfel de monopol, clîştigurile

sînt extrao:rdinaire şi ,capitaUstul caută isă eXipO.o'ateze dît mai mult
4
această „vîrstă a prÎIIllei iubiri" 1 3 printr-o proelungir·e oît mai mare
a

zilei :de muncă. Proporţiile dştigui1ui

!fac să

Cl'ească

lăcomia

dUipă •oîştiguri şi mai mari.
O 'dată ,cu generalizarea maşinii

in

aoeeaşi iramură de produc

ţie, valoama socială a iprodusului maşinii scade pină la valoarea
sa individua1lă şi intră în acţiune legea după care plusvaloarea

nu imor�te din !forţele de muncă !Înlocuite prin maşină de către

capitalist, ici, dimpotrivă,

din forţele ide muncă pe .care le folo

seşte \la maşină. iPlusva:Ioarea imorăşte numai din partea variabilă

a capitalului 1Şi am văzut că maJSa rplusvalorii .este determinată de

doi faiotori, anume rata [J.lusvalorii şi numărul mun'Ci'torilor tfol.ositi
sÎIIllul.tan. La o Jungime dată a zi'lei de muncă, .rata plusvalorii este
deteroninată de rapor,tul după care ziua 'de muncă se î.mparte

în

muncă neoes.ară -şi supramuncă. Numărul IIIl'uncitorilor folosiţi si
multain depinde, la rl1înidul lui, de I1aportul dintre partea v.ariabi'lă a

carr>italului şi rcea ,constantă. Or, .rezultă clar că, orioît de mult ar

mări [Jroducţia mecanizată supramunca pe seama muncii necesare
152) „Precumpănirea capitalului fix asupra capitalului circulant... face de
dorit u n timp de muncă mai lung", O dată cu creşterea numărului maşinilor etc.
„creşte imboldul de a prelungi timpul de muncă, întrucît acesta e singurul
mijloc pentru a face rentabilă o masă mare de capital fix" (1. c. p. 11-14).
„ Intr-o fabrică există diferite cheltuieli care rămîn constante indiferent dacă
fabrica lucrează mult sau puţin, de pildă renta pentru clădiri, impozitele locale
şi generale, asigurarea împotriva incendiilor, salariul pentru diverşi muncitori
permanenţi, cheltuielile pentru repararea maşinilor şi diferite alte cheltuieli
a căror proporţie faţă de profit scade în aceeaşi măsură în care creşte volumul
producţiei". („Reports of the Insp. of Fact. for 31st Oct. 1862", p. 19.)
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prin sporÎlrea forţei productive 'a muncii, ea nu rproduce acest ;re
zultat decît prin r<educer.ea numărului muncitoriilor folosiţi de către
un ca.pita:! dat. Ea transformă 1în maşini, adică în capital constant,
care 111u produce p.lusvaloar,e, o parte din capital' înainte variabilă,
car,e

se

'bransfoil!Ila deci 1în forţă d·e muncă ivie. Nu se poate stoarce,

de pildă, din doi mundtori tot atî.ta plusvaloare cît s-ar stoarce
din 24. Dacă fiecare dintre cei 24 de :muncitori ifurnizează în 12 ore

o singură oră de s'11pra:muncă, toţi !Împreună vor furniza 24 de ore
de supramuncă, pe âmd munca tota;lă a celor doi muncitori [nsu
mează 111u.mai 24 de ore. Folosirea maşinii pentru producer,ea de
plusvaloare 1conţine deci o contradicţie imanentă, deoar,ece din cei
doi 1fact0Ti ai pilUJsvalorii abţinute de 11Il capital de o mărime dată
ea nu măr�te primuI factor, rata pJusvalorii, decfft xeducmdu-1
pe cel de-iil doilea ifactor, numărul muncitorilor. Această contra
dicţie imanentă 1se manilfestă de !îndată ce iprin generalizar<ea ma
şinii lîntr-io anUJmită ramură a industriei valoarna mărfii produse
cu

ajutorul maşinii dervine

mănh.l!T�lor de acelaşi fel ;

regu/latorul

valorii sociale

a

tuturor

pe de altă parte, această contradicţie,

de icar.e ca,pitalul :nu este conştient, Jil împinge

153)

la iprelungirna

forţată a zilei de muncă pen:tru a compensa scăderea relativă a

numărului muncitorilor 'e:iqploataţi, prin sporirna nu numai a surpra
muncii relative, !ci şi a celei absolute.
Deci

creează

dacă folosirea capitalistă

noi

şi

putennke

motive

a maişiniloir,

rpe

de o parte,

pentru prelungirea

excesivă

a

zilei de muncă şi ·revD'luţionează modul de muncă însuşi, precum
şi car.acterul ·organismului social <le muncă mtr-un fol care îrufringe
rezistenţa ce se opune acestei tendinţe, pe de altă parte ea produce,

fie prin înrolarea unor pături ale clasei muncitoare înainte inacce
sibile capitalului, fie prin punerea în disponibilitate a muncitorilor
înlocuiţi

de

maşină,

o

populaţie

muncitorească

excedentară

154) ,

nevoită să se supună legilor pe care i 1le dictează capitalul. De aici
fenomenul ciudat din istmia im:dustriei moderne: maşina dă peste
cap orice limită mornlă şi naturailă a zilei de mun·că. De aici para
doxul economic ieă ce'l mai iputernic mijloc pentru xeducer.ea :timpu
lui de muncă devine un mijloc infaililbiil pentru transformarea în
tregii vieţi a muncitorului

şi a familiei

sale în timp

de muncă

153) In primele secţiuni ale cărţii a treia va reieşi de ce capitalistul, prin
urmare şi economia politică care îi î mpărtăşeşte concepţiile, nu e conştient de
această contradicţie imanentă.
154) Unul dintre marile merite ale lui Ricardo este acela de a fi înţeles
maşina nu numai ca mijloc pentru producerea de mărfuri, ci şi ca mijloc pen
tru producerea de ,,redundant p�pulwtion" *·
*

-

populaţie excedentară.

-

Nora traci.
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disponibil pentru valorificarea capitalului. „Dacă", visa Aristotel,
cel mai mare gînditor al antichităţii,
„dacă fiecare unealtă şi-ar îndeplini munca la poruncă sau de Ia sine, aşa cum
creatiile ieşite din mina lui Dedal se mişcau singure sau cum trepiedele lui
Hefaistos purcedeau singure la îndeletnicirea sacră, dacă, prin urmare, suveicile
ar tese singure, atunci nici meşterul nu ar avea nevoie de ajutoare, nici stă
pînul nu ar avea nevoie de sclavi" 155),

Iar Ant1patros, poet elen contempman ·cu Cicero, vedea în
inrventarea morii de apă pentru măcinatul cerealelo;r, această formă
elementară a oricărei maşini produative, o descoperire menită să
elibereze sclavele şi 1Să instaureze epoca de a:ur I 156) „Păgînii, ah
păgînii I " Ei n-av.eau haibair de ecoo10mie poliHcă şi de creştinism,
precum a descope'l"it deştephll Bastiat şi, [naintea lui, încă şi mai
deşteptul MacCu1loch. Ei n-aveau habar, între altele, ică maşina
constituie mijlocul cel mai eficace peillitru iprelungir.ea zi'l1ei de
muncă. Ei justificau sclavia unora ca mijloc pentru dezrvoltarea
umană deplină a altora. Dar ica să pro[povăduiască sdlavia maselor
pentru a iface din ioîţiva paw.e.niţi '.Illeciopliţi şi semidocţi „eminent
spinners", „extensive sausage makers" şi „influential shoe black
dealers" ** , pentru aceasta le lipseau sentimentele specific creştine.
155) P. Biese, „Die Philosophie des Aristoteles" , Zweiter Band, Berlin
1842, p. 408.
156) Redau aici poezia, în traducerea lui Stolberg, deoarece, asemenea ci
tatelor anterioare privitoare la diviziunea muncii, ea caracterizează opoziţia
dintre concepţia antică şi cea modernă :
„Schonet der mahlenden Hand, o Miillerinnen, und schlafet
Sanft I es verkiinde der Hahn euch den Morgen umsonst I
Dăo hat die Arbeit der Mădchen den Nymphen befohlen,
Und itzt hiipfen sie leicht iiber die Răder dahin,
Dass die erschiitterten Achsen mit ihren Speichen sich wălzen,
Und im Kreise die Last drehen des walzenden Steins.
Lasst uns !eben das Leben der Vater, und lasst uns der Gaben
Arbeitslos uns freun, welche die Gottin uns schenkt" *·
(„Gedichte aus dem Griechischen iibersetzt von Christian Graf zu Stol
berg•, Hamburg 1782.)

*

- „Fie-vă somnul uşor şi să cinte cocoşii-n zadar.
Azi, morăriţe, cruţaţi-vă mina ce macină greu I
La porunca lui Deo, fac nimfele muncile voastre,
Sprinten se avîntă din roată în roată cu paşi diafani,
Huruie pietrele grele în rodnic ocol, zdruncinînd
Spiţele lungi ferecate de osii în zdravene chingi,
Veacul strămoşilor, iată-l I Trăi-vom un trai fericit,
Darul zeiţei ne iartă de truda purtată cu greu•, - Nota trad.
- "filatori
eminenţi"', „mari fabricanţi de salam• şi „negustori de
ghete influenţi". - Nota trad.

**

2'1 - Marx -E ngels

- Opere,

val. 23

cremă de
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c) Intensiifioarea muncii
Prelungirea pesite măsură a ziJlei de muncă pe care o prov-oacă

maşina in mina 0capi:taluLui duce mai llîrz.iu, precum am văzut, la
o .reacţie .din ipartea sodetăţii, oare îşi vedea peridita:te înseşi iră

dăcinile satle vitalle, şi la o s.tabiltre a zilei de muncă normale li
mitate prin Jege. Ca urmare a istabilirii zilei de muncă normale, o
imipo.rta:nţă .decisivă 'Capătă UJD. !fenomen ipe care :J.-arrn mai în!Jî[nit :

intensificarea muncii. La a:nalizarea plusvalorii absolute era vorba
în primul .rlî.nd de mă.rimea extensivă a muncii, IÎil timp ce gradul
ei de intensitate era consilderat o mărime dată. Acum ne 'V'om

ocupa ide transformarea mărimii extensive în mărime

intensivă

sau grad de intensitate.
Este de la sine .înţeles că, o dată cu progresul maşinilor şi ail

experienţei acumulate de o categorie specială de muncitori care
lucrează la maşină, viteza şi deci şi intensitatea muncii sporesc spon
tan. Astfel, în Anglia, în cursul unei jumătăţi de secol, prelungirea
zilei de muncă merge mînă în mînă cu creşterea intensităţii muncii
în fabrică. Se înţelege însă lesne că într-o muncă unde nu este vorba
de paroxisme trecătoare, ci de o uniform.iltate cotiidiain repetată,
regulată, tr·ebuie să apară un punct crucial în ·care prelungirea

zilei de muncă şi intensitatea muncii se exclud, astfel lîncît ipr·e
lungirea zilei de muncă este compatibilă numai cu 'llD. grad mai

scăzut de intensitate a muncii şi, invers, un grad mai îna1t de in
tensitate este compatibill numai cu o reducere a zilei de muncă.
Din momentul în cave revolta mereu cresaîndă a cilasei munci
toare a silit statul să reducă cu forţa timipul de muncă şi să ilIIl
pună o zi de muncă normală în primul 111nd fabricii pro;priu-zise,
din momentuJ deci în ca.I\e s-a !PUS c�ăt

'°

dată pentru totdeauna

producerii sporite de iplusva!loare prin prelungirea zilei de muncă,
capitalul a tins cu toaită energia şi luciditatea spre prOlducţia de
plusvaloare rielativă iprin dezvoltarea accelerată a sistemu.lui ma
şinist. Totodată aipare o modificare 1în caracterul plusvalorii rela
tive.

1n general, metoda de a produce plusvaloarie rnlativă c001Jstă

în aceea că, datorită creşterii !forţei product1vie a muncii, m'llD.ci1.o
rul are posibilitatea, cu aceeaşi cheltuială de muncă şi 1în acelaşi
interval de timp, să producă mai mult. Acelaşi timp de muncă
conti.nuă să adauge produsului total aceeaşi valoar,e, cu toate că
această valoare de sch1m.b neschimbată se ·concreitiziează acum fin
mai multe valori de întFebuinţare,
mărfi

asrt:fel lîndît

valoariea fiecărei

în parte scade. .A!ltfel stau însă 'lucrurile de ,îlllJdată ce r·edu

cerea forţată a zilei de muncă, o dată
îl dă dezvoltării forţei iproductive şi

cu

impulsul uriaş pe care

economisirii

condiţiilor

de

/

Capitolul 13. Maşinile şi marea industrie

419

p.liOduicţie, îi im.pune rtotodată .muncitorului o .cheltuir.e mai mare
de muncă 1n acelaişi interval de timp, o mcoridare sporită a forţei
de muncă, .o umplere :mai c-0m,pletă a porilor rt:im,pului de muncă,
adică o condensare a muncii într-un gr.ad care nu poame fi atins
dedt în cadrul unei zile mai 1scurte de muncă. A·oea:stă COlll{P:I'imare
a unei mase mai mari de muncă lîntr-o :perioadă de timp dată con
tează alCU!IIl drept ceea c
. e este : o cantitate mai mare de muncă.
Alături ide măsura tilmpului de muncă hvaltă ca „mărime e:iotensivă"
apa11e acum măsura gradului ·ei de OOllldensare
. 157). Ora mai :iJllten1sivă a zilei de muncă de z,ece ore 'Conţine aaum tort: atîta sau chiar
mai multă mU<ncă, adică forţă de muncă cheltuită, diedît OTa mai
poroasă a zi.llei de muncă de douăsprezece ore. Produsul ei are
deci tot atîta valoare sau mai multă vailoa11e ldeaît produsul a
11/5 ore mai poroase. Abstracţie ifăcînd de �orirea plusvalorii re
lative dato.rită creşterii forţei ![>IOductiv·e a muncii, capitalistul db
ţinie a:cum, de pi1dă, din 31/3 ore de supxaanuncă Ja 62/3 ore de
muncă necesară aceeaşi masă de valoare .pe care o o'bţi!Ilea î.naintr e
din 4 ore de supramuncă la 8 ore de muncă necesară.
Se naşte .acum ffntr·ebarea : cum este intensmicată munca '?
P!'imUJ. •efect al reducerii zilei de muncă se 1Îlliteme1ază !Pe [egea
ev.�dentă potrilvit dhlieia eficienţa forţei de m'llil'Că este invers pro
porţionailă cu timpul lin .ca'!.e acţianează. Inăuntrmll anumitor [imite
se oîştigă dieci lin gradu.ii. eificienţ€'i muncii -ceea ce se pierde în
durata ei. Ca munci.torul să che1tuiască in.să efectiv mai multă
forţă de mun.că, rle a:sta .are .grijă capitalul prin sistemele ISMe de
plată 1ss). In manufacturi, ca olăria de pill.dă, Uillde maşina nu joacă
ni-ci un ml sau a11e doar runul fără importanţă, :iJlltmducerea 1egii
cu privire :!:a .:reglementa11ea muncii în !fabrici a demonstrat pe
remptoriu •că simpla reducere a zi:lei de muncă sporeşte uimito'!
reguilarHatea, uniformitaitea, o.rganizarea, energia şi comltinuitatea
muncii 159), Părea msă !Îndoielnic ca 1acest rezultat să ifie obţinut
şi ,ÎJil tfabriica !Propriu-zisă, lfiindcă acolo ldepenidenţa muncitoruJui
de me:rS!Ul continuu şi uniform al maişmii crease de mult ;o disci157) Bineînţeles, în genere există deosebiri în intensitatea muncii în dife
rite ramuri de producţie. Parţial, ele se compensează, după cum a arătat
A. Smith, prin împrejurări secundare proprii fiecărui fel de muncă. Dar şi cu
acesta deosebiri, influenţarea. timpului de muncă luat ca măsură a. valorii are
loc numai în măsu11a în care mărimea intensivă şi mărimea extensivă apar ca
expresii opuse, care se exclud reciproc, ale aceleiaşi cantităţi de muncă.
158) Mai ales prin salariul cu bucata, formă care va fi tratată in secţiunea
a şasea.
159) Vezi „Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1865".
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.ptlină dintre ·cele mai g.evere. Cîilld

a

.fost deci luată în discuţie in

1844 !'educerea zillei de muncă la mai puţin de 12 ore, fabricanţii
au declarat �roape 1în mod unanim că

„supraveghetorii lor veghează în diferitele ateliere ca braţele de muncă să
nu-şi piardă timpul", că „gradu! de vigilenţă şi de atenţie din partea munci
torilor (the extent of vigilance and attention on the part of the workmen) cu
greu ar mai putea fi sporit" Şi că, presupunind neschimbate toate celelalte
împrejurări, de pildă mersul maşinilor etc., „ar fi absurd ca în fabricile bine
conduse să se mai sconteze vreun rezultat notabil de la creşterea atenţiei
muncitorilor etc. " 160)
DiJferite

exp.eri:enţe

au

in:fimnat

însă

această

aser�iune.

D-l R. Gardner a introdus cu începere de la 20 aprilie 1844, în cele
două mari foibrici aile sale din Preston, munca de 11 or.e în locul
celei de 12 ore. După aproximativ un an s-a constatat că
„s-a obţinut aceeaşi cantitate de produs cu aceeaşi cheltuială şi toţi munci
torii au ciştigat în 1 1 ore acelaşi salariu pe care înainte ii ciştigau în
12 ore" 161) .
Voi trece peste ex,perienţele din atelierele de tors şi de cardat,

pentru că ele erau legate de o sporire a vitezei maşinilor (cu 2°/o).
in schimb, în secţia ţesătorie, unde pe deasupra se ţeseau calităţi
foarte variate de articoJe fine, ·cu desene şi figuri, nu a intervenit
absolrut illid o modificare în condiţiile obiective a'le producţiei. Re
zultatuJ a fost :

„De la 6 ianuarie pină la 20 aprilie 1844, în condiţiile zilei
de 12 ore, fiecare muncitor a primit un salariu mediu săptămînal de
şi 11/2 pence ; de Ia 20 aprilie pină la 29 iunie 1844, în condiţiile zilei
de unsprezece ore, s-a primit un salariu mediu săptăminal de !O
31/2 pence" 162) .

de muncă
10 şilingi
de muncă
şilingi şi

In 11 ore 1s-a produs aici mai mult deaît se producea înainte
în 12 ore, şi aceasta exdusiv datorită efortului ân muncă mai mare
şi mai uniJfomn ail muncitorilor, precum şi 1economiisirii timpului lor.

Pe .câ:nd muncitorii primeau ace1aişi sal! ariu şi dştigau o oră de timp

liber, capitalistul obţinea acee.aişi masă de produse şi economisea o

160) „Reports of Insp. of Fact. for 1844 and the quarter ending 30th April
1845" I p. 20, 21.
161) L. c., p. 19. lntrucît salariul cu bucata rămăsese acelaşi, mărimea
salariului săptăminal depindea de cantitatea produsului.
162) L. c., p. 20.
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oră de consum Ide cărbuni, gaz etc. Experienţ,e asemănătoare au avut
loc ·ou aceilaşi succes fo fabricile domnilor Jforrocks şi Jacson 163) .
De î:rudaită ce reducerea z�lei de muncă, care .cr,eează la ân
cewut 1'.:onidiţia subiectivă pentru condensarea llllUncii, anume ca
paicita'bea muncitorului de a cheltui mai multă forţă intr-un timp
detemnina:t, devine obligatorie prin ,lege, maşina devine în mina
capita1ului un mijloc obiecti'V, !folosit sistematic ;pentru a stoarce
mai IIIl'u.ltă IIIlUncă ân aoelaşi interv.al de tilIDIP. Acest lucru se pe
trece IÎn două if'f�luri : prin sporirea vitezei maşinifor şi prin mă
rirea volumului maşinilor supravegheate de u.n singur muncitor,
adică prin mărirea cîmpului său .de muncă. Perfecţionarea icon
strucţiei maşinilor ie.site necesară ,în iparte ipentru exewitare.a unei
presiuni mai mari aS1Upra m'llilcitomlui, IÎn paTte 1ea 1însoţeşte de la
sine intensificar,ea muncii, deoar,eoe limita ziliei de muncă îi im
pune oea,pitalistullui oea mai strictă economie în cheltuielile de
producţie. Pe!lfeicţ�onarea maşmii cu abur 1sporeşte numărul miş
cărillor pistonului 1pe minut 1şi permite 1totoda:tă, priilltr-o mai mare
economie de fOTţă, acţionariea unui mecanism mai volruminos cu
ajutorul aceluiaşi :motor la un consum de cărbuni neschimbat sau
chiar inEerior. Perfecţionarea mecanismului ide transmisie dilllli
nuează lflieoal'ea şi - 1lucru care deoselbeşte 1izbitor maşinile mo
deme de ,cele Voechi - reduce diametrul şi greutatea a!lborilor mo
tori mari şi mici la llln minim, afilat în continuă scădere. In sfîrşi:t,
perfecţionări1le aduse maşinii de lucru îi reduc V'olumuil, mărindu-i
în acelaişi timip viteza şi ·efiicienţa, aşa cum s�a IÎDJtîililiplat cu răz
boiu.1 de ţesut mecanic modern, sau l!Ilăresc volumul şi nlllIă
Il rul
uneltelor acţionate de ea, mărindu-i 1totodată corpul, aşa cum s-a
î.ntîmiplat cu maşiina de filat, sau sporesc mobilitatea aoestor unelte
prin mici modiJicări 'a'le detaliillo.r, aşa cum 1a jumătatea deceniului
al şase1ea, <la maişina de fi1ait automată mule a fost mărită viteza
fusurilor ,cu 1/s.
In Anglia, ,reducerea zi'.lei de muncă 1a 12 ore daJtează din
1832. Incă în 1836, un fabricant englez declara :
„ln comparaţie cu situaţia de altădată, volumul muncii a crescut foarte
mult în fabrici ca urmare a atenţiei mai mari şi a activităţii mai susţinute pe
care o impune muncitorului viteza considerabil sporită a maşinilor" 164 ).
163) L. c., p. 21. Un rol important în experienţele menţionate mai sus l-a
jucat elementul moral. „Lucrăm cu mai multă tragere de inimă - au declarat
mwicitorii inspectorului de faibrici -, ne gîndim într-una la recompensa pe care
o constituie faptul că seara putem pleca de Ia lucru mai devreme, un suflu
de energie şi voie bună străbate întreaga fabrică, de la cel mai tînăr ajutor
pînă la cel mai bătrîn muncitor, şi putem acum să ne ajutăm mai mult unul
pe altul" (!. c.).
164) John Fielden, !. c., p. 32.
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1n 1 844, fordul A sMey, actJUalu'l conte .de Shaiitesbury,
IÎil Camera coanunelor u.mnătoa:re1e date autentice :

zentat

a pre

„Munca celor ocupaţi în procesele de fabricare este în prezent de trei
ori mai mare decît la introducerea acestor operaţii. F ără îndoială, maşina efec
tuează o muncă care �nlocuieşte muşchii şi tendoanele a milioane de oameni,
dar ea a şi sporit extraordinar (prodigiously) munca oamenilor, pe care mersul
ei vertiginos îi stăpîneşte... Munca necesară pentru a urmări dus şi întors o
pereche de mule timp de 12 ore pentru filatul firului nr. 40 cerea în 1815
pal'Curgerea unei distanţe de 8 mile. In 1832 distanţa ce trebuia parcursă pentru a
urmări o pereche de mule timp de 12 ore pentru filatul firului de acelaşi număr
era de 20 mile şi chiar mai mult. ln 1825 filatorul trebuia să facă în decurs
de 12 ore 820 de mişcări cu mina pentru fiecare mule, ceea ce dădea un total
de 1 640 de mişcări în 12 ore. ln 1832 hlatorul trebuia să facă în cursul zilei
sale de muncă de 12 ore 2 200 de mişcări cu mina, în total 4 400, în 1844 Ja
fiecare mule cite 2 400, în total 4 800, şi în unele cazuri cantitatea de muncă
(amount of labour) cerută e şi mai mare ... Am în faţă alt document, din 1842,
. din care rezultă că munca sporeşte progresiv nu numai pentru că trebuie par
cursă o distanţă mai mare, ci şi pentru că sporeşte cantitatea mărfurilor pro
duse, în timp ce numărul braţelor de muncă scade proporţional ; apoi acum se
filează de multe ori bumbac mai prost, care necesită mai multă muncă... Şi în
atelierul de cardat se munceşte mai mult. O persoană face acum munca pe care
înainte o făceau două... ln ţesătorii, WJ.de lucrează un mare număr de persoane,
îndeosebi de sex feminin, munca a sporit fa ultimii ani cu 10•/1 în unma spo
ririi vitezei maşinilor. ln 1833 se filau •săptămînal 18 OOO de scule de fir (hanks) ,
iar în 1843 21 OOO. In 1819 numărul bătăilor (picks} la războiul de ţesut mecanic
era de 60 pe minut, în 1842 el ajUillQ ea la 1140, ceea ce denotă un surplus im
portant de muncă • 165) .

Avâru:l în ve<lere :intensitate.a impresionantă :pe c are o atin
sese munca h1că lin 1 844 sub i.m,µeriul 'legii cu ipri'Viile Ja ziua de
muncă de douăsprezece ore, declaraţia fabricanţilor englezi după
care orice alt iprogres în ·această diTecţie ar fi :impos1bil, o nouă
reducere a timpUJ.ui ide ml11lică fiintd idenitică

ducţiei, iIJ ă:rea 1pe 1atunci 'Îil!temeiată.
lor •era tdoar aipal'entă

10

au

o

Că justeţea

scătdere a pro

raţionamentului

dovedeşte cel :mai 1bine următoaI1ea decla

.raţie, !făcută tot atunci de neolbositul cenzor al ifabricanţilor, inspec
torului de fabrilci Leona1id Homer :

„Intrucît cantitatea produselor este reglată mai cu seamă de viteza maşi
nilor, interesul fabricantului cere ca acestea să funcţioneze cu o viteză maximă,
compatibilă cu următoarele condiţii : protejarea maşinilor de 0 defectare pre
matură, asigurarea calităţii articolului fabricat şi posibilitatea urmăririi de către
muncitor a mersului maşinii fără ca aceasta să-i ceară un efort mai mare decît
cel de care este capabil în mod constant. Adeseori, în graba sa, fabTicantul
măreşte prea mult viteza. Atunci avariile şi calitatea proastă a produsului anu
lează avantajele sporirii vitezei şi fabricantul se vede silit să modereze ritmul
maşinilor. lntrucît un fabricant activ şi chibzuit ştie să stabilească plafonul
maxim care poate fi atins, am conchis că în 11 ore nu se poate produce fot
165) Lord Ashley, 1. c., p. 6--9 passim.
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atît cit în 12. Am mai presupus că muncitorul plătit cu bucata depune un efort
maxim în măsura în care poate să suporte continuu acelaşi grad de intensitate
a muncii" l88J .
De aceea, 'În pofida experienţe1or [ui Gardner etc . , Ho;rner a
tras concluzia că o nouă reducere a zilei de muncă sub
trebuie cu necesitate să reducă cantitatea de produse
aminteşte,

10

167) .

12

ore

El însuşi

ani mai tîrziu, de .temerile sale ·e:x.primate în

1845,

pentru a idov;edi oît de puţin înţellegea pe atunci elasticitatea ma

şinii şi a .forţei de muncă orrn eneşti, ambele lîn •ega!lă l!Ilăsură !În

.cordate �a maximum prin

reducerea forţată

Ajungem acum la iperioada <le drupă
dusă legea

icu

1 847,

a zilei de muncă.

idÎnd ·a !fost intro

privire la zi'lla de muncă de zece or·e �n ifabTicile

engle2'le Ide prelucrare a bulII1a
1b cului, 'liînii, m ă!tăJsii şi inului.
„La maşinile throstle, viteza fusurilor a crescut cu 500 de rotaţii pe minut,
iar la maşinile mule cu 1 OOO de rotaţii : cu alte cuvinte, viteza fusurilor
throstle, care ân 1839 era de 4 500 de rotaţii pe minut, atinge aC'llm " (1862)
„5 OOO, iar aceea a fusurilor mule, care era de 5 OOO, este acum de 6 OOO de
rotaţii pe minut, ceea ce înseamnă în primul caz un spor de viteză de l fio,
iar în al doilea caz de 1/8 * " 188) .
Jas. Nasmyth, faimosul inginer civi'l diln Patricroft, lingă Man
chester, a •exipus în

1852,

Homer, iper.fecţionăTile

1852.

în tr-o

scrilsoare

aidlliSe maşinii

cu

adresată -lui Leonard

aibur lîllltre anii

1848

şi

După ce observă că un ·cal-putere, eva'.l'Uat şi azi de statis

tica oficială a !faibrk:ilor după randamentul din

1828 169) ,

este doar

nominal işi !Poarte servi numai drept indioe al iputerii reale, el spune
intre alitele :

„Nu încape îndoială că maşini cu abur de aceeaşi greutate, ba adesea chiar
aceleaşi maşini cărora li s-au adus iperfecţionări moderne, execută in medie cu
509/a mai multă muncă decît înainte şi că în muilte cazuri aceleaşi maşini cu abur

188) ,, Reports of Insp. of Fact. to 30th April 1845 " , p. 20.
187) L. c„ p. 22.
188) , , Reports of rnsp. of fact. for 31 st Oct. 1862" , p. 62.
189) Lucrurile s-au schimbat în urma , ,parliamentary return• **-ului din
1862. Acum locul calului-putere nominal îl ia cel real al maşinilor cu abur şi
al !l'oţilor hid!l'aulice moderne (vezi nota 109a, p. 352 ***) . De asemenea fusurile
de dublat nu mai sînt asimhlate cu dusurile propriu-zise de filat (ca în „ return" 
urile din 1839, 1850 şi 1856) ; pentru fabricile care prelucrează lină se mai indică
numărul „gig" ***•-urilor ; s-a făcut distincţie între fabricile care prelucrează iuta
şi oînepa, pe de o parte, şi cele care •prelucrează inul, pe de altă parte : în
fine, raportul se ocwpă pentru prima oară de tricotatul ciorClilJilor.
* - In ediţiile 1-4 este 1/o. - Nota red.
* * - raportului parlamentar. - Nota trad.
**
Vez i volumul de faţă, p. 397-398. - Nota
*
**** -- „maşini de pluşat". - Nota trad.

red.
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care

în zilele vitezei ma:ioime de 220 d e picioare pe minut furnizau 50 de cal
putere furnizează azi, cu un consum mai mic de cărbuni, peste 100 de cai-putere . . .

Maşina cu abur modernă, av.înd acela�i număr de cai-putere nominali, acţionează
cu o forţă mai mare <lecit înainte, datorită !lJerfecţionăril-Or aduse, a xeducerii di
şi a construcţiei s chimbate a cazanelor etc... Prin urmare, d�i în

mensiunilor

raport cu numărul de cai.;putere nominali �ucrează acelaşi număr de braţe ca ş i
înainte,

în

micşorat•

1101 .

raport

ln 1850

cu

maşinile

de

lucru

propriu-zise

numărul

25 638 7 1 6

[n 1856 numărul
33 503 580

boaie de ţesut.

sut era, respectiv, de

fusuri şi

f'll'S urilor 1şi al războaielor de ţe
şi

369 205. Dacă numărul
1 850, în 1 856 .ar fi

necesar

de cai-putere air fi .rămas ace.laşi ca an

175 OOO

voie de

de 'C'ai-iputere.

lor •era :însă de numai

Du:pă

1 6 1 435,

„Ultimul
că

numărul

«return»

din

1856"

sistemul de fabrică

braţelor

de

muncă

a

se

(statistica

1 0 OOO

oficială)

extinde vertiginos,

scăzut,

că,

fost ne

rapoartelle Olficiale, nUiill. ărul

deci cu peste

de <:ai--putere

1 850 17 1) .

mai puţin 1decî1t ar lfi lllJecesar pe baza calculelor idin
fapte :

s-a

134 2 1 7 cai--pwtere
30 1 445 de răz

fobrictle din Regatul Unit foloseau

nominali pel1Jtru acţionar-ea a

braţeloc

datorită

„a

că,

în

stabilit

următoarele

raport

cu maşinile,

economiei

de

forţă

şi

altor

metode, maşina cu abur acţionează maşini mai grele şi că, datorită perfecţionării
maşinilor de lucru perfecţionate,
mărite

a

produse•

172) .

„Marile perfecţionări

mult forţa

productivă

ţionări

dat...

l-a

eforturile

a modificării metodelor de

maşinilor şi multor altor

mai

a

acestora.

reducerea

intense

(cu două oare, deci cu

zilei

cauze,
Fără

de

îndoială

muncă.
au

impulsul

Aceste
făcut

fabricaţie,

cantitate

aduse maşinilor de tot

ale muncitorului,

1/6)

obţine o

se

felul

mai

în

pentru

ziua

de

de

au mărit foarte
aceste

p erfecţionări,

ca

a vitezei
mare

perfec

împreună

muncă

cu

redusă •

„să se producă cel puţin tot atîtea !Produse ca �nainte

într-o zi de muncă mal lungă"

173) .

Fe>luJ. în care s-au fanbogăţit tot mai mu1t fabricanţii o dată
cu e:ioploaitarea mai intensivă a forţei de muncă 11ezultă din însuşi

.faptul că din
lucrar-e

a

1838

pînă

în 1 850

1I1umărul fobridlor 1eng'leze de pre

bumbacului etc. a .crescult anua:l •în medie ·cu

timp .ce între

1 850

şi

1 856

Oricîit de 1însemnat

el e au icr0escut
a

cu

326/o,

în

860/o.

Jfost progresul

r-e.gimul z�lei .de muncă de Ziece ore în cei

industriei

8

ani,

engleze sub

1 848-1856,

el a

fost cu mult IÎilltl"ecut în perioada celor şase ani următori, adică

1 856 şi 1 862. Astfel, în industria mătăsii : fusuri 1 093 799 în
1 856 işi 1 388 544 .în 1 862 ; războaie de ţesut 9 260 IÎn 1 856 şi 10 709
in 1862. In schimlb , număru1 mundltorifor : 56 137 in 1 856 şi 52 429
în 1 862. Astfel, numărul fusurilor ,a crescut cu 26,96/o şi al războaie
Jor de ţesut cu 15,6°/o la o 1concomitentă scădere a numărului de
între

170) „Reports of Insp. o f Fact. for 3 1 st Oct. 1856",
111) L. c., p. 14, 15.
172) L. c., .p. 20.
173) „Reports etc. for 31st Oct. 1858", p. 10.

30th April 1860", p . 30 şi urm.

p. 14, 20.

Comp.

„Reports

etc.

for
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7°/o. In 1850, în fabricile de worsted [camgarn] , erau
875 830 ide \fusuri, în 1856 1 324 549 (o oreştere de 5 1 120/0) ,
iar 1în 1862 1 289 172 (o scădere de 2,7 °/o) . Dacă se scad însă fusu
.ril e ide dubliat, care lfigurează în cifra anului 1856, dar nu -in C·ea
a anului 1862, 1înseamnă că d1n 1856 numărU!l fosuri1or a rămas
m ai mu1t sau :mai !Puţin staţionar. 1n s chimb însă, începînd din
1850, vi'tez.a. !fusurilor şi a Tăzb oaielor de ţ esut a fost în multe ca

muncitori cu
Jdlooite

zuri dubla<tă. Numărul .războaielor de ţesut mecanic e în fabdciae

1 856 38 956, iar în 1862 43 048.
1850 79 737 de persoane, în 1856
87 794 de persoane, iar .în 1862 86 063, din care însă copii sub
14 ani în 1850 9 956, 1în 1856 1 1 228, iar în 1862 13 178. Prin urmare,
deşi în 1862 numărul războaielor de ţesut a crescut mult faţă
de 1856, numărul total al muncitorilor folosiţi a scăzut, iar numă
14
rul copiilor exploataţi a sporit 7 ) .

de worsted era în

1850 32 617,

în

La aceste războaie au lucrat în

La

27

ap.rilie

1 863,

Ferrand, membru al p.arlamelllt:ului, a de

clarat �n Oamera c omUIIl elor :

„Delegaţi ai muncitorilor din 16 districte din Lancashire şi Cheshire, în
numele cărora vorbesc, mi-au comunicat că în unma perfecţionării maşinilor
munca în fabrici creşte mereu. Pe cînd înainte o persoană secundată de aju
toare deservea două războaie de ţesut, în prezent o singură pensoană, fără nici
un ajutor, deserveşte trei războaie de ţesut şi nu e ceva neobi şnuit ca o per
soană să deservească patru etc. După cum rezultă din faptele care mi-au fost
comunicate, o muncă de douăsprezece ore este comprimată azi în mai puţin
de zece ore de muncă. Devine deci evident oit de mult au sporit în ultimii
ani eforturile muncitorilor din fabrici" 175) .

Aşadar, cu toaite că inspiectorii de fabrici 1Jaudă tfără încetare
şi pe bună dreptate rezultatele favorabile ale legilor din

1844

şi

1850

cu rprivire la reglementarea muncii oin fabrici, ei recunos c totuşi
că .reducer·ea zilei de muncă a determinat şi o intensificare a mun
cii,

,care

distruge

s ănătaitea

muncitorilor,

deci

ÎIIlsăşi

Jorţa

de

muncă.

174)
175)

„Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1862", p. 1 00, 103, 129, 130.
Cu războiul de ţesut mecan ic modern, un ţesător fabrică actualmente
la două războaie, în 60 de ore pe săptămînă, 26 de bucăţi dintr-un anumit sort,
de o anumită lungime şi lăţime, pe cind ou vechiul război de ţesut mecanic
fabrica doar 4. C ostul ţesutului unei astiel de bucăţi scăzuse încă de pe la
începutul deceniului al 6-lea de la 2 şilingi şi 9 pence la 51/s pence.
Adaos l a ediţia a 2-a. „Acum 30 de ani" (1841) „unui filator de bumbac
avînd 3 ajutoare i se cerea să supravegheze numai o pereche de mâşini mule
cu 300-324 de fusuri. ln prezent• (sfirşitul anului 1 871) „el trebuie să supra
vegheze, împreună cu 5 ajutoare, un număr de maşini mule cu 2 200 de fUsuri
şi produce cel puţin de şapte ori mai multe fire decît în 1841 ". (Alexander
Redgrave, inspector de fabrici, în „Journal of the Soc. of Arts" , Jan. 5, 1 872.)
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„Se pare că, în cele mai multe fabrici de bUil1lbac, worsted şi mătase,
încordarea extenuantă cerută de munca Ia maşini, a căror viteză a fost colosal
accelerată în ultimii ani, constituie una dintre cauzele creşterii mortalităţii de
pe urma bolilor de plămîni, constatată de doctorul Greenhow în recentul şi
admirabilul său raport• 176) ,
Nu încape 'indoia1ă ·că tendinţa .capi'lail.ului de a se despăgubi
a gradu�ui de intensitate a muncii,

pri:n1tr-o mărire .sis'te.matică

atunci aîn:d i-a fost o dată ipentru totdeauna interzis ă prin \Lege

prelungirea zi.lei de mUUlcă, şi de a transforma orice :perfecţionare

a maJŞintlor într-un mijl01c !ple.n.tru a stoarce şi mai mult forţa de
muncă în .curîilld va ajunge din nou l a un frunot în oare o0 nouă re

ducer•e a oreftor de muncă va deveni inevitabilă

77) . Pe de altă
1848 piînă î n

1

p arte, progresul ifilip e'tuo.s al i.Jndusrt:riei engleze din

prezent, adică din peTioada zi.lei de munc ă de zece o.re, lintrece p e
cel din perioada

1833-1847,

adică perioada zi�ei

de muncă

de

douăSiprezece ore, icu mult mai mult 'decît .a 1întrecut dezvoltarea
industriei din această din urmă perioadă dezvoltarea industriei din
prima jumătate de secol, cînd a fost introdus sistemul d e fabrică,
adică perioada zilei de muncă nelimitate

178) .

178) „Reports of Insp. of Pact. for 31st Oct. 1861 " , p . 25, 26.
177) Printre muncitorii de fabrică din Lancashire a început acum (1 861)

agitaţia pentru ziua de muncă de 8 ore.
178) Următoarele citeva cifre arată cum au progresat „factories" [fabricile)
propriu-zise în „United Kingdom• din 1848 !ncoace :

1848

Industria bumbacului

Bumbac filat (pfunzi) . . . . . . . . . . . •
Aţă de cusut (pfunzi) . . . . . . . . . . . .
Ţesături de bumbac ( iarzi) . . . . . . . .

Industria inului şi a cînepei

fire (pfunzi) . . . . • . . . . . . . .
ţesături ( iarzi) . . . . . . . . . . .

135 831 162
1 091 373 930

Export: cantitatea
1851

1860

1865

103 751 455

143 966 106

197 343 655

4 392 176

6 297 554

4 648 611

1 543 161 789

2 776 218 427

2 015 237 851

. . . . .. . . .

11 722 182

18 841 326

31 210 612

36 777 334

.. . . . . . . .

88 901 519

129 106 753

143 996 773

247 012 329

Industria mătăsii

fire de urzeală , twist, fire (pfunzi) . .
ţesături( iarzi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

466 825*

462 513

897 402

1 181 455**

1 307 293 * *

812 589
2 869 837

Industria linii

fire de lină simple şi wcrsted
(pfunzi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ţesii.turi ( iarzi) . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
*
**

1846.

- Nota red.
- Nota red.

Pfunzi.

14 670 880

27 533 9G8

31 6G9 267

151 231 153

190 371 537

278 837 418
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4. Fabrica

Am ,cercetat la înoeputW. acestui capitol cor1Pul fobricii, struc
tura sistemului maşinist. Am văzut apoi cum maşina determină
creştere

a

o

m.ateriia1luQui uman exiploaitat de CC11P ita1 prin aproprierea

muncii femeilor şi a copii1or,

ICU!lll

îşi 'Însuşeşte toată viaţa munci

torului prin prelung'ir,ea excesivă a zilei

de muncă şi, în sfîrşit,

cum dezvoltarea ei, care p€mnite produceriea unei cantităţi de !Pro
duse din ce în ·ce mai mare într-un timp .din oe in oe mai scurt,

/Continuare]
Export: valoarea
1848

1851

(în

I.st.)
1860

1865

lmluslria bumbacului
bumbao filat. . . . . . . . . . . . . .
ţesătur i de bumbao . . . . . . . . .

Industria

inului şi

a

5 927 831

6 634 026

9 870 875

10 351 049

. . . . . . . . 16 753 369

23 454 810

42 141 505

46 903 796

.. . . . . .. .

cîntpei

fi ro . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ţesături. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

493 449

2 802 789

951 426

1 80,I. 272

2 505 497

4 107 396

4 804 803

9 155 358

Industria mtllăsii

fire de urzeală, twist, fire . . . . . . . . . . . .
ţesături. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Industria

77 789

196 380

826 107

768 064

1 130 398

1 587 303

1 409 221

linii

fire de lină simple ş i worsted . . . . . . . . 776 975
ţesături . • . .• . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 5 733 828

1 484 544

3 843 450

5 424 047

8 377 183

12 156 998

20 102 259

(Vezi cărţile Albastre. „Statistica! AbsJract for the u. Kingd. • , nr. 8 şi 13,
Lorul. 1861 şi 1866) .
In Lancashire între 1 839 şi 1850 numărul fabricilor a sporit numai cu 40/o,
între 1 850 şi 1 856 cu 199/e, între 1856 şi 1862 cu 330/o, în timp ce în ambele
perioade de cite 11 ani l!lumărul persoanelm" ocupate a sporit absolut, dar a
scăzut relativ. Comp, „Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1862", p. 63.
In Lancashire predomină industr�a bumbacului. J)ar focul pe care această
industrie îl ocupă în fabricarea firelor şi a ţesăturilor în genere rezultă din
faptul că 45,2°/e din toate fabricile de acest fel din Anglia, Wales, Scoţia şi
Irlanda 83,30/o din toate fusurile, 81 ,40/o din toate războaiele .de ţesut mecanice,
72,6'/• .din numărul de cai-putere care le acţionează şi 58,20/o din numărul total
al persoanelo r ocupate sînt afecta te industriei bumbacului. (1. c., p. 62, 63) .
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serveşte dr,ept mijloc siste:maitic pentru a pune în funcţiune de fie
care dată tot mai multă muncă, aidiică !Pentru a exploata forţa de
muncă tot mai intensiv. Ne vom ocupa acum de

fabrică în an

samblu, şi anume tîn forma ei cea :mai dezvo.l lată.
Docto.rol Ure, Pindarul ifabricii automate, o descrie, ipe de
par.te, ca o

o

„cooperare a unor categorii diferite de muncitori ; adulţi şi neadulţi, care
supraveghează cu îndemînare şi sîrguinţă un sistem de maşini productive acţionat
încontinuu de o forţă cootrală (motorul prim) • .

iar p e de altă parte oa
„un automat gigantic, alcătuit din nenumărate organe, mecanice sau dotate cu
conştiinţă, care acţionează neîntrerupt şi de conivenţă în vederea producerii
unuia şi aceluiaşi obiect, astfel incit toate aceste organe sînt subordonate unei
forţe automotoare" .

Aceste două definiţii n u sînt nicidecUJIIl identice. l n cea dintiîi,
muncitorul icolectiv combinat,

adică org anismul de muncă social,

apare ca subiect dominant, iar automatul mecanic ca obiect ;
definiţia

a

doua

automatul

însuşi

este

în

subiectul, iar muncitorii

sînt doar anexaţi, ca organe ooillşrtiente, organelor incOinŞtiente ale
automatului şi subordonaţi 'Împreună cu acestea forţei motriice cen
trale. Prima definiţie este va�abilă 11>entru orice aplicare posibi[ă
pe scară mare a :maşinilor, .cea de-a do'Ua caracterizează aiplicarea
lor 'cap itatlistă, iprin urmar·e si!&teirnul de fabrică modern. iDe aceea
ii şi place lui Ur·e să prezinte maşina centrală ide la 1care ipomrnşte
mişcarea nu numai drept un automat, ci şi drept un autocrat.
„In aceste ateliere mari, iputerea binefăcătoare a aburului îşi strînge în jur
miriadele de supuşi" 179) .

O dată cu unealta de muncă, asupra maşinii trece şi virtuo
zitatea muncito.ru:lui \În conducerea aceS!l:ei unelte. Eficienţa une!ltei
este eliberată de limitele personale ale forţei de muncă omeneşti.
In felul aicesta esite sU1Primat � baza tehnică !Pe care se !întemeiază
diviziunea muncii 1în manufactură. Locul ierarhiei muncitori'lor spe
ctalizaţi, car.acter,isltică manufacturii, îl ia deci 1în fabrica aUJtomată

tendinţa unei ·egalizări sau nivelări
Je execute ajutoar e.le maşinilor
179) Ure,
lBO) L . c.,
şi F. Engels,
p. 154-1 55. -

180) ,

a

muncilor pe oane trebuie să

1 ocul deosebiri.lor create arti-

1. c., p. 1 8
p . 20. Comp. Karl Marx, „Misere etc.•, p. 140, 1 4 1 . (Vezi K. Marx
Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1 963, ed. a II-a,
Nota trad.J
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ficial între murucito.rii ip artiali îl iau mai ales deosebirile naturale
de sex şi vîrstă.
ln măsura în care diviziunea muncii reapare în fabrica auto
mată, ea constă mai întîi lîn repartizarea unor muncitori iLa diferite
maşini specializate şi a unor mase de muncitori, care nu formează
însă grupuri diferenţiate, .în .diferitele secţii ale ifabricii, unde lu
crează la maşini-unieilte s imi.1.are, Qnşiruite una lingă alta, fill.tre
aceste grupuri de rmuncitori existînd, 1aşadar, !doar coop er are simplă.
Grupul diferenţiat, specific manufacturii, este înlocuit prin legătura
dintre muncitorul :principal şi cîteva ajutoare. !Deosebir,ea es enţială
este cea existentă 1între :muncitorii care 1111crează efectiv l1a maşi
nile-unelte
vegherea,

(aici

se

respectiv

(aproape ·exc1usiv

mai

adaugă

cîţiva

muncitori

alimentarea motorului)

copii)

ale

şi

aoestor mundtori

pentru

simplele

supra

ajutoare

care 1lucrează l a

maşini. Pirintre ajutoare se numără, m a i rmult s a u m a i puţin, toţi
(car,e nu fac

1 1 feeder"-ii

altceva deaît să

alimenteze maşinile cu

materialul de prelucr.at) . Alături de •aceste 'Categorii principale există
un ipe11sonal nelîJJ1semnat ca :număr oarie se ocupă ide conrtro:1u1 în
tnegului utilaj şi de 'Întreţinerea lui continuă, cum sînt inginerii,
mecankii,
p arte

timpl,arii

cu ;pregătire

etc.

o

E

ştiinţifică

categorie
şi ip.arte

superioară

de muncitori,

C'U ipregătire de meseriaş,

situată în 1atara sferei muncitoriilor de fab rică, 'Cărora 1îi este doar

181) .

anexată

Ac ea•stă diviziune

a

muncii este ipur tehnică.

Orice mUiD.că J a maşină f.ace. :necesar ă 1Pregătir·ea de tim;puriu
a muncitorului pentru a-l 1învăţa să-şi adapteze mişc ări.le p roprii
la mişcarea continuă şi uniformă a unui .autom at.

In

măsur,a in (:are

totalitatea maşinilor formează ,ea !Îns ăşi un sistem de maşini diferite,
combinate şi cu acţiune simultană, cooperarea lînitemeiată ipe a-ceastă
totalitate de m aşini face de
maşinile

eterogene

a un·o.r

asemenea .necesară repartizarea [a

grupuri eterogene de mUIIl citori. Pro

ducţia mecanizată folătură însă ne cesitatea de a statornici această
r1�artizare,

c a în manufactură, ;prin �egarea ,c ontinuă a a!celoraşi

muncitori de aceeaşi funcţie

182) .

Intrucît mişcarea de ansamblu a

181 ) Caraoteristic pentru intentiiJe de mistificare s tatistică, mistificare sesi
zabilă pîn ă şi în amănunte, este faJ]ltul că legislaţia engleză cu privire la reglemen
tarea muncii în fabrici exclude categoric din sfera ei de acţiune p e muncitorii
menţionaţi mai sus ca nefiind muncitori de fabrică, în timp ce, pe de altă parte,
„return"-urile publicate de parlament înglobează tot atît de categoric în categoria
muncitorilor de fabrică nu nwnai pe ingineri, mecanici
de

fabrică,

funcţionarii,

curierii,

magazionerii,

etc.,

ambalatorii

ci

şi

pe

directorii

etc.,

într-un

„pot

fi,

cuvînt

întregul personal, afară de proprietarul fabricii insusi.

1 82)

Ura

admite

acest

lucru.

El

spune

că

muncitorii

la

nevoie,

mutati de la o maşină la alta, după voinţa directorului", şi exclamă triumfător :
„Aceste mutări sîn t în contradicţie flagrantă cu vechea rutină, care divizează
munca

astfel

incit

în

atribuţia

unui

muncitor

intră

fasonarea

gămăliei

acului,
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faJbricii nu emană de 1a muncitor, ci de la maşină, ipersoanele pot
fi IIIlereu schim'bate fără .întrerupe.rea ;prooesuilui de IIIlUncă. Dovada
cea

mai

re'1euri
din

*

evidentă

în

acea.stă [privinţă .o

constituie •sistemul de

pus 1în pracHcă .în timpul revoltei lfabriaanţi(ior englezi

1848-1850 13 6• In

sfiîirşit, raipidita!tea cu care [pOate lfi învăţată

în tinereţe .munca la maJşină Wă'tură şi necesitatea ;pregătirii unei
aaJtegorii spedaile de muncitori care să şi !lucreze 'la maşină
iar

serviciile

maşini

184) ,

ajutoarelor

în

fabrică

pot

fi

înlocuite

parte

183) ,

prin

pairte ipermit, datoriită na turii lor albs olut simple, o schim

bare rapidă

şi ·continuă a [persoanelor

cărora [e revine

aoeastă

corY.oadă.
Cu toate că sub 1'aport tehnic maşina iîn1ătură vechiul sistem
al diviziunii muncii, acesta mai dăinuie totuşi o vreme în fabrică,
în virtutea oMş.nuinţei ca tradiţie a manufaoturii, ipentru .a fi apoi

reprodus şi oonsoUdat sistematic de către aapital ,într-o formă şi
mai abjectă, ca mij.loc de e�oatare a forţei de muncă. Specia
litatea de a mÎillui toată viaţa o uneffltă [parţială devine speci.ali-

iar în atribuţia altuia ascuţirea vîrfului". Ar fi fost mai bine dacă şi-ar fi pus
î ntrebarea de ce în fabrica automată această „veche rutină" este abandonată
doar la „ nevoie • 185.
183) La nevoie, cum s-a întîmplat, de pildă, in timpul războiului civil din
America, muncitorul de fabrică este folosit de către burghez, în mod excepţional,
pentru munca cea mai brută, construirea de şosele etc. „A1eliers nationaux• **
engleze din 1862 şi din anii următori pentru muncitorii şomeri din industria bum
bacului se deosebeau de cele franceze din 1848 prin faptul că în acestea din
urană muncitorii făceau pe socoteala statului munci neproductive, pe cînd în
cele dintîi executau în folosul burghezilor munci edilitare productive, şi anume
mai ieftin decît muncitorii obişnuiţi, cărora le făceau astfel concurenţă. „Aspectul
fizic al muncitorilor din industria bumbacului, fără îndoială, s-a îmbunătăţit.
Acest fapt îl explic„., în cazul bărbaţilor , prin folosirea lor în aer liber la
lucrările publice•. (Este vorba aici de muncitorii de fabrică din Preston, folosi�i
la „ Preston Moar".) (Rep. of Insp. of Fact. Oct. 1863", p. 59.)
184) Un exemplu : diferitele aparate mecanice pentru înlocuirea muncii
copiilor introduse în industria linii după apariţia legii din 1844. De îndată ce
şi copiii domnilor fabricanţi înşişi vor avea să-şi facă „ şcoala• ca ajutoare de
fabrică, acest domeniu aproape neexplora t încă al mecanicii va cunoaşte în scurt
timp o înflorire remarcabilă. „Maşinile automate de filat mul e se numără poate
printre cele mai periculoase. Majoritatea accidentelor survin la copiii mici,
atunci cînd aceştia se viră sub maşini pentru a mătura podeaua, în timp ce
maşinile se află în plin mers. Un nwnăr de « minders»" (muncitori la maşina
de filat) „au fost daţi în judecată" (de către inspectorii de fabrici) „şi condam
naţi să plătească o amendă pentru aceste infracţiuni, dar fără vreun rezultat
pozitiv de ordin general. Dacă constructorii de maşini ar inventa un măturător
automat care ar înlătura obliga�ia pentru aceşti copii de a se vîrî sub .maşini,
am avea o fericită contribuţie la măsuril e noastre de protecţie". („Reports of
Insp. of Factories for 31st October 1866", p. 63).
* Vezi volumul de faţă, p. 298-303. - Nota
* * - „Atelierele naţionale" . - Nota trad.

red.
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tatea de a deservi toată viaţa o maşină parţială. Se abuzează de
maşină p entru a-l transforma pe muncitorul însuşi încă din copilărie
într-o parte a unei ma-şini parţiale 1 85) . f o lf.elul acesta nu numai
că se mioşornază simţi tor cheltuielile necesare �entrru propria sa

repro:ducere,

dar

în

acelaşi

timp

se

desăvîrşeşte

şi rdependenţa

sa tota!l.ă ide ansamblul ifa'bri cii, deci de ·caipitalist. Aici,

ca pretu

tindeni, trebuie să facem o distincţie între m ărirea productivităţi i
datorită dezvoltării proc esului social de .producţie şi mairuea pro
ductiv.ităţii

Jm

datorită 1exploatării c apita1iste a ac estui !Pro ces.

manmactură

şi

iîn

meserii,

muncitorul

se

serveşte

de

unea�tă ; i n Jfaibrkă e l serveşte maşina. Aoolo miş carea mijlo cului
de munc ă � orneşte de la el ;

aici ·el itrrebuie 1să urmeze mi.şoare a

mijlocului ide muncă. In mam.uJ.aiCtură,

muncitorii

fornn ează mem

brele unui mecanism viu. In fabrică există, independent de ei, un
mecanism mort, c ăruia îi sînt înc orporaţi ca anexe vii.

„Rutina deprimantă a unei munci chinuitoare fără sfîrşit, în care eşti
silit să repeţi fără încetare acelaşi proces mecanic, se aseamana cu munca lui
Sisif ; povara muncii se prăvăleşte mereu, ca stînca din legendă, asupra munci
torului i stovit" 186) .
Prejudiciind grav sistemul nervos, munca la maşma SUiprimă
t otodată j o cul multi!lateral ra;l m'll.Ş chilor şi zădărniceşte oriice adi
vita:te !fizică sau inteleotuală liberă 187) . Chiar şi IÎi!llesnir.ile aduse

muncii devin un mijJ.oc de itortură, deoareoe maşina nu-'l elibe

rează pe muncitor de muncă, ci goleşte munc a de conţinut. Orice

p1.1oducţie caipitalistă, ân măsma dn care nu est-e numai proces de
munc ă,

ci totodată jproces de vialor.Lfic are a •CCJiPitalului, are drept

trăsătură oar.ucteri.sltilc ă

faptul

că nu muncitorul

foloseşte 1::ondi

ţii!le rde m'llm! c ă, ci, invers, oondiţiile de munc ă îl folosesc pe mun-

185) Să apreciem la justa valoare formidabila inspiraţie a lui Proudhon,
care „construieşte" maşinismul nu ca o sinteză a mijloacelor de muncă, ci ca o
sinteză a muncilor parţiale pentru muncitorii înşişi. (Comp. K. Marx şi F. Engels,
Opere, vol. 4, 'But'Ureşti, Editura pGlitică, 1963, ed. a II-a, p. 147. - Nota trad.J
188) F . Engels, „Lage etc.•, p. 217. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere,
vol. 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 419.
Nota trad.) Pînă
şi un adept optimist şi ordinar al liberului schimb, cum e d-l MoJinari, observă :
„Un om se uzează mai repede supraveghind timp de cincisprezece ore pe zi
mersul uniform al unui mecanism decit folosindu-şi în acelaşi răstimp forţa
fizkă. Această muncă de supraveghere, care ar putea fi eventual utilă intelectu
lui ca gimnastică dacă nu s-ar prelungi prea mult, cu timpul distruge prin
durata ei excesivă atît intelectul, ci t şi trupul". (G. de Molinari, „:Studes
:Sconomiques•, Paris 1846, [p. 49] .)
187) F. Engels, 1. c., p . 216. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, Vol. 2,
Bucmeşti, Editura politică, 1 962, ed. a II-a, p. 419-420.
Nota trad.)
-

-
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ciitor ;

această

ilnver,sar e

devine

linsă

o

·riealitate

p alipabilă

din

punct de vedere tehnic abia o dată cu dezvoHarea maşini:lor. Prin
transformarea sa .într-un ,automat, mijlocul de muncă i s·e opune
în însuşi procesul de muncă 1în calitate de capita[, rîn calitaite de
muncă moartă, care domină şi stoair.ce tforţa de muncă vie. Sepa
rarea potenţialului intelectual al procesului de producţie de mun.C'a
fiz�că şi transfoilill! area Jui in putere a capita!lului asupra muncii
se

des ăviîrş erşte, cum

organizată ipe

tbaza

1airă:tat mai iînainte, 1în marea industrie

am

maişiniJ,or.

Iscusinţa parţială

a

muncitorului

inditviidual depersona'li21ait ,care Qucr,ează i],a maşină dis\pare ca ceva
derizoriu [n !faţa ştiim.ţei, a ia:nenseiloT !forţe ale 1I1atUJrii şi
soaia1e

de

masă,

care 1sî.nt .întruchi'.Pate

muillC i i

a

în sistemul maşinist şi

care alcătuiesc împreună cu acesta puterea „stăpînului "

(master) .

Acest stăipîn, 'În 1a'l cărui rcreier maişina i;; i monopo'lul lui asupra ei
se

contopesc iDJdiso!lubil, ,le strigă

mentele de conf1lict :

cu disipreţ

„braţelor "

în mo

„Muncitorii de fabrică nu trebuie să uite că munca lor reprezintă, de fapt,
o categorie cu totul inferioară de muncă calificată ; că nici o altă muncă nu
poate fi mai uşor deprinsă şi, ţirund seama de calitatea ei, mai bine plătită,
că nici una nu poate fi însuşită într-un timp atît de scurt şi într-un asemenea
grad printr-o instruire minimă chiar de către omul cel mai puţ in pregătit.
lntr-adevăr, maşinile patronului joacă în domeniul producţiei un rol mult mai
important decît munca şi iscusinţa muncitorului, care nu reclamă decît o instruire
de 6 luni, accesibilă oricărui argat de la ţară• lBBj,
Subordonar·ea

tehnică

mij1'0tcU!lui de muncă

şi

a

munciltornlui

corm:poziţi,a

me11sului

specifică ,a

lLI1iform

al

organismului

de

muncă, format din indiviizi de ambel·e sexe 1şi de cele mai diferite
vîrste, creează o disciplină de cazarmă, care culminează cu regi
mul de .fabrică desăvîrşit işi
muncii de supraveghere

care duce la dezvo'l1larea deplină a

anterior l!Ilenţionată

şi deai,

împărţirii muncitori.lor tîn muncitori manua1Ji şi

totodată,

supravieghetori

a

ai

mll!I1cii, IÎn simpli soldaţi illl dustriali şi sub ofiţeri rindustriali.

188) „The factory operatives should teep î n wholesome remembra� ce the
fact that theirs îs really a low species of skilled Jabour ; and that there 1s none
which îs more easily acquired or of its quality more amply remunerated, or
which, by a short training of the least expert can be more quickly as w ell a!!
abundantly acquired„. The master's machinery really plays a far mo�e _impor
tant part în the business of productions than the labour and thE\ sk.ill of the
operative ' which six months' education can teach, and a common labourer can
learn• . 1. ,The Master Spinners' and Manufacturers' Defen� e y u� d. �eport of the
Committee" Manchester 1854, p. 17.) Se va vedea mai u rzm ca „master . -ul
.. •
cîntă pe �ltă strună a tunci cînd e am�inţat să-şi piardă automatele „vn•
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„Principal a dificultate !n fabrica automată constă în instituirea disciplinei
necesare pentru a-i face p e oameni să renunţe Ia deprinderile lor anarhice în
muncă şi să se identifice cu ritmu] implacabil al marelui automat. Dar întoc
mirea unui cod de disciplină corespunzător nevoilor şi vitezei sistemului automat
şi aplicarea lui cu succes constituie o muncă demnă de Hercule ; aceasta este
nobila operă a lui Arkwright I Chiar şi astăzi, cind organi2larea sistemului a
atins perfecţiunea, este aproape cu neputinţă... să găseşti printre muncitorii
trecuţi de vîrsta pubertăţii ajutoare utile pentru sistemul automat• 189 ).

Codul

muncii

în

fabrică,

p rin

care

capitalul

îşi

stipulează

samavolnic, pe baza dreptului privait, autocraţia asupra muncitori
lor 1săi, fără a ţine ,seama de separaţ�a puterii, a'1lît de dr.aigă bur
gheziei,

şi

constituie

nici
decît

de

sistemul 1repreze.nt:atirv,

caric atura

caipitalistă

a

şi mai drag

reglementării

încă,
'Socia:le

nu
a

procesului de muncă, reglementare oare devine necesară o da:tă
cu ap ar.iţia 1ooope.rării pe s oară :largă şi cu lfolo si11ea mijloacelor
cdlective de

muncă,

·îa.1 special a maişinii. Locul! biciului dim. m1na

vătafului de sclavi 'Îl ia condica de pedepse a supvaveghetomlui .

Toa:te rpedepseJe se reduc, •b ineînţeles, �a amenzi şi la !I"eţineri din
salariu, şi ;persptcacitatea
din încălcarea :legiilor
decît reS{Pectarea for

l eg1s.l a'tivă

a

Licurgilor industriali tace

o operaţie ipo a!te mai

190) ,

rentabilă ipentru

ei

189) Ure, I. c., p. 15. Cine cunoaşte biografia lui Arkwright nu-l va gratifica
niciodată pe acest bărbier genial cu epitetul „nobil". Dintre toţi marii inventatori
ai secolului aJ XVIII-iea, el a fost incontestabil cel mai mare hoţ de invenţii
străine şi cel mai mare ticălos.
196) „Starea de sclavie in care burghezia menţine proletariatul nu iese
nicăieri mai limpede Ia iveală decit în sistemul de fabrică. Aici orice libertate
încetează de drept şi de fapt. Muncitorul trebuie să fie prezent la fabrică
dimineaţa Ia ora 5 şi j umătate ; dacă întîrzie cu citeva minute e pedepsit, iar
dacă !ntîrzie cu zece minute nu mai poate intra pină la ora dejunului şi pierde
un sfert din leafa pe o zi... Trebuie să mănînce, să bea şi să doarmă Ia co
mandă... Clopotul despotic !I scoală din pat, ii cheamă de la masa de dimineaţă
şi de prînz. Şi ce-l mai aşteaptă !n fabrică 1 Aici fabricantu] este legiuitor
absolut. El elaborează regulamente de fabrică după bunul lui plac ; modifică
şi face adăugiri codului întoamit de el, dUJpă cum găseşte de cuviinţă ; şi
chiar dacă introduce în el lucrurile cele mai năstruşnice, tribunalele !i spun
muncitorului : din moment ce ai acceptat de bunăvoie acest contract, eşti obli
gat să-l şi respecţi... Muncitorii sînt osîndiţi să trăiască de Ia vîrsta de nouă
ani şi p!nă Ia moarte în această constrîngera psihică şi fizică". (F. Engels, 1. c.,
p. 21'.i' şi urm.) (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 2, Bucureşti, Edilura
pt>litică, 1962, ed. a II•a, p. 41 9-420. - Nota lrad.) Voi ilustra prin două
exemple ce „spun tribunalele". Primul caz s-a petrecut Ia Sheifield la sfirşitul
anului 1866. Un muncitor se angaj ase pentDU doi ani într-o uzină metalu<rgică
de acolo. ln Uillila unui conflict cu fabricantul, el a părăsit uzina şi a declarat
că nu va maii munci pentru acesta în nici un caz, A fost dat în j udecată pentru
încălcarea contractului şi condamnat la două luni închisoare. (Dacă fabricantul
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Nu menţionăm aici decît condiţiile materiale în care se în
deplineşte munca în fabrică. Toate organele de simţ sînt vătămate
în aceeaşi măsură de temperatura artificial ridicată, de atmosfera
plină de impurităţile materiilor prime, de zgomotul asurzitor etc . ,
abstracţie făcînd d e pericolul mortal oare pîndeşte pe oameni prin
tre maşinile înghesuite, maşini care cu regularitatea anotimpurilor
reziliază contractul, el nu poate fi dat î n j udecată decît civiliter * şi nu riscă
decît o amendă în bani.) După executarea pedepsei de două luni, acelaşi fabri
cant îi tr imite o somaţie de a se întoarce în fabrică, potrivit vechiului contract.
Muncitorul refuză, invocî nd faptul că pedeapsa pentru încălcarea contractului
şi-a executat-o. Fabricantul iI dă din nou în judecată şi tribunalul îl condamnă
din nou, cu toate că unul dintre j udecători, Mr. S hee, declară public drept o
monstruozitate j uridică procedeul după care un om poate fi condamnat în repe
tate rlnduri, în decUTsul î ntregii sale vieţi, pentru una şi aceeaşi încălcare, res
pectiv aceeaşi infracţiune. Şi această sentinţă a fost pronunţată nu de „great
unpaid" 137 , de Dogberry-ii provinciali, ci Ia Londra. de către una din!Jre instanţele
j udecătoreşti supreme. � La ediţia a 4-a. - Lucrurile s-au mai schimbat. Cu
excepţia cîtorva ca zuri, de pildă la uzinele publice de gaz, în Anglia muncitorul
se află în prezent pe picior de egalitate cu patr-0nul în caz de reziliere a con
tractului şi nu !Poate fi dat li n judecată decît pe cale dvilă. - F.E. � - Al doilea
caz s-a petrecut Ia WiLtshire la sfîrşituJ lunii noiembri e 1 863. .Aproximativ 30 de
ţesătoare la războiul mecan1c, angajate de un oarecare Harrupp, fabricant de
p ostav din Leower's Mill, Westbury Leigh, au declarat grevă pentru că acest
Harrupp avea plăcutul obkei de a Ie aplica scăderi din salariu dacă întîrziau
dimi neaţa,

şi anume 6 pence pentru 2 minute, 1 şiling pentru 3 minute şi
1 şili ng şi 6 rp enoe pentru 10 minute. Ceea ce 1 ns eaunnă �a 9 şilingi pe oră
4 I. st. şi 10 şilingi pe zi, în timp ce salariul lor mediu anual IliU depăşeşte
niciodată 10-12 şilingi pe săptămînă . .Aifară de aceasta, Harrupp a angajat un
băiat care să sune din goarnă ora de intrare în fabrică, . treabă de care acesta
se

achită

uneori şi

înainte

de ora 6

dimineaţa,

şi,

dacă

muncitori i

nu sînt

prezenţi de îndată ce încetează goarna, porţile se î nchi d şi cei rămaşi afară sînt
amendaţi ;

întrucit în fabrică nu există ceasornic,

nefericiţii muncitori se află

la discreţia ti năru.Iui gornist, inspirat de Harrupp. Muncitoarele în „ grevă", mame
şi fete tinere, au declarat că vor reliua munca dacă gornistul care sună ora va
fi înlocuit cu 1liil ceasornic şi dacă se va introduce un tarif de amenzi mai
raţional. Harrupp a citat 19 femei şi fete în faţa magistraţilor pentru încălcarea
contractului. Au fost condamnate la cite 6 pence amendă şi la 2 şilingi şi
6 penea cheltuieli de judecată, spre indignarea vdu manifestată a auditoriului.
La plecarea de Ia tribunal, Harrupp a fost î nsoţit de o mulţime ca re îl huiduia. Un procedeu predilect al fabricanţilor este acela de a-i pedepsi prin reţineri din
salariu pe muncitori pentru defectele materialulud pe care•l produc. Această
metodă a prov ooat în 1866 o grevă gene�ală în districtele industriei olăritului
din Anglia. Rapoartele întocmite de „Ch. Employm. C-Ommiss. • (1863-1866)
relatează cazuri în care muncitorul, în loc de a primi salariul ouvenit � ntru
munca liui, devine, dimpotrivă, datorită amenzilor, debitorul preacinstitulud său
, ,.master" ;
mostre instructive de ingeniozitate a autocraţilor de fabrdcă în a
*

-

pe cale civilă.

-

Nota trad.
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prilejuiesc comunicate cu numărul victimelor căzute pe c împul de
luptă industrial

190a) .

Economisirea mijloacelor de producţie sociale,

care atinge maximum abia în climatul favorabil al sistemului de
fabrică, devine în acelaşi timp în mina capitalului j efuire siste
matică a condiţiilor de viaţă ale muncitorului în timpul muncii,
j efuire a spaţiului, aerului, luminii şi a mijloacelor de protecţie
opera reţineri din salariu ne oferă şi ultima criză de bumbac. „Eu însumi spune inspectorul de fabrici R. Baker - am fost nevoit să intentez o acţiune
împotriva unui fabricant de bumba c pentru că, în aceste timpuri grele şi
chinuitoare, le scădea unora dintre muncitorii „ adolescenţi angaj aţi" (trecuţi
de 13 ani) „cite 10 pence pentru certificatul medical de virstă, care pe el
nu-l costă decit 6 pence şi pentru care legea nu permite decit o reţinere de
3 pence, iar obiceiul nici una ... Alt fabricant, p entru a atinge acelaşi srop fără
a intra în conflict cu legea, încarcă pe fiecare dintre sănnanii copii care lucrează
pentru el cu o taxă de un şiling pentru învăţarea artei şi tainelor filatului de
îndată ce certifioatul medical îi declară apţi pentru această îndeletnicire. Există
deci dedesubturi pe care trebuie să le cunoşti pentru a înţelege nişte fenomene
extraordinare cum sint grevele în timpuri ca cele de azi ". (Este vorba de o
grevă a ţesătorilor Ia maşină de Ia fabrica din Darven, iunie 1863.) ( „Reports of
lnsp. of Fact. for 30th April 1863 •, p. 50, 51.) (Rapoartele cu privire la situaţia
din fabxic:i cuprind întotdeauna o perioadă mai lungă decit indică data lor
oMcială.)
19Da) Legile pentru !Protecţia împotriva maşinilor periculoase au avut un
efect salutar. „Dar ... în prezent există noi surse de a ccidente care acum 20 de ani
nu existau, în special viteza măcită a maşinilor. Roţile, valţurile, fusurile şi
războaiele de ţesut •sînt in prezent acţionate de o forţă sporită şi în continuă
creştere ; degetele trebuie să prindă mai prompt şi mai siguir firul rupt, căci
dacă avansează şovăitor sau neatent sînt sacrificate... Un mare număr de acci
dente se datorează strădaniei muncitorilor de a lucra repede. Nu trebuie să
uităm cit e de important pentru fabricanţi să-şi menţină neîntrerup t în mişcare
maşinile, adică să producă încontinuu fire şi ţesătură. Orice oprire , chiar de
un minut, constituie nu numai o pierdere de forţă motrice, da r şi de produs.
De aceea muncitocii sînt presa.ţi de supraveghetorii interesaţi în cantitatea pro
dusului să ţină maşilllile îrn mişcaire, lucru nu mai puţin important p entru munci
torii plătiţi după greutate sau cu bucata. Aşa se face că, deşi în cele mai
multe tabricn formal există illlterdkţia de a curăţa maşinile în timpu! meilSului,
practic totuşi se procedează astfel peste tot. Numai din această cauză s-au
înregistrat în ultimele şas e luni 906 accidente... Cu toate că maşinile sînt
curăţate zilnic, ziua de simbătă a fost fixată cel mai adesea pentru curăţirea
temeinică a maşini1or şi operaţia respectivă se face în mare parte îrn timp ce
maşinile funcţionează... Este o operaţie neplătită, de aceea muncitorii caută s-o
termi.ne cit mai repede. Iată de ce numărul accidentelor este cu mult mai mare
in zilele de vineri şi mai ales de simbătă decit în celelalte zile ale s ăptămînii.
Vinerea plusul de accidente peste media primelor patru zile ale săptămînii
atinge 12'/u, iar sîmbătă plusul peste media celor cinci zile anterioare - 25°/o ;
dacă ţinem însă seama de faptul că sîmbătă ziua de muncă nu are decît
7 1/2 ore, iar îrn celelalte zile 10 •/2 ore, plusul acesta urcă Ia mai mult de 65°/e" .
(„Reports o f Insp. of. Factories f or etc. 31st October 1866", London 1867, p . 9,
15, 16, 17.l
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împotriva condiţiilor procesului de producţie primej dioase pentru
viaţă sau sănătate, fără a mai vorbi de măsurile necesare pentru
comoditatea muncitorului

)

191
.

Oare

nu

are

dreptate Fourier cînd

numeşte fabricile „ocne cu regim ceva mai blînd"

192). 1ss

5. Lupta dintre muncitor şi maşină
Lupta dintre capitalist şi muncitorul salariat începe o dată cu
relaţia c apital însăşi. Ea nu se potoleşte în decursul întregii pe
rioade manufacturiere

193

).

Dar abia de l a introducerea maşinii mun

citorul luptă împotriv,a mijlocului de muncă însuşi, împotriva mo
dului material de existenţă a capitalului. El se revoltă împotriva
acestei

forme

determinate

a

mijlocului

de

producţie,

în

care

vede baza materială a modului de producţie capitalist.
Aproape întreaga Europă a trăit în cursul secolului al XVII-iea
revoltele

muncitorilor

împotriva

aşa-zisei

B andmiihle

(numită

şi

191) ln prima secţiune din cartea a treia voi relata despre o campanie
recellltă a fabricanţilor englezi contra clauzelor legii cu privire la reglementarea
muncii dn fabrici referitoare la protecţia membrelor „ braţelor de muncă" î mpotriva
maşinilor care le pun viaţa în p rimejdie. Aici va lfi suficient un citat dintr-un ra
poirt oficial al inspectorului de fabrici Leonard Homer : „ Am auzit fabricanţi vor
bind cu o nepăsare de neiertat despre unele accidente ; se spunea, de pildă, că
pierderea unui deget ar fi un fleac. Viaţa şi perspectivele unui muncitor depind
atit de mu!rt de degetele sale, incit pentru el o asemenea pierdere constituie un
eveniment deosebit de grav. Auzind asemenea palavre nechib:zmite, am î ntrebat :
Presupunind că aveţi nevoie de un muncito r şi se prezintă doi, ambii la fel de
destoinici în toate privinţele, dar unul făiră policar sau arătător, pe care l-aţi
alege ? Nu veţi ezita nici un moment să vă decideţi pentru cel teafăr ... Aceşti
domni fabricanţi au false prejudecăţi în privinţa a ceea ce ei numesc legislaţie
pseudofilantropică". {„Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1855, [p. 6, 7].)
Aceşti domni sint „oameni deştepţi" şi nu degeab a se entuziasmează pentru
rebeliunea stăpînilor de sclavi I
192) ln fabricile cel dintîi supuse legii cu priV'ire la reglementarea muncii
în fabrici, care limitează în mod obligatoriu timpul de muncă şi cuprinde şi alte
reglementări, multe dintre vechile racile au dispănut. Insăşi perfecţionarea. maşini
lor reclamă la un moment dat o „mai bună coostrucţie a clădil'ilor de fabrică• ,
care se dovedeşte a fi în folosul muncitorilor. (Conf. ,,Rep-0rts etc. for 3 1 st
Oct. 1863", p. 109.)
193) Vezi, intre altele, John Houghton, „Husbandry and Trade improved • ,
Lond. 1727. 11The Advantages o f the East India Trade" , 1720. John Bellers, ! . c.
1 1Din nefericire, patronii (masters) şi muncitorii lor sint î ntr-un permanent război.
Primii urmăresc scopul neabătut ode a iplăti munca cit mai ieftin şi nu ezită să
recurgă la orice şiret1ic pentru a-şi atinge ţelul. Cei.Jalt i mmăresc cu tot atita
grijă să-i oblige pe patronii lor, ori de cite ord li se oferă prilejul, să le satis
facă revendicările sporite• . „An Inquiry into the causes of the Present High
P rices of Provisions" , 1767, p. 61, 62. (Autorul, reverendul Nathaniel Forster, este
CU totul de partea munoitorilor.)
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Schnurmiihle sau Miihlenstuhl) , o maşină pentru ţesutul panglici
lor

şi

a

ceaprazurilor

194) .

La

sfîrşitul

primei

treimi

a

secolului

al XVII-lea, un ferăstrău .mecanic acţionat de vînt, construit în
apropiere de Londra de către un olandez, a fost distrus de mulţi
mea înfuriată. I ncă la începutul secolului al XVIII-lea, ferăstraiele
mecanice acţionate de apă au învins cu greu în Anglia rezistenţa
pop orului, sprijinit de parlament. I n 1758, cînd Everet a construit
prima maşină hidraulică de tuns lina, ea a fost arsă de o sută de
mii de oameni rămaşi fără lucru. Împotriva scribbling mills * şi a
masinilor de cardat ale lui Arkwright

50 OOO

s-au

plîns

parlamentului

de muncitori, care pînă atunci trăiseră din dărăcitul linii.

Distrugerea

masivă

de

maşini,

denumită mişcarea luddiţilor,

districtele manufacturiere ale Angliei din primii

15

în

ani ai secolu

lui al XIX-lea, în special în urma introducerii războiului de ţesut
mecanic,

a oferit guvernului antiiacobin al lui Sidmouth, Castle

reagh etc. pretextul pentru cele mai reacţionare măsuri represive.
E nevoie de timp şi de experienţă pînă ce muncitorul învaţă să

194) Bandmiihle a fost inventată în Germania. Abatele italian Lancellotti
relatează lntr--0 scrtere apărută în 1636 la Veneţia : „Anton Miiller din Danzig
a văzut cu vreo 50 de ani în urmă" (L. scria în 1 629) , „la Damiig, o maşină foarte
ingenioasă care confecţiona 4 pînă Ia 6 ţesături deodată : întrucît însă consiliul
munidpal se temea că această invenţie ar putea să prefacă în cerşetori o mul
ţime de muncitori, invenţia a fost trecută sub tăcere, iar inventatorul sugrumat
sau înecdt pe ascuns" 139• La Leyda, aceeaşi maşină a fost folosită pentru prima
oară în 1629. Răscoalele ceaprazaililor au silit mai întîi consiliul municipal s-o
interzică ; diferite ordona/llţe ale Statelor Generale din 1623, 1639 etc. îngăduiau
folostrea ei limitată ; în cele din urmă a fost permisă în anumite condiţii prin
ordonanţa din 15 decembrie 1661. „ln acest oraş", relatează Boxhorn („Inst.
Pol.•, 1663) despre introducerea acestei maşini Ia Leyda, „nişte oameni au
inventat cu vreo douăzeci de ani în urmă un instrument de ţesut cu care un om
putea să confecţioneze mai multă ţesătură şi mai lesne decît mai mulţi în acelaşi
interval de timp, Acest fapt a rprovocat dezordini şi plîngeri ale ţesătorilor, pînă ce
folosirea instrumentului a fost interzisă de consiliul municipail" . Aceeaşi maşină a
fost interzisă în 1676 Ia Koln, în timp ce, concomitent, introducerea ei în Anglia
a orovocat agitaţii printre muncitori. Prin edictu] imperial din 19 februarie 1685,
folo sirea acestei maşini a fost interzisă în toată Germania. La Hamburg ea a
fost arsă în public din ordinul consiliului municipal. Carol al VI-lea a reînnoit
la 9 februarie 1719 edictllil din 1685, iar electoratul Saxoniei a permis folosirea
ei oficială abia în 1765. Această maşină, care a stîrnit atîta vîlvă în toată
lumea, a fost de fapt precursoarea maşinilor de filat şi de ţesut, a şadar a
revoluţiei industriale din secolul al XVIII-lea. Ea dăde a posibilitate unui adoles
cent cu totul nepriceput în ale ţesutului să pună în mişcare întregul război de
ţesut cu .toate suveicile sale prin simrp�a mînuiie a unei bare : în forma ei
perfocţionată, ea producea 40 pînă la 50 de bucăţi deodată.
•

-

maşinilor de dărăcit.

-

Nota trad.
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distingă maşina de folosirea ei c apitalistă şi să atace nu mijlocul
material de producţie, ci forma socială de exploatare a lui

195) .

Luptele pentru salariu duse î n cadrul manufacturii presupun
manufactura şi nu sînt nicidecum îndreptate împotriva existenţei ei.
Dacă crearea de manufacturi întîmpină rezistenţă, aceasta vine din
partea meşterilor bres1aşi şi a oraşelor privilegiate, nu din partea
muncitorilor
rieră

salariaţi.

concep

De

aceea autorii din perioada manufactu

diviziunea muncii mai

ales

ca

mijloc

de

înlocuire

virtuală a muncitorilor, nu şi de îndepărtare reală a lor. Deose
birea aceasta este evidentă. Dacă se spune, de pildă, că în Anglia
ar fi nevoie de
roată

de

500 OOO

100 OOO OOO

de oameni pentru a toarce cu vechea

tors bumbacul pe

de

oameni, asta nu

care

în prezent

înseamnă,

îl

torc

bineînţeles,

cu

că

maşina

maşina

a

luat locul acestor milioane care nu au existat niciodată. Asta în
seamnă doar că ar fi nevoie de multe milioane de muncitori pentru
a înlocui maşinile de fil at. Dacă, dimpotrivă, se spune că războiul
de ţesut mecanic a lăsat pe drumuri în Anglia

800 OOO

de ţesători,

nu este vorba de maşini existente care ar urma să fie înlocuite de
un anumit număr de muncitori, ci de un număr real de muncitor)
care au fost efectiv înlocuiţi sau înlăturaţi de maşină. In decursul
perioadei manufacturiere, baza continua să fie producţia meşteşu
gărească, deşi fracţionată în operaţii izolate. Cererea noilor pieţe
coloniale nu putea să fie satisfăcută cu numărul relativ redus de
muncitori de la oraşe moşteniţi de la evul mediu, iar manufacturile
propriu-zise deschideau noi domenii de producţie pentru populaţia
rurală alungată de pe pămînturile ei o dată cu destrămarea feuda
lităţii. I n acea epocă s-a vădit mai mult latura pozitivă a diviziunii
muncii şi a cooperării în ateliere, anume sporirea productivităţii
muncitorilor ocupaţi

196) .

Aplicate la agricultură, cooperarea şi com

binarea mijloacelor de muncă în mîinile

cîtorva determină,

ce-i

drept, în numeroase ţări, încă cu mult înaintea perioadei marii in
dustrii, revoluţionări mari, bruşte şi violente, în modul de a produce
şi deci în condiţiile de viaţă şi în mijloacele de muncă ale populaţiei

195) Şi astăzi, pe alocuri, se mai repetă în manufacturile de modă veche
foil!Ila pri:mitivă a revoltelor mnncitoreşti împotriv.a maşÎlllilor. O astfel de revoltă
a aVillt loc, de pildă, in 1 865 în rîndur.i le şlefuitordlor de pile din Shefifield.
196) Sir JCllIIles Steuart concepe âncă şi efectul maşinHo.r intru totul în
acest sens. „Consider, aşadar, maşinile nişte mij loace pentru sporirea (virtuală)
a numă.Dului oamenilor activi, fără să fie nevoie ca ei să fie hrăniţi„. Prin
ce se deosebeşte efectul unei maşini de cel al unor noi locuitori 1 • (Trad. kan
ceză, t. I, 1. I, eh. XIX.) Mult mai naiv, Petty spune că ea înlocuieşte „poliga
mia •. Punctul acesta de vedere se potrdveşte cel Ill/Ult pentru unele părţi ale
Statelor Unite. Ln schimb, „numai în unele cazuri maşina poate fi întrebuinţată
cu succes pentru a reduce munca individului 1
mai mult timp s-ar pierde cu
construcţia ei decît s-ar economisi cu folosirea ei. Ea devine realmente folositoare
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rurale. Dar această luptă se dă la început mai mult între marii şi
micii proprietari funciari decît între capital şi munca s alariată ; pe
de altă parte, în măsura în care muncitorii sînt înlocuiţi prin mij
loace de muncă, prin oi, cai etc., premisa revoluţiei industriale o
formează aici în p1imul rînd actele directe de violenţă. Mai întîi
muncitorii sînt alungaţi de pe pămînturile lor şi apoi vin oile. Furtul
de pămînt pe scară mare, cum s-a întîmplat în Anglia, este acela
care pregăteşte terenul pentru marea agricultură

196a) . La începutu

rile ei, această revoluţionare a agriculturii are deci mai mult apa
renţa unei revoluţii politice.
Sub forma maşinii, mijlocul de muncă devine imediat un con
curent al muncitorului însuşi 197) . Autov.alorificarea capitalului cu
ajutorul maşinii este direct proporţională cu numărul muncitorilor
ale căror condiţii de existenţă sînt distruse de maşină. î ntregul sis
tem al producţiei capitaliste se întemeiază pe faptul că muncitorul
îşi vinde, ca marfă, forţa sa de muncă. Diviziunea muncii unila
teralizează 1această

forţă

de

muncă,

redudnd-o

la

specializ;area

de a mînui o unealtă parţială. De îndată ce mînuirea uneltei este
încredinţată maşinii, o dată cu valoarea de întrebuinţare a forţei
de muncă dispare şi valoarea ei de schimb. Muncitorul nu-şi mai
găseşte cumpărător, asemenea b anilor de hîrtie scoşi din circulaţie.
Acea parte a clasei muncitoare pe care maşina o transformă astfel
în populaţie excedentară, .adică în populaţie care nu mai este di
rect necesară pentru autovalorificarea capitalului, piere, pe de o
p arte, în lupta inegală dintre vechea producţie meşteşugărească şi
manufacturieră şi cea mecanizată şi se revarsă, pe de altă parte,
în toate ramurile uşor accesibile ale industriei, inundă piaţa muncii
şi reduce astfel preţul forţei de muncă sub valoarea ei. O mare
consolare pentru muncitorii p auperizaţi ar trebui să fie, în parte,
caracterul

„trecătoru

al

suferinţelor lor

(„a

temporary

inconve

nience " } , în p arte faptul că maşina pune doar treptat stăpînire pe
doM atunci cînd acţionează pe sca<ră mare, cînd o singură maşină poate sipriiji.ni
munca a mii de oameni. Maşina găseşte deci utilizare mai cu seamă în ţările
d011rS populate, unde numărul şomerilor este foarte mare... Folosirea maşinilor
este determinată nu de lipsa de muncitori, ci de uşllrl"i!!:Lţ a cu ca.re aceştia pot
fi folosiţi în masă la mUrncă " . (Piercy Ravenstone, „Thoughts on the Funding
System and i·ts Effects", Land. 1824, p. 45.)
196a) � La ediţia a 4-a. - Acest lucru este valabil şi p entru Germania. La
noi, acolo unde există agrii cultură pe scară mare, deci mai a1es în răsăriit, ea a
deven.it posibilă abia pl'lin aşa-zisul „Bauernlegen" *• practicat încă din secolul
al XVI-iea şi mai ales după 1648. - F.E. �
197) „Maşinile şi munca sînt permanent in concurenţă". (Ricardo, 1. c.,
p. 479.)
*

-

„alungarea ţăranilor de pe pămînturile

lor•. - Nota trad.
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producţie

în

totalitatea

ei,

tea

acţiunii

ei

distructive

cap

în

cu

alta.

c ap

astfel
se

încît

volumul

atenuează.

O

şi

intensita

consolare

se

bate

Acolo unde maşina pune treptat stăpînire

pe o ramură de producţie, ea provoacă o mizerie cronică în rîn
durile muncitorilor care concurează cu ea. Acolo unde trecerea se
face rapid, efectul este acut şi are un caracter de masă. Istoria
universală nu cunoaşte spectacol mai îngrozitor decît procesul de
pieire lentă a ţesătorilor manuali de bumbac din Anglia, care
durat decenii şi s-a încheiat, în sfîrşit, în

1 838.

a

Mulţi dintre ei au

murit de foame, alţii au vegetat timp îndelungat împreună cu fa
miliile lor, trăind din 21/2 pence pe zi
a maşinilor de prelucrat bumbacul

a

198) . Introducerea în Anglia

avut, în schimb, un efect pu

ternic în Indiile Orientale, al căror guvernator general

1 834-1835

următoarea constatare :

ia

făcut prin

„ln istoria comerţului nu există alt exemplu de asemenea mizerie. Oasele
ţesătorilor d e bumbac albesc cîmpiile Indiei".
Desigur,
maşina nu le

întrucît ţesătorii părăseau
aducea decît

această lume

„incoveniente

trecătoare " .

trecătoare,
De

altfel,

efectul „trecător" al maşinii este permanent, deoarece ea cuprinde
încontinuu noi ramuri

ale producţiei. Forma

autonomizată şi în

străinată pe care modul de producţie capitalist o conferă în genere
condiţiilor de muncă şi produsului muncii în raport cu muncitorul
se dezvoltă deci, o dată cu introducerea maşinii, într-un antago198) Concurenţa dintre ţesătura de mină şi ţesătura de maşină a fost pre
lungită în Am.glia, înainte de apariţia legii cu privire la asistenţa săracilor
din 1834, datonită ajutorului primit din partea parohiilor, care se adăugă Ia
salariile scăzute tnult sub minimul necesar. „Reverendul Mr. Turner era în 1 827
preot Ia Wilmslow în Cheshire, un dtstrict industrial. Din întrebările comitetului
de emigrare şi din răspunsurile d-lui Turner rezultă cum este menţinută concu
renţa dintre munca manuală şi maşini. Intrebare : «Folosirea războiului de ţesut
mecanic n-a înlăturat oare războiul d e ţesut manual ?» Răspuns : «Fără îndoială,
ea 1-1111" fi înlăturat şi mai mult decit a făcut-o pină acum dacă ţesătorii manuali
n-ar fi fost puşi în situaţia de a accepta reduceri de salarii». lntrebare :
«Acceptînd asemenea reduceri, ţesătorul manual primeşte un saladu insuficient
pentru întreţinerea sa şi se adresează parohiei, cerindu-i un ajutor pentru com
pletarea restului necesar ?» Răspuns : «Da ; şi, într-adevăr, concurenţa dintre
războiul de ţesut manual şi războiul de ţesut mecanic este menţinută datorită
ajutorului acordat săraciloil"». Astfel avantajul adus muncitorilor pnin introdu
cerea maşinilor este pauperizarea degradantă sau emigrarea ; din meseriaşi
respectaţi şi într-o oarecare măsură independenţi, ei au devenit nişte nenorociţi
care si.nt nevoiţi să se umilească şi să mănînce piinea umilitoare a carităţii
publice. Şi asta se numeşte un Inconvenient trecător". („A Prize Essay on the
comparative merits of Competition and Co-operation " , Land. 1834, p. 29.)
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nism complet 199) . De aici şi prima revoltă brutală a muncitorului
împotriva mijlocului de muncă.
Mijlocul de muncă îl doboară pe muncitor. Ce-i drept, acest
antagonism direct s e manifestă cel mai p alpabil ori de cite ori o
maşină

recent introdusă concurează tradiţionala producţie meşte

şugărească sau manufacturieră. D ar în cadrul marii industrii înseşi
perfecţionarea continuă a maşinilor şi dezvoltarea sistemului auto
mat au un efect analog.
„ S copul
manuală
verigă

permanent

sau

sau

de

alta

„Folosirea

forţei

al

a

desăvirşi

a

lanţului

aburului

perfecţionări i
procesul

de

de

producţie

sau

a

forţei

maşinilor

este

de

a

reduce

munca

p roducţie în fabrică înlocuind într-o
aparatul uman cu unul metalic" 200j .

hidraulke

Ia

maşinile

pînă

în

prezent

acţionate manual constituie un fenomen cotidian„ . Perfecţionările mai mici aduse
maşinilor pentru a economtsi forţa motrice, a îmbunătăţi produsul, a spori pro
ducţia

în

bărbat

surviin

acelaşi interval de timp sau de
continuu,

şi,

deşi

în

ele dau totuşi rezultate însemnate"
iscusinţă

şi

o

mină

sigură,

ea

a

înlocui un copil,

aparenţă nu

201) .

este

prezintă

prea

o femeie sau un
mare

importanţă,

„Pretutindeni unde o operaţie cere multă

luată

oit

se poate de

repede

din

mii.nile

muncitoruLui prea iscusit, de multe ori i ncli,nat să lucreze oarecum dezorganizat.
şi încredinţată unui mecCIJilism speoial,
supravegheat

şi

de

este

cu

încetul

încetul

numai

o

reducere

un
a

202) . „In
înlăturat• 203) ,

copil•

numărului

atit de bine pus Ia punct, incit poate fi
sistemul automat, talentul muncitoru.lui
„Perfecţionarea

muncitorilor

adulţi

maşinilor

folosiţi

nu

a se obţine
indivizi prin altă

un anumit rezultat, ci înlocuieşte şi o anumită categorie de

199)

determină

pentru

„Aceooşi cauză care face să crească venitul net al ţării"

(adică, după

cum explică Ricardo în acelaşi loc, venitul proprdetarilor funciari şi al capitalişti
lor,

a

căror

avuţia

avuţie,

naţiuniil

considerată

„poate

lnrăutăţească

situaţia

permanent şi

tendinţa

sarea

totală

bărbaţilor

de

de

să

provoace

muncitoruLui" .

(Ricardo,

prin

omului
munca

sau

să

reducă

femeilor

vedere

şi

preţul

copiilor

calificaţi prin cea a muncitorilor necalificaţi " . (Ure,

200)
201)
202)
constă

economic,

este

egală

cu

un excedent de populaţie şi să
l.c., p. 469.) Intr-adevăr, scopul

a maşinilor

oricărei p erfecţi onări

munca

adulţi

punct

din

totodată

este

să permită dispen

acesteia,

sau

pe

inlocuind

cea

munca

a

muncitorilor

în

cărămidărie

p.

130, nr. 46.)

costisitori

(ex'Pensive) .

[!. c„ p. 23) .)
43.

„Repocts of lnsp . of Pact. 31st Oct. 1858", p.
„Rep<irts etc. 3 1 st Oct. 1856", p . 15.
Ure,

I.

în faptul

c„
că

muncitorii calificaţi" .

p.

19.

cel

„Marele

care

le

avantaj

al

maşinilor

întrebuinţează

(„Ch. Empl. Comm„

V.

devine

folosite

cu

totul independent de

Report • , Lond. •1866,

Adaos la ediţia a 2-a. D-l A. Sturrock, şeful secţiei maşini la Great Nort
hern Railway, declară cu privire la construcţia de maşini (locomotive etc.) : „Pe
zi ce trece e tot mai puţi!llă nevoie de muncitori englezi
Producţia

este

instrumente
(a low

sporită

sint

prin

deservite,

folosirea
la

rîndul

class of labour) „ . lnainte,

unor
lor,

toate

instrumente
de

o

perfecţionate,

categorie

inferioară

şi

aceste

de

muncă

piesele maşinii cu abur erau produse

în

mod necesar de către munoitoni calificaţi. Aceleaşi p iese sint produse acum prin
muncă mai puţin calificată, dar cu instrumente bune„. Prin instrumente înţeleg
maşinile folosite în construcţia de maşini" . („Roya! Commission on Railways .
Minutes of Evidence• , London 1867, nr. 17 862 şi 17 863 . )

203)

Ure,

1.

c., p . 20
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categorie, o categorie mai iscusită prin oalta mai rpuţin iscusită, adulţii prin copii,
bărbaţii prin femei. Toate aceste schlimbări provoacă fluctuaţii continue ale
nivelului salariului• 204) . „Ln permanenţă maşinile elimină din fabrică adulţi " 205) .

Elasticitatea extraordinară a sistemului maşinist ca urmare a
experienţei practice acumulate, a cantităţii dej a existente a mij
loacelor mecanice şi a progresului continuu al tehnicii ne-a fost
ilustrată de ofensiva lui vertiginoasă sub presiunea zilei de muncă
reduse. Cine ar fi b ănuit însă în 1860, an de apogeu pentru in
dustria engleză a bumb acului, ritmul vertiginos al p erfecţionării
maşinilor şi înlăturarea corespunzătoare a muncii manuale pe care
aveau să le aducă următorii trei ani sub imboldul războiului civil
din America ? Din relatările oficiale ale inspectorilor de fabrici
englezi privitoare la această problemă vom menţiona doar cîteva.
Un fabricant din Manchester declară :
„In loc de 75 de maşini de cardat folosim acum doar 12, care dau aceeaşi
cantitate de produs, de calitate tot atît de bună, dacă nu chiar mai bună ... Eco
nomia de salariu este de 10 I. st. pe săiptămînă, iar cea de bumbac de 10°/1 • .

Intr-o filatură de fire din Manchester
„a fost înlăturat, prin mărirea vitezei şi
mate (self-acting) , un sfert din numărul
de jumătate dtn altă secţie, în timp ce
de-a doua maşini de cardat, a �edus
folosite înainte în atelieIIU.I. de cardat".

introducerea unui şir d-e procese auto
munoitorilor dintr-o secţie şi mai mult
maşina de pieptănat, luînd locul celei
apreciabil numărul braţelor de muncă

Altă filatură apreciază că a realizat în total economii de 1 0°/o
la „braţele de muncă". D-nii Gilmore, filatori din Manchester,
declară :
„Economiile realizate la braţele de muncă şi la salarii în blowing 'dapi!'rte
ment * prin introducerea unor maşini noi reprezintă, după aprecierea noastră,
exact o treime... ln jack frame şi în drawing frame room **• econooniile I a
cheltuieli ş i l a braţe d e muncă sînt d e aprnximativ o treime ; i n secţia d e filat,
cheltuielile sînt ·cu aproximativ o treime mai mici. Da r nu numai atît ; firele
noastre care merg acum la ţesător sînt de calitate atît de bună ca \IIIIIla re a
folosirii noi.lor maşini, incit dau o cantitate mai mare de ţesătură şi de mai
bună calitate decî t cea obtinlll1:ă diJn firele produse de vechile maşini" •06).

Inspectorul de fabrici A. Redgrave remarcă în această privinţă :
„R educerea
progrese rapide ;
204)
205)

206)

numărului mu111citorilo'l" în condiţiile sporirid producţie i face
în fabricile de prelucrat lină a început nu de mult o nouă

L.

c„ p .321 .
c„ p. 23 .
„Rep orts of Insp. of Fact., 3 1 st Oct. 1863", p. 1 08 şi

L.

* - secţia. de ba.ta.j . - Nota !rad.
** - secţia. de bobinat şi de întins fire . - Nora !rad.

urm.
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reducere a braţelor de muncă şi ea continuă ; de curind, un învăţător de lingă
Rochdale mi-a declarat oeă
numărul

din

fetelor

nu

ci

şcoli,

nThIIlai presiunea crizei a făcut să scadă enorm
şi modificările aduse maşilllilor din industria linii,

în urma cărora s-a făcut, în medie, o reducere de 70 de mundtori, care lucrează
numai jumătate din săptămina de lucru• 201) ,

Rezultatul tptal al perfecţionărilor mecanice din industria en
gleză a bumbacului care se datorează războiului civil din America
îl arată următorul 1 abel 140 :
Numărul fabricilor

1856
2 046

Anglia şi Wales
S coţia . . . . . . . . . . . . . . . .
Irlanda . . . . . . . . . . . . . .
Regatul Unit . . . . . . . .

1868
2 405
131
13
2 549

1861
2 715
163
9
-2�
8=
81

152
12
2 210

�
�

Numărul războaielor de Jesut mecanice

Anglia şi Wales . . . . . .
Scoţia . . . . . . . . . . . . . . . .
Irlanda . . . . . . . . . . . . . .
Regatul Unit . . . . . . . .

275
21
1
298

368 125
30 110
1 757
399 992

344 719
31 864
2 746

28 352 125
1 915 398
119 944

30 478 228
1 397 546
124 240

30 387 467

32 OOO 014

590
624 .
633
847

379 329

Numărul fusurilor

Anglia şi Wales . .
. . 25 818 576
Scoţia . . . . . . . . . . . . . . . . 2 041 129
150 512
Irlanda . . . . . . . . . . . . . .
„ „

Regatul Unit

.

.

.....

.

28 010 217

Numărul persoanelor folosite

Anglia şi Wales . . . . . . . .
S coţia . . . . . . . . . . . . . . .
Irlanda . . . . . . . . . . . . . .
Regatul Unit. . . . . . . . . .
•

201) L. c„
să

407 598
41 237
2 734

357 052
39 809
4 203

379 213

451 569

401 064

p. 109. Perfectionarea rapidă a maşinilor în timpuJ crizei de bum

bac a permis fabricanţilor
America,

341 170
34 698
3 345

englezi,

inunde din nou şi

îin

imediat după terminarea războiului civil

din

foarte sourt timp .piaţa mondială cu mărfurl.

Chiar în CUI'Sul .celei de-a -d01Ua jumătăţi a allllll ui 1 866, ţesăturile nu mai găseau
cumpărători. .Af/a a început .trimiterea
l'lldia, ceea
1 867,

ce, bineînţeles,

fabricanţii

au

recurs

salariilor cu 5°/o. M'lllll citmii

vedere teoretic,
patru zile

pe

in

in
mult ,,g-lut• *-ul. La �EQJutud anului

consignaţie a mărfllll" ilor �n Chlna şi

a sporit şi mai
la

expedientul

s-ilJU

opus

că singurul :remedtu

şi

lor

ar fi

să

să.ptămînă. După multe eziJtări,

dustriei au fost nevoiţi

obişnuit,

adică

aa o

au obdectat, foarte just
se

-

car>e

să opteze pentru această măsură,

„suprasaturarea pieţei".

-

Nota trad.

a

punct de

lucreze ipentru un scurt timp

domnii

îşi zic

căpitani ai in

în unele

rednlcere de 5°/o a sala'l"iHor, în alte locuri fără o asemenea reducere.

*

reducere

din

locuri cu

o
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Din 1861 pînă în 1868 au dispărut deci 338 fabrici de bumbac ;
cu alte cuvinte, maşini mai productive şi de proporţii mai mari au
fost concentrate în mîinile unui număr mai mic de capitalişti. Nu
mărul războaielor de ţesut mecanice a scăzut cu 20 663 ; dar în
acelaşi timp produ sul a sporit, astfel incit un război de ţesut per
fecţionat producea acum mai mult decît unul vechi. In sfîrşit,
numărul fusurilor a crescut cu 1 6 1 2 547, în timp ce numărul mun
citorilor folosiţi a scăzut cu 50 505. Mizeria „trecătoare" cu care
criza bumbacului îi strivea pe muncitori a fost deci adîncită şi
consolidată prin perfecţionarea rapidă şi continuă a maşinilor.
Dar maşina ,acţionează nu numai ca un concurent puternic,
gata în orice moment să-l facă „de prisos" pe muncitorul salariat.
Capitalul proclamă deschis şi tendenţios maşina drept o forţă
ostilă muncitorului şi o foloseşte ca atare. Ea devine cel mai
puternic mijloc de luptă pentru înăbuşirea revoltelor periodice ,ale
muncitorilor, a grevelor etc. împotriva autocraţiei capitalului 20s) .
După părerea lui Guskell, maşina cu abur a fost de la început un
antagonist al „forţei omeneşti " cu ajutorul căruia capitalistul poate
să anihileze pretenţiile crescînde ale muncitorilor, pretenţii care
ameninţau cu o c1iză sistemul de fabrică aflat la începuturile
sale 209) . S-ar putea scrie o întreagă istorie a invenţiilor ,apărute
din 1830 încoace care nu s-au născut decît ca arme ale capitalului
împotriva revoltelor muncitoreşti. Amintim înainte de toate de
selfacting mule, deoarece ea inaugurează o eră nouă a sistemului
automat 210) .
In declaraţia S'l. făcută în faţa lui Trades Unions Commission,
Nasmyth, inventatorul ciocanului cu abur, relatează următoarele
în legătură cu perfecţionările aduse de el maşinilor în urma grevei
îndelungate şi de mari proporţii a muncitorilor constructori de
maşini din 1851 :
„Trăsătura caracteristică a perfecţionărilor noastre mecanice moderne este
introducerea unor maşini-llllle lte amomate. Ceea ce are de făcut în prezent un
muncitor care lucrează la maşină - şi ceea ce poate să facă orice băiat - nu
e să muncească el însuşi, ci să supravegheze munca minunată a maşinii. Intreaga

208) „Intre patroni şi muncitorii din suflătoriile din flint-glas şi de sticlă de
butelii sînt raporturi de grevă cronică " . De aici avintul pe care l-a luat manufac
tura de sticlă presată, unde operaţiile prindpale sînt executate de către maşini,
O firmă din Newcastle, care înaiinte producea anual 350 OOO de pfunzi de flint
glas suflat, produce acum 3 OOO 500 de pfunzi de 5ticlă presată. („Ch. iEanpl. Camm.,
IV. Rep.", 1 865, rp. 262, 263.)
200) G askell, „The ManufaictuJring Popuilation of England", Land. 1833,
p. 1 1 , 12.
210) Cîteva inovaţii foarte importante în aplicarea maşilnilor în construcţia
de maşini au fost introduse de d.,J FairbaÎl1l în unna unor greve în prqpria sa
fabrică.
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categorie de muncitori care depindeau excLusiv de dexteritatea lor este acum în
lăturată. lnainte foloseam patru băieţi de fiecare muncitor care lucrează Ia masină.
D atorită acestor noi combinaţii mecanice, am redus numărul bărbaţilor adulţi de
Ia 1 500 la 750. Urmarea a fost o creştere importantă a profitului meu " 141 ,

Ure spune despre o maşină de imprimat în culori folosită în
imprimeriile de stambă :
„ln sfirşit, capitaliştii au c ăutat să se elibereze de a ceastă s clavie insu
portabilă" (adică de clauzele stinjenitoare din contractele cu muncitorii) , „făcind
apel la resursele ştiinţei, şi în scurt timp ei au fost remtegraţi în drepturile lor
legitime, adică acelea ale •capului asupra celorlalte ipărţi ale corpului • .

Despre o invenţie pentru apretatul urzelii, invenţie a cărei
cauză nemijlocită fuse�e o grevă, el spune următoarele :
„Gloata nemulţumiţ;Ior, care Ia adăpostul vechilor fortificaţii ale divi•
ziunii muncii se credea invincibilă, s-a văzut astfel luată din flanc şi cu mijloacele
de apărare distruse prin tactica mecanică modennă. Ea a fost nevoită să capi
tuleze necondiţionat".

Despre inventarea maşinii selfacting mule, el spune :
„Ea avea menirea să restabilească ordinea intre clasele industriale„.
Această invenţie confirmă doctrina, dezvoltată mai de mult de n01, potrivit
căreia capitalul, silind ştiinţa să intre în serviciul său, ,sileşte întotdeauna la
supunere mina •rebelă a muncii " 211) ,

Deşi scrierea lui Ure .a apărut în 1 835, deci atunci cînd siste
mul de fabrică era încă relativ slab dezvoltat, ea rămîne totuşi
expres�a clasică a spiritului de fabrică nu numai prin cinismul ei
nedeghizat, ci şi prin naivitatea cu care divulgă contradicţiile
absurde din creierul oapitalistului. După ce dezvoltă, de pildă,
„doctrina" potrivit căreia capitalul, ajutat de ştiinţa luată în
solda sa,
„sileşte întotdeauna la supunere mina rebelă a muncii", el se indignează îm
potriva faptului „că se găses c unii care aduc ştiinţei fizico-mecanice învinuirea
de a se fi pus Ja dispoziţia despotismului unor capitalişti bogaţi, pretindu-se
să slujească drept mijloc de asuprire a claselor sărace".

După ce a propovăduit în dreapta şi în stînga cit de avanta
joasă este introducerea rapidă a maşinilor pentru muncitori, el îi
avertizează că prin spiritul lor refractar, prin greve etc. ei accele
rează introducerea maşinilor.
211) Ure, I. c., p. 367--370.
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„Asemenea revolte
nească sub aspectul ei

Vliolente - spune
cel

mai

detestabil,

el

-

miopie

scot

la

care-l

iveală

miopia

tran.sf0111Il ă

ome

om

pe

propriul său călău".

in

Cîteva pagini mai înainte, dimpotrivă, se spune :
„Fără

ciocnirile

violente

şi

întreruperile

ale muncitori1or, sistemul de fabrică

cauzate

de

concepţiile

s-ar fi dezvoltat şi mai rapid,

eronate

şi mai pro

fitabil .pentru toate părţile interesate•.

Apoi exclamă din nou :
„Din fericire pentru populaţia regiunilor
mecanică

perfecţicmările nu se

fac

li se &iuce maşinilor dnvinuirea
dintre ei,
tnsă

ca

decîit

că

reduc sail&iul

astfel incit l!luanărul lor f.ntrece
cererea

muncii

industriale

treptat".

copiilor să

cererea

crească,

„Pe

ale Marii Britanii,

nedrept

-

spune

adulţilor, inlocuind
de

S(pOrind

brate
astfel

de muncă.
salariul

el

in
-

o parte
Ele fac

acestora".

Pe de altă parte, acelaşi autor, atît de darnic în consolări,
apără nivelul scăzut al salariilor primite de copii, argumentînd că
acest nivel scăzut „îi opreşte pe părinţi să-şi trimită copiii prea
devreme la fabrică In toată cartea se face apologia zilei de muncă
nelimitate, iar cînd legea interzice istovirea copiilor sub 13 ani mai
mult de 12 ore pe zi, sufletul său liberal îşi aminteşte de vremurile
cele mai întunecate ale evului mediu. Lucrul acesta nu-l împiedică
să-i invite pe muncitorii de fabrică să mulţumească providenţei,
care, prin maşină, „le-a oferit răgazul să mediteze 1a interesele lor
nemuritoare" !1 2) .
n.

6. Teoria compensan1
şi muncitorii înlăturaţi de maşini
O serie întreagă de economişti burghezi, ca James Mill, Mac
Culloch, Torrens, Senior, J. St. Mill etc., susţin că orice maşină
care-i înlătură pe muncitori eliberează întotdeauna, concomitent
şi în mod necesar, un capital a decvat pentru folosirea aceloraşi
muncitori 213) .
Să presupunem că un capitalist foloseşte 100 de muncitori
într-o manufactură de tapete, plătind, să zicem, fiecăruia cîte 30 1. st.
anual. Capitalul variabil pe care el îl avansează anual reprezintă
deci 3 OOO I. st. Să presupunem că ar concedia 50 de muncitori şi

212)
213)
litatea

Ure, I. c„ p. 368, 7,
Ri{)ardo împărtăşea

ştiinţifică

şi

1.

c.,

categoric. Ve:zii

cu

370, 280, 321, 281 , 475.
iniţial

dragostea

.eh. XXXI,

această părere,

de

adevăr

oare

„On Machinery".

dar mai tirziu, <:11 imparţia

ii

caracterizau,

a

retractat-o
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i-ar folosi pe ceilalţi 50 la maşini care îl costă 1 500 1. st. Pentru
simplificare, facem abstracţie de clădiri, cărbuni etc. Să mai presu
punem că materiile prime consumate anual costă, ca şi înainte,
3 OOO 1. st. 214) . S-a „eliberat " oare prin această metamorfoză vreun
capital ? ln cadrul vechiului mod de a produce, suma totală avansată
de 6 OOO 1. st. consta jumătate din capital constant şi jumătate din
capital variabil. ln prezent ea constă din 4 500 1. st. capital constant
(3 OOO 1. st. pentru materii prime şi 1 500 pentru maşini) şi 1 500 I.st.
capital variabil. Partea variabilă a capitalului, adică partea transfor
mată în forţă de muncă vie, nu mai formează jumătate din capitalul
total, ci numai un sfert. ln loc să fie eliberat, capitalul a fost legat
aici într-o formă în care încetează a mai fi schimbat pe forţă de
muncă, cu alte cuvinte din capital variabil a fost transformat în
capital constant. Celelalte condiţii rămînînd neschimbate, capitalul
de 6 OOO 1. st. nu va mai putea niciodată să folosească mai mult
de 50 de muncitori. Cu fiecare perfecţionare a maşinilor el folo
seşte tot mai puţini muncitori. Dacă maşina nou introdusă ar costa
mai puţin decît costă împreună forţa de muncă şi uneltele de
muncă înlocuite de ea, de pildă în loc de 1 500 numai 1 OOO 1. st. ,
un capital variabil d e 1 OOO 1 . st. a r f i transformat î n capital constant
sau capital legat, în timp ce un capital de 500 1. st. ar fi eliberat.
Acest din urmă capital alcătuieşte, presupunînd acelaşi salariu
anual, un fond pentru salarizarea a aproximativ 1.6 muncitori, în
timp ce numărul celor concediaţi este de 50, ba chiar pentru salari
zarea a mult mai puţin de 16 muncitori, întrucît, pentru a fi trans
formate în capital, cele 500 1. st. trebuie şi ele, la rîndul lor, să fie
transformate p arţial în capital constant, astfel incit ele pot fi trans
formate în forţă de muncă tot numai parţial.
Să presupunem însă că fabricarea unor noi maşini dă de lucru
unui număr mai mare de muncitori mecanici ; constituie oare
aceasta o compensaţie pentru tapetarii aruncaţi pe drumuri ? ln
cel mai bun caz, fabricarea maşinilor dă de lucru unui număr mai
mic de muncitori decît numărul muncitorilor înlocuiţi de ele. Suma
de 1 500 1. st., care nu reprezenta decît salariul tapetarilor concediaţi,
reprezintă acum, sub formă de maşină, următoarele : 1) valoarea
mijloacelor de producţie necesare pentru construirea maşinilor ;
2) salariul muncitorilor mecanici care le construiesc ; 3) plus
valoarea pe care o încasează „patronul " lor. Apoi, odată terminată,
pînă la moartea ei maşina nu mai trebuie reînnoită. Pentru a da
deci continuu de lucru numărului adiţional de muncitori mecanici,
214) N.B. Această exemplificare
menţionau mai sus.

o

prezint

exact

în

stilul

economiştilor
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fabricanţii de tapete trebuie unul după altul să înlocuiască o parte
din muncitori prin maşini.
De fapt, apologeţii amintiţi nici nu au în vedere acest mod de
eliberare a capitalului. Ei se gîndesc 1a mijloacele de subzistenţă
ale muncitorilor eliberaţi. E incontestabil în cazul de mai sus, de
pildă, că maşina nu eliberează numai 50 de muncitori, făcîndu-i
astfel „disponibili " , dar totodată desfiinţează legătura dintre aceşti
muncitori şi o cantitate de mijloace de subzistenţă în valoare de
1 500 1. st., „eliberînd" astfel aceste mijloace de subzistenţă. Feno
menul simplu şi nicidecum nou al eliberării muncitorului de mijloa
cele de subzistenţă cu ajutorul maşinii înseamnă deci în limbajul
economiştilor că maşina eliberează mijloace de subzistenţă pentru
muncitori sau le transformă în capital care să-l folosească pe munci
tor. Evident, totul depinde de modul în care ne exprimăm. Nomini
bus mollire licet mala 142 •
Potrivit acestei teorii, mijloacele de subzistenţă în valoare
de 1 500 1. st. reprezentau un capital valorificat prin munca celor
50 de tapetari concediaţi. Acest capital îşi pierde, aşadar, utilizarea
în momentul în care cincizeci de muncitori devin şomeri şi nu are
nici răgaz nici linişte pînă nu găseşte un nou „plasament " , în care
aceşti cincizeci de muncitori pot să-l consume din nou în mod
productiv. Mai devreme sau mai tîrziu, capitalul şi muncitorii tre
buie să se întîlnească deci din nou şi atunci se produce compen
sarea. Suferinţele muncitorilor înlăturaţi de maşini sînt, aşadar, la
fel de trecătoare ca bogăţiile acestei lumi.
Mijloacele de subzistenţă în valoare de 1 500 1. st. nu s-au
raportat niciodată în calitate de capital la muncitorii concediaţi.
Ceea ce s-a raportat la ei în calitate de capital au fost cele
1 500 1. st., transformate acum în maşini. Privite mai îndeaproape,
cele 1 500 1. st. nu reprezentau altceva decît o p arte din tapetele
produse anual de cei 50 de muncitori concediaţi, pe care ei o pri
meau drept salariu de la p atronul lor sub formă de b ani, în loc
s-o primească în natură. Cu tapetele transformate în 1 500 1. st.,
ei cumpărau mijloace de subzistenţă pînă la concurenţa aceleiaşi
sume. Pentru ei, aceste mijloace de subzistenţă nu existau deci în
calitate de capital, ci în calitate de mărfuri, iar ei, la rîndul lor,
nu existau pentru aceste mărfuri în calitate de muncitori salariaţi,
ci în calitate de cumpărători. Faptul că maşina i-a „eliberat " de
mijloacele de cumpărare îi transformă pe muncitori din cumpărători
în noncumpărători. De aici o scădere a cererii pentru mărfurile
respective. Voila tout * . Dacă această scădere a cererii nu este
*

-

Asta

e

tot.

-

Nota lrad.
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compensată printr-o sporire a cererii în altă parte, preţul de piaţă al
mărfurilor scade, Dacă fenomenul durează timp mai îndelungat si
ia proporţii, are loc o deplasare a muncitorilor folosiţi în producţia
acestor mărfuri. O parte din capitalul care înainte producea mij
loace de subzistenţă necesare este reprodusă sub altă formă. In
timpul scăderii preţurilor de piaţă şi al deplasării unor capitaluri,
muncitorii folosiţi in producţia mijloacelor de subzistenţă necesare
sînt şi ei „eliberaţi" de o parte din salariul lor. Prm urmare, în
loc să dovedească că prin eliberarea muncitorilor de mijloacele de
subzistenţă maşina transformă concomitent aceste mijloace în ca
pital care să-i folosească pe muncitorii respectivi, domnul apologet
dovedeşte cu ajutorul verificatei legi a cererii şi ofertei că, dim
p otrivă, maşina aruncă pe drumuri muncitorii nu numai m ramura
de producţie în care a fost introdusă, dar şi în ramurile de pro
ducţie în care n-a fost introdusă.
Iată faptele reale, mistificate de optimismul economic : munci
torii înlocuiţi de maşină sînt aruncaţi din atelier pe piaţa muncii
şi ,acolo măresc numărul forţelor de muncă disponibile pentru ex
ploatarea capitalistă. In secţiunea a 7-a se va vedea că acest eifect
al maşinii, pvezElntat aici drept o compensaţie în favoarea clasei
muncitoare, în realitate îl loveşte pe munciţor ca un flagel cum
plit. Deocamdată vom remarca doar atît : muncitorii înlăturaţi din
tr-o ramură industrială îşi pot căuta de lucru, ce-i drept, în altă
ramură. Dacă găsesc de lucru şi dacă legătura dintre ei şi mijloa
cele de subzistenţă eliberate o dată cu ei este astfel restabilită,
aceasta se întîmplă prin intermediul unui capital nou, suplimentar.
care caută plasament, nicidecum însă prin intermediul unui capital
<;are a funcţionat şi mai înainte şi acum e transformat în µiaşini.
Dar, chiar şi în acest caz, cît de reduse sînt perspectivele munci
torilor ! Schilodiţi de diviziunea muncii, nenorociţii aceştia valo
.rează atît de puţin în afara vechii lor sfere de muncă, încît nu au
acces decît la cîteva ramuri de muncă inferioare, întotdeauna supra
solicitate şi prost plătite 215) . 1n plus, fiecare ramură industrială
atrage în fiecare an un nou torent de oameni care îi furnizează
contingentul necesar pentru înlocuirea şi sporirea regulată a efecti215) In legătură cu inepţiile Lui J. B . Say, un adept al lui Ricardo observă :
„Acolo unde există o diviziune a muncii dezvoltată, iscusinţa muncitorilor poate
fi folosită numai î111 ramura q:>al'ticulară în care ei au dobîndit această iscusinţă,
muncitorii înşişi fiind un fel de maşini. N·are de aceea absolut nici un rost să
repetăm papagaliceşte că lucrurile au tendinţa să se stabilizeze la un nivel nor
mal. Trebuie să privim în jur şi să recunoaştem că multă vreme ele nu găsesc·
acest nivel şi că, atunci cînd îl găsesc, el este mai scăzut decît la începutu.li
procesului". („An Inquiry into those Principles respecting the Nature of De
mand etc. • , Lond. 1821, p. 72.)
29

-

Marx-Engels - Opere, vol. 23

450

Secţiunea a IV-a. Producţia plusvalorii. relative

vului. De îndată ce maşina eliberează o parte din muncitorii folo
siţi pînă atunci într-o anumită ramură industrială, noul contingent
se redistribuie de asemenea fiind absorbit de alte ramuri de muncă,
în timp ce în faza de tranziţie victimele iniţiale în mare parte,
deoad şi pier.
Nu încape nici o îndoială că maşina în sine nu poartă nici o
răspundere pentru „eliberarea" muncitorilor de mijloacele de sub
zistenţă. Ea ieftineşte şi sporeşte produsul în ramura pe care pune
stăpînire şi pentru moment lasă neschimb ată cantitatea de mijloace
de subzistenţă produsă în alte ramuri industriale. După introducerea
maşinilor, societatea posedă deci pentru muncitorii înlăturaţi toi:
atîtea mijloace de subzistenţă sau mai multe ca înainte, abstracţie
făcînd cu totul de partea enormă din produsul anual irosită de cei
care nu muncesc. Şi aceasta este pointe * apologeticii economişti
lor I Contradicţiile şi antagonismele inseparabile de folosirea capi
talistă a maşinilor nu există, deoarece nu decurg din maşinile înseşi,
ci din folosirea lor capitalistă I Aşadar, întrucît maşina, privită în
sine, reduce:: timpul de muncă, în timp ce folosirea ei capitalistă
prelungeşte ziua de muncă, întrucît în sine uşurează munca, iar
folosirea ei capitalistă sporeşte intensitatea muncii, întrucît, în sine,
€a constituie o victorie a omului asupra forţelor naturii, iar folosirea
€i capitalistă subjugă pe om forţelor naturii, întrucît, în sine sporeşte
avuţia producătorului, în timp ce folosirea ei capitalistă îl pauperi
zează etc., economistul burghez declară pur şi simplu c ă, privind
.maşina în sine, toate aceste contradicţii evidente se dovedesc a
fi doar o simplă aparenţă a realităţii de toate zilele, iar în sine,
deci şi în teorie, ele nici nu există. Astfel el scapă de orice
h ătaie de cap şi pe deasupra îi atribuie a dversarului său prostia
de a combate nu folosirea capitalistă a maşinii, ci maşina însăşi.
Economistul burghez nu tăgăduieşte cîtuşi de puţin apariţia
unor inconveniente vremelnice ; dar fiecare medalie are reversul
.ei I Pentru el, altă folosire a maşinii decît cea capitalistă e cu
neputinţă. In concepţia lui, exploatarea muncitorului prin interme
diul maşinii este identică cu exploatarea maşinii de către muncitor.
Cel care dezvăluie deci cum stau în realitate lucrurile cu folosirea
capitalistă a maşinilor, acela nu vrea în general să fie folosite,
acela este un adversar al progresului social I 216) Exact raţiona
mentul celebrului ucigaş Bill Sikes :
216) Un virtuos al acestui cretinism prezumţios este, iprintre alţii, MacCul
loch. „Dacă este avantajos - spune el, de pildă, afectÎJnd candoarea unui copil
de 8 ani - ca dexteritatea muncitorului să se dezvolte tot mai mult, astfel Incit
*

-
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-
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„Domnilor juraţi, este adevărat că acestui voiajor comercial i-a fost tăiată
oeregata. Niu este însă vina mea, ci a ouţitului. Vom renunţa oare din cauza
acestor inoonveniente vremelnice la folosirea cuţitului 1 Gîndiţi-vă I Ce s-ar
intimpla cu agricultura şi cu meşteşugurile dacă n•ar exista cuţitul 1 Oare nu
este el izbăvi.tor în cMrurg4e, nu este el un instrument al ştiinţei în mina ana
tomistulJUi 1 Şi nu este el un slujitor docil la orice ospăţ 1 Suprimaţi cuţitul si
ne veţi arunca în c:ea mai cumplită barbarie" 2 16 a) .

Deşi maşina îi înlătură în mod inevitabil pe muncitori în ramu
rile de muncă unde a fost introdusă, ea poate provoca totuşi o spo
rire a numărului celor ocupaţi în alte ramuri de muncă. Acest efect
nu are însă nimic comun cu aşa-zisa teorie a compensării. Intrucît
produsul maşinii, de pildă un cot de ţesătură de maşină, este mai
ieftin decît produsul manual corespunzător pe care l-a înlocuit,
rezultă următoarea lege absolută : atunci cînd cantitatea totală de
articole produse cu ajutorul maşinilor rămîne egală cu cantitatea to
tală de articole înlocuite de mărfuri produse pe cale meşteşugărească
sau manufacturieră, suma totală a muncii folosite scade. Sporul
de muncă necesar pentru producerea mijloacelor de muncă înseşi,
a maşinilor, a cărbunilor etc. trebuie să fie mai mic decît economia
de muncă pe care o realizează folosirea maşinii. Altfel produsul
maşinii ar fi tot atît de scump sau mai scump decît produsul manual.
De fapt însă, cantitatea totală de articole produse cu ajutorul ma
şinii de un număr mai mic de muncitori, în loc de a rămîne ne
schimbată, creşte cu mult peste cantitatea totală de articole meşte
şugăreşti înlocuite. Să presupunem că 400 OOO de coţi de ţesătură
de maşină ar fi produşi de un număr mai mic de muncitori decît
100 OOO de coţi de ţesătură de mînă. In produsul împătrit se află
de patru ori mai multă materie primă. Producţia materiei prime
trebuie deci împătrită. Cit priveşte însă mijloacele de muncă con
sumate, cum sînt clădirile, cărbunel e, maşinile etc., limitele în care
poate spori munca adiţională necesară pentru producerea lor se
modifică corespunzător diferenţei dintre masa produsului de maşină
şi masa produsului de mină confecţionate de acelaşi număr de
muncitori.
De aceea, o dată cu extinderea producţiei mecanizate într-o
ramură industrială, sporeşte în primul rînd producţia în celelalte
el să devină capabil să producă o cantitate mereu crescindă de mărfuri cu
aceeaşi cantitait e de muncă sau .cu o cantitate mai redusă, trebuie să fie la fel
de avantajos ca el să se servească de maşini .care să-l ajute in modul cel mai
eficace să obţină acest rezuiltat" . (MacCulloch, „Prin.c. of Pol. Econ." , Land.
1830, p. 182.)
216a) „Inventatorul maşinii de filo.t a ruinat India, lucru de care însă ne
pasă prea puţin". (A. Thiers , „De la Pmpriete", [p. 275) .) D-l Thiers confundă
atei maşina de mat ou războiul de tesut mecanic, „lucru de care dnsă ne pasă.
prea puţin" .
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ramuri care îi furnizează mijloacele de producţie. Proporţia în care
creşte, datorită acestui fapt, numărul muncitorilor folosiţi depinde,
la o lungime a zilei de muncă şi la o intensitate a muncii date, de
compoziţia capitalurilor întrebuinţate, adică de raportul dintre păr
ţile lor constante şi cele variabile. La rîndul său, acest raport
variază foarte mult, în funcţie de proporţia în care maşina a pus
sau pune stăpînire pe ramurile de producţie respective. Număml
oamenilor condamnaţi să muncească în minele de cărbune şi în cele
metalifere a crescut enorm o dată cu folosirea pe scară mai largă a
maşinilor în Anglia, deşi în ultimele decenii această creştere este
'încetinită de introducerea noilor maşini în industria minieră 211) .
O dată cu maşina apare un nou tip de muncitor, producătorul ei.
Ştim deja că producţia mecanizată pune stăpînire şi pe această
ramură de producţie într-o măsură tot mai mare 218) . Iar în ceea ce
priveşte materia primă 219) , nu �xistă nici o îndoială că, de pildă,
dezvoltarea vertiginoasă a filaturilor de bumbac a forţat dezvol
tarea culturii bumbacului în Statele Unite nu numai promovînd
comerţul african cu sclavi, ci făcînd totodată din creşterea negrilor
ocupaţia principală a aşa-numitelor state sclavagiste limitrofe. In
1 190, cînd s�a făcut primul recensămînt al sclavilor din Statele
Unite, numărul lor era de 691 OOO, iar în 1861 numărul lor atingea
aproximativ 4 OOO OOO. Pe de altă parte, este tot atît de cert că
înrtorirea fabricilor de lînă mecanizate a provocat, prin fransfor
marea progresivă a terenurilor arabile în păşuni pentru oi, alun
garea în masă a muncitorilor agricoli şi transformarea lor în
.,populaţie excedentară " . In Irlanda, acest proces se desfăşoară şi
astăzi ; populaţia ei, diminuată din 1845 aproape la jumătate, este
redusă exact la proporţiile corespunzătoare nevoilor latifundiarilor
-ei şi ale domnilor fabricanţi de lînă clin Anglia.
217] Potrivit recensămîntului din 1 661 (voi. II, Land. 1 863) , numărul mun
·citorilor ocupaţi în minele de cărbune din Anglia şi din Wales era de 246 613,
.dtntre care 73 546 sub 20 de ani şi 173 067 peste 20 de ani. Prima rubrică cu
prl.nde 635 de cop ii între 5 şi 10 ani, 30 701 copii între 10 şi 15 ani şi 42 010
.adolescenţi între 1 5 şi 1 9 ani. Numărul celor ocupaţi în minele de fier, cupru .
:.plumb, cositor şi celelalte metale se cifrează la 3 1 9 222.
%18) ln Anglia şi Wales au fost ocupate în 1 861 în producţia de 3'.1aşin�
6() 807 p.ersoane, inelu.s iv fabricanţii şi 1'uncţionarii lor etc., . iprecum ŞI _ to � �
·ayenţii şi negustorii din această branşă. Această cifră �u cuprinde - � roducatorn
de maşini mai mici, ca maş1ni de cusnt etc., precum ŞI producătoru de unelte
al
pentru maşinile de lucru, de pildă producătorii de fusuri etc. Numărul total
.
.
inginerilor civili era de 3 329.
„
fierul constituie una dintre _cele_ � a1 importante matern
�19) Intrucît
....,
_
tur·
de
771
n Wales 1 25
en ţ!onăm aici că in 1861 existau m Anglia ş1 1
'P �m�,
de bărbaii şi 2 341 de femei. Dintre cei dintîi, 30 610 sul>
mtre care 123 430
na ton d�
.
peste 20 de am.
';:2Q l!e ani şi 92 620

Capitolul 13. Maşinile şi marea industrie

45.3

Dacă maşina pune ştăpînire pe anumite faze prealabile sau in
termediare .ale producţiei, pe care obiectul muncii trebuie să le
parcurgă pînă la forma finită, o dată cu materialul de muncă spo
reşte şi cererea de braţe de muncă în ramurile de producţie încă
meşteşugăreşti sau manufacturiere în care intră produsul maşinii.
Astfel, filaturile în care au fost introduse maşini furnizau fire atît
de ieftine şi în cantităţi atît de mari, incit la început ţesătorii ma
nuali puteau fără o cheltuială mai mare să lucreze săptăm,îna
completă de lucru. In felul acesta venitul lor a sporit 220) . De aici
un aflux de oameni la ţesătoriile de bumbac, pînă ce, în cele din
urmă, cei 800 OOO de ţesători de bumbac din Anglia creaţi de
maşinile de filat j enny, throstle şi mule au fost la rîndul lor dis
truşi de războiul de ţesut mecanic. Tot aşa, o dată cu abundenţa
de stofe de haine fabricate cu ajutorul maşinilor, sporeşte numărul
croitorUor, croitoreselor şi cusătoreşelor etc . , pînă la apariţia maşinii de cusqt.
Corespunzător cu masa crescîndă de materii prime, de produse
semifabricate, de instrumente de muncă etc. pe care producţia
mecanizată le livrează folosind un număr relativ mic de muncitori,
prelucrarea acestor materii prime şi produse semifabricate se dife
renţiază în nenumăr.ate subspecii, astfel incit varietatea ramurilor
producţiei sociale creşte. Producţia mecanizată face să avanseze
div�ziunea socialii. a muncii într-o măsură mult mai mare decît ma
nufactura, deoarec� măreşte incomparabil mai mult forţa produc
tivă a ramurilor industrial� pe care pune stăpînire.
Rezultatul iII\�diat al t:iitroducerii maşinilor este sporirea plus
valorii şi totodată a masei produselor în care se întruchipear:ă
plusvaloarea, deci creşterea, o dată cu substanţa din care se hră
nesc capitaliştii şi acoliţii lor, a acestor p ături sociale înseşi. Bo
găţia lor crescîndă şi numărul relativ tot mai redus al muncitorilor
necesari pentru producerea mijloacelor de subzistenţă de primă
necesitate creează, concomitent cu noua necesitate de lux, şi mij
loacele noi pentru satisfacerea acesteia. O parte mai mare din
produsul social se transformă în plusprodus şi o parte mai mare
a plusprodusului este reprodusă şi consumată în forme mai rafinate
şi mai variate. Cu alte cuvinte, creşte producţia articolelor de
·

220) „ O familie de patru persoane adulte (ţesători de bumbac) ş i doi copii
ca winders * cîştiga la sfîrşitul secolului trecut şi la începutul acestui secol
4 I.st. pe săptămînă, la o zi de muncă de 10 ore ; dacă munca era foarte ur
gentă, pute<iu cîştiga chiar mai mult... lnainte ei avuseseră întotdeauna de su
ferit de pe urma Hpsei de fire•. (Gaskell, 1. c„ p. 34, 35.)
*

-
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lux 221) . Rafinarea şi diver-sificarea produselor îşi au de ,asemenea
originea în noile relaţii de pe piaţa mondială pe care le creează
marea industrie. Nu numai că sînt schimbate pe produse autohtone
mai multe mijloace de întrebuinţare străine, dar în industria autoh
tonă intră ca mijloace de producţie şi o cantitate mai mare de
materii prime, ingrediente, semifabricate etc. străine. O dată cu
aceste relaţii de pe piaţa mondială sporeşte şi cererea de braţe de
muncă în industria transporturilor, iar aceasta se scindează în nu
meroase subspecii noi 222) .
Sporirea mijloacelor de producţie şi de subzistenţă în con
diţiile scăderii relative a numărului muncitorilor provoacă o extin
dere a activităţii în ramurile industriale ale căror produse, cum
sînt canalele, docurile pentru mărfuri, tunelurile, podurile etc.,
aduc roade numai într-un viitor mai îndepărtat. Apar acum, fie
direct pe baza producţiei mecanizate, fie în orice <:az pe baza revo
luţiei industriale generale care îi corespunde, ramuri de producţie
cu totul noi şi deci noi cîmpuri de muncă. Dar locul pe care aceste
ramuri îl ocupă în producţia totală nu este nicidecum însemnat, nici
măcar în ţările cele mai dezvoltate. Numărul muncitorilor folosiţi
în aceste ramuri industriale creşte direct proporţional cu repro
ducerea necesităţii celei mai brute munci manuale. Ca principale
industrii de acest fel pot fi considerate în prezent uzinele de gaz,
telegraful, fotografia, navigaţia şi căile ferate. Potrivit recensă
mîntului din 1 861 (pentru Anglia şi Wales) , în industria de gaz
(uzine de gaz, producţie de aparate mecanice, agenţi ai companiilor
de gaz etc.) au lucrat 15 2 1 1 persoane, în telegrafie 2 399, în foto
grafie 2 366, în navigaţie 3 570 şi la căile ferate 70 599, printre care
circa 28 OOO săpători „necalificaţi ", ocupaţi mai mult sau mai puţin
permanent, împreună cu întregul personal administrativ şi comer
cial. Numărul total al persoanelor ocupate în aceste cinci industrii
noi era deci de 94 145.
ln sfîrşit, forţa productivă extraordinar de crescută în ramurile
marii industrii, însoţită în toate celelalte ramuri de producţie de o
creştere intensivă şi extensivă a exploatării forţei de muncă, per
mite folosirea neproductivă a unei părţi tot mai mari a clasei
221) ln „Situaţia clasei muncitoare etc. • , F. Engels descrie &tarea .deplo
rabilă în care 'Se află o mare parte tocmai a acestor munciitori care produc:
obiecte de lux. Nenumărate dovezi ;noi dn acest .selliS se găsesc ÎID. rapoartele în
tocmite de „ Child. Empl. Comm•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, VIOL 2,
Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a.)
222) lin 1861 existau în Anglia şi in Wales 94 665 de marinari în marini'>
comercială.
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muncitoare, şi astfel reproducerea mereu crescîndă a vechilor sclavi
domestici sub numele de „personal casnic " , cum sînt : feciorii,
servitoarele, lacheii etc. Potrivit recensămîntului din 1 86 1 , populaţia
totală a Angliei şi Wales-ului număra 20 066 244 de persoane, din
care 9 776 259 bărbaţi şi 1 0 289 965 femei. Dacă se scad toţi cei
care sînt prea bătrîni sau prea tineri pentru muncă, toată categoria
„neproductivă" de femei, adolescenţi şi copii, apoi p ăturile „ideolo
gice " , cum sînt guvernul, clerul, juriştii, militarii etc., apoi toţi cei
a căror ocupaţie exclusivă este cosumarea muncii altora sub forma
rentei funciare, dobînzii etc., în sfîrşit p auperii, vagabonzii, infrac
torii etc., rămîn, în cifre rotunde, circa 8 OOO OOO de persoane de
ambele sexe şi de cele mai diferite vîrste, inclusiv toţi capitaliştii
care funcţionează într-un fel sau altul în producţie, comerţ, finanţe
etc. Aceste 8 OOO OOO se repartizează astfel :
Muncitori agricoli (inclusiv ciobanii , argaţii şi
slujnicele care locuiesc la fermieri) . . . . . . . . . . . .
Toţi cei ocupaţi în fabricile de bumbac, lînă, worsted, in,
cînepă, mătase şi iută, precum şi în producţia mecanizată de ciorapi şi dantele
................
Toţi cei ocupaţi în minele de cărbune şi în cele metalifere
Cei ocupaţi în toate uzinele metalurgice (furnale, lami
noare etc.) şi în manufacturile de metal de orice
fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personal casnic

1 098 261

persoane

642 607223)
565 835

396 99822")
1 208 648225)

Dacă adunăm numărul celor ocupaţi în toate fabricile textile
cu cel al personalului din minele de cărbune şi în cele metalifere,
obţinem cifra de 1 208 442 ; dacă adunăm această cifră cu cea a
personalului din toate uzinele metalurgice şi din manufacturile de
metal, obţinem cifra de 1 039 605 ; în ambele cazuri, un număr mai
mic decît numărul sclavilor domestici moderni. Ce înălţător rezul
tat al exploatării capitaliste a maşinilor I
22a) Dintre caa-e numai 111 596 de sex bărbătesc şi trecuţi de 13 ani.
224) Dintre care de sex feminin 30 501 .
22ll) Dintre care de sex bărbătesc 131 441. Toţi cei care nu servesc în
case panti<:uJare nu sînt cuprinşi în cifra de 1 208 648.
Adaos la ediţia a 2-a. Diai 1861 pînă .în 1810, nllllllărul servitorilor de sex
bărbătesc aproap e s-a dublat, crescînd la 261 611 . In 1841 existau 2 694 de paz
nici (pentru domeniile de vînătoaire aristocraUce), iar în 1869 4 921 . - Fetele ti
nere care sînt în servidu la micii bm-ghezi din Londra 59 numesc în limbaj
popular „little -slaveys " , mici sclave.
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7. Respingerea şi atracţia muncitorilor pe măsură
ce se dezvoltă producţia mecanizată. Crizele
din industria bumbacului
Toţi reprezentanţii lucizi ai economiei politice admit că intro
ducerea unor noi maşini are un efect distrugător asupra munci
torilor din meseriile şi manufacturile tradiţionale cu care aceste
maşini intră mai întîi în concurenţă. Aproape toţi deplîng robia
muncitorului de fabrică. Şi care e, totuşi, atuul lor suprem pe care
mizează toţi ? Argumentul că, dup ă grozăviile perioadei de adaptare
şi de dezvoltare, în ultimă instanţă maşinile sporesc numărul scla
vilor muncii în loc să-l micşoreze l Da, economia politică se îmbată
cu teorema respingătoare, respingătoare pentru orice „filantrop "
care crede în necesitatea naturală veşnică a modului de producţie
capitalist, că însăşi fabrica întemeiată pe producţia mecanizată
ajunge, după o anumită perioadă de dezvoltare, dup ă o „perioadă
de tranziţie " mai scurtă sau mai lungă, să vlăguiască un număr
mai mare de munc'itori decît a aruncat pe drumuri la început l 22 6)
Ce-i drept, din cîteva exemple, ca de pildă fabricile engleze
de worsted şi de mătase, s-a văzut că la un anumit grad de dezvol
tare expansiunea extraordinară a unor ramuri de producţie indus
trială poate să meargă mînă în mînă cu o scădere nu numai rela
tivă, ci şi absolută a numărului de muncitori folosiţi ***· un 1 860,
226) G anilh, dimpotrivă, consideră drept rezultat fi.nai al iproducţiei me
canizate o reducere absolută a numărului sclavilor muncii, pe spinarea căroca
apoi un număr sporit de „gens honnetes " * se hrănesc şi îşi dezvoltă binecunos
cuta „perfectibilite perfectible" * * · Oricît de puţin ar ·înţelege mişcarea pro·
ducţiei, el simte cel puţin că maşina ·este un 11\lcru funest dacă introducerea
maşinilor transformă in pauperi muncitori ocu,p aţi, în timp ce dezvoltarea lor
cheamă la viaţă mai mulţi .sclavi ai muncii decît a omorit. Cretinismul ipropriu
lui său punct de vedere llu poate fi exprimat decit prin propriile sale cuvinte :
„Clasele condamnate să producă şi isă consiume &cad numericeşte, iar clasele
care dirijează munca, care a!ÎJ!lă, ·consolează şi luminează întreaga populaţie se
înmulţesc... şi îşi însuşesc toate avantajele care rezultă din reducerea chel
tuielilor muncii, din abundenţa de mărluri şi din preţurile scăzute ale bunu
rilor de consum. Sub această condiucere, neamul omenesc se ridică la cele mai
înalte creaţii ale geniului, pătrunde în adîncurile tainice ale religiei, elabo·
rează principiile salu1are ale mocalei" (care constă în a-ţi „însuşi toate avanta
j ele etc. " ) . „legile pentru aipărarea libertăţii" (a libertăţii pentru „clasel e con
damnate să iproducă ?") „ş i a puterii, Supunerii şi dreptăţii, a datoriei şi ome
niei". Vorbăria asta lipsită de sens se găseşte .in „Des Systemes d '� conomie
Politique etc.• Par M. Ch. Ganilh, 2eme ed., Paris 1821, t. I, p. 224, cf. ib.
p. 212.
* - "-oameni cumsecade•. - Nota trad.
** - „perfectibilitate perfectibilă". - Nota trad.
** * Vezi volumul de faţă, p. 424-425. - Nota red.
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cînd din ordinul p arlamentului s-a efectuat un recensămînt special al
tutu:r;or fabricilo:r; din Regatul Unit, cireumscripţia încredinţată inspec
to:r;ului. de fabrici R. Bake;, constînd din districtele industriale Lan
c asb.ire, Cheshire şi Yorkshire, număra 652 de fabrici ; dintre acestea,
570 cuprindeau : 85 622 de războaie de ţesut mecanice, 6 8 1 9 146 de
fusuri (cu excepţia fusurilor de dublat), 27 439 cai-putere în maşini
cu abur, 1 390 în roţi hidraulice, 94 1 19 persoane ocupate. In 1 865,
în schimb , aceleaşi fabrici aveau : 95 1 63 de războaie de ţesut,
7 02,5 .03 1 de fusuri, 28 925 cai-putere în maşini cu abur, 1 44.5 în
roţi hidraulice, 88 9 1 3 p ersoane ocupate. Din 1 860 pînă în 1 865,
aceste fabrici au înregistrat un spor de 1 1 °/o la războaiele de ţesut
mecanice, de 3°/-o la fusuri, de 5°/o la cai-putere, în timp ce, conco
mitent, numărul p ersoanelor ocupate a scăzut cu 5,5°/o 227) . Intre
1852 şi 1 862 a avut loc o creştere considerabilă a industriei engleze
a lînii, în timp ce numărul muncitorilor folosiţi a rămas aproape
staţionar,
„Faptul acesta arată în ce mare măsură maşinile nou introduse au în
locuit munca perioadelor anterioare• 228) .

I n unele cazuri date empiric, creşterea numărului muncitorilor
de fabrică ocupaţi nu e adesea decît ,aparentă, adică nu se dato
rează extinderii fabricilor în care producţia mecanizată a fost
deja introdusă, ci anexării treptate a unor ramuri auxiliare. Astfel,
sporirea între 1 83& şi 1 858 a numărului războaielor de ţesut me
canice şi a numărului de muncitori de fabrică ocupaţi la aceste
războaie se datora, în industria bumbacului (engleză) , pur şi simplu
extinderii acestei ramuri ; în celelalte fabrici însă ea se datora
folosirii de dată recentă a forţei aburului pentru acţionarea războa
ielor de ţesut covoare, panglici, p înzeturi etc., acţionate pînă atunci
de forţa musculară a omului 229) . Sporirea numărului acestor munci227) „Reports of Insp. of. Fact., 3 1 st Oct. 1865 " , p. 58 şi urm. ln acelaşi
timp însă era creată şi baza materială pentru folosirea unui număr crescind de
muncitori în 1 10 fabrici noi cu 1 1 625 de războaie de ţesut mecanice, 628 576 de
fusuri , ma�ini cu abm şi roţi hid11aulice d e 2 695 de cai-putere (I. c.) .
t�"l „Reports etc. for 3lst Oct. 1862", p. 79.
Adaos la ediţia a 2-a. La sfirşitul lunii d ecembrie 1871, inspectorul de
fabrici A. Redgrave s.punea într-o conferinţă ţinută la Bradford la „New Me
chanics'Institution • : „ Ceea. ce m-a izbit de la un timp încoace a fost aspectul
schimbat al fabricilor de lină. lnainte erau pline de femei şi de copii, a cum
maşina pare să facă toată munca. Intrebat de mine, un fabricant mi-a dat ur
mătoarea explicaţie : în condiţiile vechtului sistem foloseam 63 de rpersroane ;
după introdu�erea 11).aşinilo r perfecţionate am redus număru] muncitorilor la 33,
iar recent, în urma unor noi modificări importante, am putut să-l reduc de la
33 la 13".
229) , , Reports etc. for 3 l st O ct. 1856", p. 16.
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tori de fabrică nu era deci decît expresia unei diminuări a numă
rului total al muncitorilor ocupaţi. In sfîrşit, aici se face cu totul
abstracţie de faptul că peste tot, cu excepţia uzinelor metalurgice,
elementul predominant al personalului de fabrică îl formează mun
citorii tineri (sub 1 8 ani) , femeile şi copiii.
Se înţelege lesne că, în pofida masei de muncitori practic înlă
turată şi virtual înlocuită de producţia mecanizată, o dată cu creş
terea acestei producţii, care îşi găseşte expresia fie în numărul
sporit .al fabricilor de acelaşi fel, fie în extinderea fabricilor exis
tente, muncitorii de fabrică pot fi în cele din urmă mai numeroşi
decît muncitorii manufacturieri sau meseriaşii înlăturaţi de ei. Să
luăm, de pildă, un capital de 500 I.st. folosit săptămînal, care constă,
potrivit vechiului mod de a produce, din 2/s parte constantă şi
3/s parte variabilă, cu alte cuvinte 200 I.st. sînt investite în mijloace
de producţie, iar 300 I.st. în forţă de muncă, să zicem 1 1. st. de
muncitor. O dată cu introducerea maşinilor, compoziţia capitalului
total se modifică. El se împarte acum, bunăoară, în 4/s parte con
stantă şi 1/s parte variabilă, în forţă de muncă investindu-se acum
numai 1 00 I.st. Două treimi din muncitorii folosiţi înainte sînt, prin
urmare, concediaţi. Dacă această fabrică se extinde şi dacă, cele
lalte condiţii de producţie rămîn neschimbate, capitalul total
investit creşte de la 500 la 1 500, vor avea de lucru acum 300 de
muncitori, adică tot atîţia cît lucrau înainte de această revoluţie
industrială. In cazul cînd capitalul investit creşte la 2 OOO, vor fi
folosiţi 400 de muncitori, adică cu 1/s mai mult decît în condiţiile
vechiului mod de .a produce. Numărul muncitorilor folosiţi a crescut
absolut cu 1 00, relativ însă, respectiv în raport cu capitalul total
avansat, a scăzut cu 800, căci în condiţiile vechiului mod de a
produce capitalul de 2 OOO I.st. ar fi folosit 1 200 de muncitori şi
nu 400. O scădere relativă a numărului muncitorilor ocupaţi este
deci compatibilă cu o creştere absolută a lui. Am presupus mai sus
că la o creştere a capitalului total compoziţia lui rămîne constantă,
deoarece şi condiţiile de producţie rămîn constante. Ştim însă că
orice dezvoltare a producţiei mecanizate determină o creştere a
părţii constante a capitalului, alcătuită din maşini, materii prime
etc., şi totodată o scădere a părţii variabile avansate pentru forţă
de muncă, şi mai ştim de asemenea că în nici un alt mod de a
produce perfecţionarea nu este atît de constantă şi, prin urmare,
compoziţia capitalului total atît de variabilă ca în producţia meca
nizată. Această continuă schimbare este însă întreruptă tot atît de
continuu de momente de repaos şi de extindere pur cantitativă pe
baza tehnică dată. Totodată creşte numărul muncitorilor folosiţi.
Astfel, numărul total al muncitorilor din fabricile de bumbac , lînă,
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worsted, in şi mătase din Regatul Unit nu trecea în 1 835 de 354 684,
în timp ce în 1861 numai numărul ţesătorilor care lucr.au la războaie
mecanice (de ambele sexe şi de toate vîrstele, începînd de la 8 ani)
era de 230 654. Ce-i drept, această creştere apare mai puţin în
semnată dacă luăm în considerare că ţesătorii manuali de bumbac,
împreună cu membrii familiilor lor folosiţi de ei, mai numărau în
1 838 în Anglia 800 OOO 230) , abstracţie făcînd de ţesătorii înlăturaţi
de maşini în Asia şi pe continentul european.
In cele cîteva observaţii pe care vrem să le mai facem în
legătură cu acest punct ne vom referi, în parte, la aspectul pur
faptic al relaţiilor, oare nu au reieşit încă din expunerea noastră
teoretică.
Atîta timp cît producţia mecanizată se extinde într-o ramură
industrială în dauna meseriilor tradiţionale sau a manufacturii,
succesele ei rămîn tot atît de sigure cum ar fi, de pildă, succesul
unei armate înzestrate cu puşti cu ac într-o luptă cu o armată de
arcaşi. Această primă perioadă, în care maşina ab1a îşi cucereşte
sfera de acţiune, are o importanţă decisivă din cauza profiturilor
extraordinare care se realizează cu ajutorul maşinii. Aceste profi
turi nu numai că reprezintă în sine un izvor de acumulare accele
rată, ci şi atrag în sfera de producţie favorizată o parte importantă
a capitalului social .adiţional, care se formează încontinuu şi caută
încontinuu noi sfere de plasare. Avantajele deosebite ale primei
perioade de avînt impetuos se repetă mereu în ramurile de pro
ducţie în care maşinile sînt introduse pentru prima oară. De îndată
ce sistemul de fabrică a căpătat o ·anumită amploare şi a atins un
anumit grad de maturitate, dar mai ales de îndată ce propria lui
bază tehnică, maşina, este produsă, la rîndul ei, cu ajutorul maşi
nilor, de îndată ce extracţia de cărbune şi de fier, metalurgia şi
transporturile au fost revoluţionate, de îndată ce au fost în genere
realizate condiţiile generale de producţie corespunzătoare marii
industrii, acest mod de a produce dobîndeşte o elasticitate, o capa
citate de expansiune bruscă şi în salturi, ale căror limite le pot
constitui numai materiile prime şi piaţa de desfacere. Maşina de
termină, pe de o parte, o sporire directă a cantităţii de materii
prime, aşa cum, de pildă, cotton gin-ul a determinat sporirea pro230) „Suferintele tesătorilor manuali" (de bumbac şi de stofe cu amestec de
bumbac) „ au făcut obiectul unei anchete întreprinse de .o comisie regală, dar,
cu toate că miz€1l'ia lor a fost recunoscută şi depl·însă, îndreptarea (I) situatiei
lor a fost lăsată 1pe seama întîmplării şi a timpului şi se poate spera că în
prezent" (cu 20 de ani mai tîrziu I) „ aceste suferinte au dispărut aproape (nearly)
cu totul, lucru la care a contribuit, după toate probabilitătile, şi actuala mare
extindere a războaielor de tesut mecanice". („Rep. Insp. Fact., 31st Oct. 1 856 " ,
p. 15.)
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ducţiei de bumbac 231) . Pe de altă parte, preţul scăzut al produsului
de maşină, precum şi mijloacele de transport şi de comunicaţii
revoluţionate, constituie arme pentru cucerirea unor pieţe străine.
Distrugînd acolo producţia meşteşugărească, producţia mecanizată
le transformă forţat în producătoare de materii prime pentru ea.
Astfel Indiile Orientale au fost silite să producă bumbac, lînă,
cînepă, iută, indigo etc. pentru Marea Britanie 232) . Continua trans
formare a muncitorilor din ţările marii industrii în „populaţie exce
dentară" favorizează emigrarea m asivă şi colonizarea unor ţări
străine, care devin surse de materii prime pentru metropolă, aşa
cum Australia, de pildă, s-a transformat într-o sursă de lînă 233) .
Apare o nouă diviziune a muncii, internaţională, C'orespunzătoare
amplasării centrelor principale ale producţiei mecanizate, diviziune
care tmnsformă o parte a globului pămîntesc într-un domeniu al
producţiei prin excelenţă agricole în folosul celeilalte părţi a glo
bului, devenită un domeniu al producţiei prin ex;c elenţă industriale.
Această revoluţie se leagă de transformările în agricultură, care
nu pot fi încă cercetate aici 234) .
231) Alte metode prin care maşina influenţează producţia de materii prime
vor fi menţionate în cartea a treia.
232) Exportul de bumbac din Indiile Orientale în Marea Britanie
1846 34 540 143 de pfunzi
1860 204 1 41 1 68 de l(lfunzi
1865 445 947 600 de pfunzi
Exportul de lină <din Indille Orientale în Marea Britanie
4 570 581 de pfunzi
1860 20 214 173 de pfunzi
1865 20 679 1 1 1 de ipfunzi

1846

233) EXl(lortul de lină de la Capul Bunei Speranţe 1n Marea Britanie
2 958 457 de pfunzi
1860 16 574 345 de pfunzi
1865 29 920 623 de pfunzi
Ex;portul de �ină din Australia ân Marea Britanie
1846 21 789 346 de l(lifunzi
1860 59 166 616 de pfunzi
1865 109 734 261 de pfunzi
234) Dezvoltarea economică a StateJor Unite constituie ea însăşi un produs
al marii industrii europene, in special al celei engleze. ln stadiul lor actual
(1866), Statele Unite trebuie încă privite drept un domeniu colonial al Europei.
� La ediţia a 4-a. - De atunci ele au devenit a doua ţară industrială din lume,
fără ca din această pricină să-şi piardă cu totul caracterul colonial. - F.E. �
1846

Exportul de bumbac din Statele Unite în Marea Britanie (în pfunzi)
1'846

401 949 S93

1852

766 630 544

1859

961 707 264

1860

1 115 890 608

Exportul de cereale etc,

G r:u

din

Statele Unite fn Marea Britanie (1850

şi

1862) :

1850

16 '202 312

1862

41 033 503

1850

3 669 653

1862

6 �24 800

1850

3 174 801

1862

4 426 994

Secară cwt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1860

388 749

1862

7 108

Făl nă d e

1850

3 819 440

1862

7 207 113

cwt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Orz cwt. ·
Owz cwt .
·

· · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · ·· · · ·· · · · · · · ·· · · · · ·

gr:u cwt.

Hrişcă C'Wt

..

.. .. . . . . . . .. .. . . . ... .. . „
. .. .. . . . . . . .. . . . . .. . ... .

„

Porumb cwt .

· ·· · · · · · · ·· ·· ·· · · · · ·
.

.

1850

1 054

1862

19' 671

1850

6 473 161

1862

11 '694 818

( Continuarea !n pagina urntătoare)
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La sugestia d-lui Gladstone, Camera comunelor a hotărît la
18 februarie 1867 efectuarea unei statistici cu privire la importul
şi exportul de cereale şi de făină de orice fel ale Regatului Unit
între anii 1 831 şi 1 866. Redau mai jos cifrele de sinteză ale acestei
statistici. Făina a fost convertită în cuarteri de grîu 143 (vezi tabe
Jul de la p. 4 1 9 *) .
Extensibilitµtea extraordinară şi în salturi a sistemului de
fabrică şi dependenţa lui de piaţa mondială determină în mod
necesar o producţie febrilă, urmată de suprasaturarea pieţelor, a
căror contractare duce la o p aralizare a lor. Viaţa industrială se
transformă într-o succesiune de perioade de înviorare medie, de
prosperitate, de supraproducţie, de criză şi de stagnare. O dată
cu alternanţa perioadelor ciclului industrial, nesiguranţa şi insta
bilitatea muncii şi, implicit, a situaţiei muncitorilor determinate de
producţia mecanizată devin un fenomen normal. Exceptînd perioa
dele de prosperitate, între capitalişti se dă cea mai înverşunată
luptă, fiecare dintre ei voind să-şi asigure locul său pe piaţă. Acest
loc este direct proporţional cu ieftinătatea produsului. In afară de
rivalitatea născută astfel în ceea ce priveşte introducerea maşini
lor perfecţionate care înlocuiesc forţa de muncă şi aplicarea noilor
metode de producţie, de fiecare dată se ajunge la un punct unde
apare tendinţa de a ieftini marfa prin reducerea forţată a salariului
sub valoarea forţei de muncă 235) .
„Bere" sau 11Bigg" (un soi
de orzoaioă) cwt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:Mazăre cwt. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Fasole cwt. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Import total owt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1850

2 039

1862

7 675

1E50

811 620

1862

1 -024 722:

185-0

1 822 972

1862

2 11<17 137

1E50

35 365 801

1_862

�4 01l3 441

235) lntr-im apel adresat în iulie 1866 sindicatelor engleze („Trade Socie
ties of England") de către muncitorii aruncaţi pe drumuri printr-un „lock-out"
al fabrkanţilor de incăJţăminte di.n Leicester se spune intre altele : „Acum vreo
20 de ani, fabricarea încălţămintei a fpst r�voluţionată la Leicester prin intro
ducerea cuielor i.n Jocul cusutului. Atunci se puteau căpăta salarii mari. ln
scurt timp, aceost nou ;procedeu a căpătat o extindere foarte mare. Intre diferi
tele firme a început o concurenţă aprigă pentru producerea unor arti.cole care
să satisfacă gusturile cele mai rafinate. ln curind s-a ivit însă o altfel de concu
renţă, detestabilă : goana de a vinde mărfurile pe piaţă mai ieftin decît concu
rentul (undersell) . UnI).ăriJ.e nefaste s-au făcut simţite dUJPă scurt timp sub forma
reducerilor de salariu, şi scăderea preţului muncii a fost atit de vertigjpoasă,
incît multe firme nu mai .plătesc astăzi deoit jumătate .din salariul iniţ�al. Şi
totuşi, cu toate că salariHe scad din ce în ce mai m<ult, la fj�care modificare a
tarifalui muncii profiturile par să crească". - Fabricanţii profită c}liar şi de
•

Vezi volumul de

faţă,

p.

465.

-

Nota red.

462

Secţiunea a IV-a. Producţia plusvalorii relative

Creşterea numărului muncitorilor de fabrică este deci condi
ţionată de creşterea relativ mult mai rapidă a capitalului total
investit în fabrici. Acest proces are însă loc numai în cadrul peri
oadelor de flux şi de reflux ale ciclului industrial. Şi apoi el este
mereu întrerupt de progresul tehnic, care uneori îl înlocuieşte pe
muncitor virtual, alteori îl înlătură efectiv. Aceste schimbări cali
tative în producţia mecanizată înlătură continuu din fabrică un nu
măr de muncitori sau închide porţile fabricii în faţa afluxului de
noi recruţi, în timp ce simpla extindere cantitativă a fabricilor
înghite, pe lîngă muncitorii concediaţi, şi contingente noi. Astfel,
muncitorii sînt în permanenţă respinşi şi atraşi, aruncaţi dintr-o
parte într-alta, concomitent cu o continuă oscilaţie în ceea ce pri
veşte sexul, vîrsta şi iscusinţa celor recrutaţi.
Soarta muncitorului de fabrică poate fi ilustrată cel mai bine
printr-o scurtă privire asupra soartei industriei engleze a bum
b acului.
Intre 1770 şi 1 8 1 5 industria bumbacului cunoaşte 5 ani de de
presiune sau de stagnare. In timpul acestei prime perioade de 45 de
ani, fabricanţii englezi deţineau monopolul maşinilor şi al pieţei
mondiale. 1 8 1 5-1 821 - depresiune, 1 822 şi 1 823 - prosperitate,
1 824 - abrogarea legilor împotriva dreptului de asociere 144, extin
dere considerabilă şi generală a fabricilor, 1 825 - criză, 1 826 mare mizerie şi revolte printre muncitorii din industria bumbacului ;
1 827 - uşoară ameliorare ; 1 828 - creştere substanţială 'a numă
rului războaielor de ţesut mecanice şi a exportului ; 1 829 - expor
tul, în special cel în India, depăşeşte pe cel din toţi anii prece
denţi ; 1 830 - pieţe suprasaturate, mare mizerie ; 1 831-1 833 depresiune continuă ; comerţul cu Asia orientală (India şi China)
încetează de .a mai fi monopolul Companiei Indiilor Orientale ;
1 834 - o mare creştere a numărului fabricilor şi maşinilor, lipsă
perioadele nefavorabrle ale indootriei pentru a realiza profituri extraordinare
prin reducerea excesivă a sala:riil(J([', adică prin j efuirea directă a mu:ncitorului
de mijloacele sale de subzistenţă strict necesare. Un exemplu. Este voriba de
criza din ţesătorli1e de mătase din Coventry : „Din informaţiile pe call'e le-am
primit atît de la fabricanţi, cit şi de la mu.ncitori, rezultă neîndoielnic că sala
riile atl fost !reduse într-o proporţie mai mare decît cea impusă de concurenţa
p roducătorHor străiinl s au de alte împrejurări. Cea mai :mare parte a ţesătoriklr
lucrează pentilU un s alariu redus cu 30-40°/o. O bucată de panglică pentru
ca�e ţesătorul primea cu cinci ani în urmă 6 sau 7 şilingi nu-i arluce acum dectt
3 şiUngi şi 3 pence sau 3 şilingi şi 6 pence ; altă muncă, plătită mal înainte
cu 4 şilingi sau 4 şilingi şi 3 pence, e retriibuită acum doar cu 2 şilingi sau
2 şiUngi şi 3 pence. Reducerea .salariului e mai mare d ecît ClJI' fi fost necesar
pentru stimularea cererii. De fapt, la multe feluri de p anglici scăderea salariului
nici n-a fost măcar .însoţită de vreo scădere a preţului articolului respectiv".
(&aportul membrului comisiei F. D. Longe în „Ch. Emp. Comm. V. Rep. 1866" ,
p. 1 1 4, nr. 1 .)
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de braţe de muncă. Noua lege pentru asistenţa săracilor accen
tuează migraţiunea muncitorilor agricoli spre districtele industriale.
Goana după copii în comitatele agricole. Comerţ cu sdavi albi.
1835 - mare prosperitate. Concomitent, ţesătorii manuali de bumbac
se sting de foame. 1 836 - mare prosperitate. 1 837 şi 1 838 - stare
de depresiune şi criză. 1 839 - înviorare. 1840 - mare depresiune,
revolte, intervenţia armatei. 1 841 şi 1 842 - suferinţe îngrozitoare
ale muncitorilor de fabrică. 1 842 - fabricanţii concediază pe mun
citori pentru a obţine abrogarea legilor 1cerealelor. Mii de mun
citori se îndreaptă spre Yorkshire, armata îi respinge, conducătorii
lor sînt deferiţi justiţiei în Lancaster. 1843 - mare mizerie. 1844 o nouă înviorare. 1 845 - mare prosperitate. 1 846 - mai întîi
prosperitatea continuă, apoi simptome de reacţie. Abrogarea legilor
cerealelor. 1 847 - criză. Reducere generală a salariilor cu 1 0°/o şi
chiar mai mult pentru a sărbători „big loaf"-ul 145 (pîinea mare) .
1 848 - în continuare depresiune. Manchesterul păzit de armată.
1849 - înviorare. 1 850 - prosperitate. 1 851 - scăderea preţurilor
mărfurilor, reducerea salariilor, greve frecvente. 1 852 - început de
ameliorare. Grevele continuă, fabricanţii ameninţă cu importul de
muncitori străini. 1853 - creşterea exportului. Grevă de opt luni şi
mizerie mare la Preston. 1 854 - prosperitate, suprasaturare a
pieţelor. 1855 - sosesc ştiri despre falimentele din Statele Unite,
Canada şi de pe pieţele Asiei orientale. 1856 - mare prosperitate.
1857 - criză. 1 858 - ameliorare. 1 859 - mare prosperitate, creşte
numărul fabricilor. 1 860 - apogeul industriei engleze a bumbacu
lui. Pieţele din India, din Australia şi din alte p ărţi, fiind supra
saturate, n-au reuşit nici în 1 863 să absoarbă toate stocurile. Acord
comercial cu Franţa. Creştere enormă a numărului fabricilor şi
maşinilor. 1 861 - avîntul mai durează un timp, reacţie, războiul
civil din America, criza bumbacului. 1862 pînă în 1 863 - pră
buşire totală.
Istoria crizei de bumbac este prea caracteristică pentru a nu
zăbovi o clipă asupra ei. Din indiciile cu privire la starea pieţei
mondi,ale din 1 860 pînă în 1 861 rezultă că fabricanţilor criza de
bumbac le-a fost binevenită, şi în parte avantajoasă, fapt recunoscut
în rapoartele Camerei de comerţ din Manchester, proclamat în
parlament de Palmerston şi Derby şi confirmat de evenimente 2ss) .
E drept că, în 1 86 1 , printre cele 2 887 fabrici de bumbac din Reg,atul
Unit erau şi multe fabrici mici. Potrivit raportului inspectorului de
fabrici A. Redgrave, a cărui circumscripţie cuprindea 2 1 09 fabrici
din cele 2 887, un număr de 392 de fabrici din aceste 2 1 09, adică
236) Comp. „Reports of. Insp. of pact. for 31st Oct. 1862", ip.
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19°/o, foloseau o forţă mai mică de 1 0 cai-putere, 345, sau 1 6°/o,
foloseau o forţă de 10 cai-putere sau mai mare, însă sub 20, iar
1 372 20 cai-putere sau mai mult 237) . Majoritatea fabticilor m'ici
erau ţesătorii, în cea mai mare parte înfiinţate de speculanţi în
timpul perioadei de prosperitate, care începuse în 1 858 : unul dădea
firele, altul maşinile, al treilea localul, conducerea fiind încredin
ţată unor foşti overloocker sau altor persoane neavute. Cei mai
mulţi dintre aceşti mici fabricanţi s-au ruinat. Aceea$i soartă le-ar
fi pregătit-o şi criza comercială care a fost evitată din cauza lipsei
de bumbac. Deşi ei constituiau 1/a din numărul fabricanţilor, fabtiJ
cile 16t absorbeau o parte cu mult mai mică din capitalul investit în
industria bumbacului. Cît despre proporţiile stagnării, din evaluări
exacte rezultă că în octombrie 1 862 60,3°/o din fusuri şi 58!!/o din
războaiele de ţesut stăteau inactive. Aceste cifre se referă la în
treaga ramură industrială respectivă şi variază, bineînţeles, mu1f
de la un district la altul. In foarte puţine fabrici era menţinută
săptămîna completă de lucru (60 de ore pe săptămină} ; celelalte
lucrau cu întreruperi. Chiar şi pentru puţinii muncitori care lucrau
s ăptăfI'llîna completă de lucru şi primeau salariul în acord obişnuit,
salariul săptămînal era necesarmente scăzut din cam�a înlocuirii
bumbacului mai bun cu altul mai prost, a înlocuirii bumbacului
Sea Island cu bumbac egiptean (în filaturile de fire fine) , a bumba
cului amerioan şi egiptean cu surat (din lndiile Orientale) , a bum
bacului pur cu amestecuri din deşeuri de bumbac cu surat. Fibra
mai scurtă a bumbacului surat, impurităţile lui, rezistenţa mai mică
a firelor, înlocuirea făinii la apretarea firului de urzeală prin tot
felul de ingrediente grele reduceau viteza maşinilor sau numărul
războaielor de ţesut pe care le putea supraveghea un ţesător,
rnăteau volumul de muncă necesar pentru corectarea defecţiunilor
în munca maşinii şi reduceau, o dată cu cantitatea de produs, şi
suma primită pe bucată. Pentru muncitor, pierderea pricinuită de
folosirea suratului atingea şi în condiţiile săptămînii complete de
lucru 20, 30°/o şi mai mult din salariu. Dar majoritatea fabricanţilor
au redus şi tariful pe bucată cu 5, 'l1/2 şi 1 0°/o. Se va înţelege deci
situaţia celor care nu lucrau decît 3,31/2 şi 4 zile pe săptămînă sau
numai 6 ore pe zi. In 1 863, după ce intervenise o relativă 1amelio
:rare, salariile săptămînale ale ţesătorilor, filatorilor etc. erau de
3 şilingi şi 4 pence, 3 şilingi şi 10 pence, 4 şilingi şi 6 pence, 5 şilingi
şi 1 penny etc 238) . Nici măcar în aceste împrejurări chinuitoare in
ventivitatea fabricantului în a opera reţineri din saLarii n-a încetat să
se manifeste. Aceste reţineri se făceau în parte sub forma amenzilor
237) L. c., p. 18, 19.
Z38) „Reports of Insp of. Pact. for 31st Oct. 1863" , p. 41-45, 51 .

Perioade d

5 ani şi anul 1866

1831-1835

1836 -1840

1841- 1845

1846-1850

1851-1855

1856- 1860

18.61 - 1865

1 096 373

2 389 729

2 843 865

8 776 552 8 345 237 10 913 612 15 009 871 16 457 340

Export . . . . . . . . . . . . cuarteri

225 263

251 770

139 056

155 t61

Ex cedentul importului asupra
exportului anilor medii . .

871 110

2 137 959

2 704 809

8 621 091

1866

Media anuală

Import . . . . . . . . . . . . cuarteri

Media anuală

307 491

341 150

302 754

216 218

8 037 746 10 572 462 14 707 117 1 6 241 122

"'
"'
"'
"'

Populaţia

Cifra medie anuală în fiecare
perioiidă. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 621 107 25 929 507 27 262 569 27 797 �98 27 572 923 28 391 544 29 381 760 29 935 404
Cantitatea medie de griu etc.,
în cuarteri , cqnsumată anual
de fiecare Io i:ui tor, la o re
partizare egală în rîndurile
populaţiei, peste cantitatea
produsă în ţară . . . . . . . . . .

�El

0,036

0 ,082

0,099

0 ,31 0

0,2!Jl

0, 372

0,501

p,543
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pentru defectele produsului pricinuite de calitatea proastă a bum
b acului său, de folosirea unor maşini nepotrivite etc. Iar acolo unde
fabricantul era proprietarul cottages-urilor, el îşi încasa chiria prin
reţineri din salariul nominal. Inspectorul de fabrici Redgrave arată
că unii selfacting minders (muncitori care supraveghează o pereche
de selfacting mules) ,

„cîştigau după 14 zile complete de lucru 8 şilingi şi 1 1 pence, iar din această
sumă se scădea chiria, din care însă fabricantul îi restituia muncitorului jumă
tate drept cadou, astfel că minder-ii duceau acasă în total 6 şilingi şi 1 1 pence.
Spre sfîrşitul anului 1 862, salariul săp.tămînal al ţesătorilor începea de la 2 şilingi
şi 6 pence" 239) .
Chiar şi atunci cînd muncitorii nu lucrau toată săptămîna,
chiria era adesea reţinută din salarii 240) . Nu e deci de mirare că
în unele părţi din Lancashire a izbucnit un fel de ciumă a foamei I
Mai caracteristic decît toate acestea era însă modul în care revo
luţionarea procesului de producţie se făcea pe socoteala muncito
rilor. Erau adevărate experimenta in corpore vili *, ca experienţele
anatomiştilor asupra broaştelor.

„Deşi am arătat - spune inspectorul de fabrici Redgrave - încasările
reale ale mundJtoTilor întT-un mare număr de >fabrici, nu �rebuie să conchidem
că ei �:irimesc săptămÎlnă de săJptămînă aceeaşi suană. Situaţia muncitorilor este
supusă celor mai mari oscilaţii din cauza permanentelor experi.men1e (experi
mentalizing) ale fabricanţilor ... Veniturile muncitorilor cresc şi scad în funcţie
de calitatea amestecului de bumbac ; uneOll"i ele nu diferă decî t ou 15"/o de ve
nitUTile lor aJD.terioare, pentru ca în a doua sau în a treia săptămînă să scadă
cu 50 ipînă la 60'/e• H1j .
Aceste experienţe se făceau nu numai pe seama mijloacelor de
subzistenţă ale muncitorilor. Ei le plăteau cu toate cele cinci sim
ţuri ale lor.

„Cei care desfac bumbacul îmi povestesc că duhoarea insuportabilă le
provoacă greţuri... Cei care lucrează în încăperile de amestec, în încăperile de
dărăcit (scribbling) şi în cele de cardat se plîng că praful şi murdăria care se
degajează Ie irită <toate organele feţei, le stîirneşte tusea şi le îngreuiază respi
raţia ... Deoarece fibra e scurtă, firului i se adaugă la apretat o ca.rutitate mare
de substanţe de tot felul care înlocuiesc făina folosită mai ânainte. Din această
cauză ţesătorii suferă de greţuri şi dispepsie. Din pricina prafului, bronşita e
foarte .răspindită ; de asemenea laTingita ; apoi o boală de piele provocată de
iritarea epidermei de către impurităţile pe care le conţine suratul".
239) „Reports etc 31.st
240) L. c., p. 57.
241) L. c., p. 50, 51.
*

-

Oct. 1 863 " , p. 41 , 42.

experienţe asupra unui corp fără valoare.

-
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Pe de altă parte, substanţele întrebuinţate în locul făinii con
stituiau pentru fabricanţi o adevărată pungă a lui Fortunatus, de
oarece măreau greutatea firelor. Datorită lor, „15 pfunzi de materii
prime transformate în fire cîntăreau 20" 242) . In raportul inspectorilor
de fobrici din 30 aprilie 1 864 se poate citi :
„ln prezent, industria valorifică aceste resurse auxiliare în proporţii cu
adevăxat Îllldecente. Ştiu di.n sursă sigură că 8 pfunzi de ţesătură se fac din
51/• pfunzi de bumba c şi 28/4 pfunzi de apret. Altă ţesătură, de 51/4 pfunzi,
conţinea doi pfunzi de apret. Era vorba de shirting * ordinar pentru export.
La alte sortuiri de ţesătură se adaugă dteodată 50°/o apret, incit unii fabrkanţi
se pot făli, şi se şi fălesc de fapt, că se îmbogăţesc vînzînd ţesături la un
preţ mai ieftin deci t costul nominal al fire1o r pe care Ie conţm• 243) .

Muncitorii aveau d e suferit însă n u numai din pricina expe
rienţelor întreprinse de fabricanţi în fabrici şi de municipalităţi în
afara fabricilor, nu numai din pricina reducerilor de salariu şi a
şomajului, a sărăciei şi a pomenilor, ia discursurilor elogioase ale
lorzilor şi ale membrilor Camerei comunelor.
„Femei nenorocite, fără lucru din cauza lipsei de bumbac, au devenit
şi apoi au rămas nişte lepădături ale societăţii... Numărul prostituatelor tinere
este acum mai mar•e decît în oricare din ultimii 25 de ani" 2441 .

In primii 45 de ani ai industriei engleze a bumbacului, adică
în perioada 1770-18 15, găsim deci numai 5 ani de criză şi de
stagnare, dar aceasta era perioada monopolului ei mondial. A doua
perioadă, de 48 de ani, între 1 8 1 5 şi 1 863, cuprinde numai 20 de
ani de înviorare şi de prosperitate şi 28 de ani de depresiune şi
de stagnare. In perioada 1815-1830 începe concurenţa cu Europa
continentală şi cu Statele Unite. Din 1 833 are loc o extindere
forţată a pieţelor asiatice prin „distrugerea rasei umane" 148• De
la abrogarea legilor cerealelor, în perioada 1 846-1 863, la opt ani
de înviorare medie şi de prosperitate revin nouă ani de depre
siune şi de stagnare. Despre situaţia muncitorilor adulţi de sex
bărbătesc din industria bumbacului, chiar şi în perioadele de prospe
ritate, ne putem forma o părere din nota de mai jos 245) .
242)
248)
244)

L.c., p. 62, 63.
„ Reports etc. 30th April 1864 " , p. 27.
Dintr-o scrisoare a lui Harris, chief constable ** din Bolton, în „Reports
of Insp. of Fact. , 31 st Oct. 1 865" , p. 61, 62.

245) lntr-un apel al mU111citorilor din industria bumbacului din primăvara
anulllli 1 863, care chema la formarea unei societăţi de emigrare, se spune între
altele : „Puţini sînt aceia care vor tăgădu1 necesitatea absolută în momentul de
*
**
3 0*

- material de cămăşi. - Nota
- �eful poliţiei. - Nota trad.
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8. Revoluţionarea manufac turii, a meseriilor
şi a muncii la domiciliu de către marea industrie
a) Desfiinţarea cooperării întemeiate pe meserii
şi pe diviziunea muncii
Am văzut cum maşina desfiinţează cooperarea întemeiată pe
meserii şi manufactura întemeiată pe diviziunea muncii meşteşugă
reşti. Un exemplu pentru primul caz îl constituie maşina de co
sit, care înlocuieşte cooperarea cosaşilor. Un exemplu elocvent
pentru al doilea caz îl reprezintă maşina pentru fabricarea acelor
de cusut. După relatarea lui Adam Smith, pe vremea sa, datorită
diviziunii muncii, zece bărbaţi confecţionau peste 48 OOO de ace
de cusut pe zi. In schimb, o singură maşină confecţionează într-o
zi de muncă de 1 1 ore 145 OOO de ace de cusut. O singură femeie
sau o fată supraveghează în medie patru asemenea maşini, pro
ducînd astfel cu ajutorul maşinilor 600 OOO de ace de cusut pe zi,
adică peste 3 OOO OOO de ace de cusut pe săptămînă 246) . In măsura
în care o maşină-unealtă ia locul cooperării sau al manufacturii, ea
poate, la rîndul ei, să devină baza unei producţii meşteşugăreşti.
Dar această reproducere a producţiei meşteşugăreşti pe baza ma
şir:ilor nu constituie decît tranziţia spre sistemul de fabrică ; acesta
apare, de regulă, ori de cîte ori forţa motrice mecanică, aburul
faţă a uriei emigrăTi mq,şive de muncitori de fabdcă. D;i.r că tot timpul există
necesitatea unui flux continuu de emigrare şi că fără un asemenea flux ne e
cu neputinţă să ne menţinem situaţia 1n lmprejurări normale rezultă din urmă
toarele fapte : in 1814 valoarea oficială (reprezentind doar un indice CJa1IJ.titativ)
a produselor de bumbac ex.portate era de 17 665 378 I. st., iar valoarea lor de
piaţă reală de 20 070 824 I. st. 1n 1858 valoarea oficială a produselor de bumbac
exportate ena de 182 221 681 L st„ iar valoarea lor de piaţă reală de numai
43 001 322 I. st., astfel incit înzecirea cantităţii a avut drept urmare doar ceva
mai mult deoit dublarea echivalentului. Rezultatul acesta, nefast atit pentru ţară
în generail, oit şi pentru muncitorii de fabrică în special, a fost provocat de un
concurs de împrejurări diferite. Una dintre cele mai pregnante o constituie per
manentul excedent de braţe de muncă, indispensabil pentru această ramură de
producţie, oare, dacă nu vr.ea să sucombe, are l!levoie de o continuă ex.tiMere
a pieţei. Se intîmplă t:a fabricile ·noastre de bumbac să.şi · Înt:eteze activitatea
din cauza stagnărilor periodice ale comerţului, care, în situaţia actuală, smt I a
fel de inevitabile ca moartea. Dar inventivitatea omului nu seacă din această
pricină. Deşi 1n ulbi.mii 25 de ani au părăsit ţ.ara pe puţin 6 OOO OOO de oameni,
totuşi, ca urmare a neîntreruptei înlăturări a braţelor d e muncă, menită să iefti
nească prodUSIUl, un procent important de bărbaţi adulţi nu are posibilitatea
să-şi găsească vreo utilizare în fabrici, în indiferent ce condiţii, nici măcar în
perioadele de .prosperi ba te maximă". („Reports of !nsp. of F.act., 30th April !Al63 " ,
p. 51, 52.) S e v a ved�a într-un capitol ulterior c wn inGercau domnii fabricanţi,
în timpul catastrofei bumbacului, să împiedice în fel şi chip, recurgînd chiar şi
la forţa publică, emigrarea muncitorilor de fiabrică.
246) „ Ch. Empl. Co,,.,m., III. Report", 1864, p. 108, nr. 447.
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sau apa, înlocuieşte muşchii omului la acţionarea maşinii. Sporadic,
şi în orice caz doar temporar, mica producţie se poate îmbina cu
forţa motrice meoanică prin închirierea aburului, ca în unele ma
nufacturi din Birmingham, prin folosirea unor maşini calorice
mici 147, ca în unele ramuri ale ţesătoriei etc . .247) In ţesătoriile de
mătase din Coventry s-a ajuns spontan la experimentarea aşa-ziselor
„fabrici-coUage " . In mijlocul unor şiruri de cottages dispuse în
careu se construia o aşa-numită Engine House*, care adăpostea ma
şina cu abur, iar aceasta era pusă în legătură cu războaiele de
ţesut din cottages prin intermediul unor arbori de transmisie. in
toate cazurile aburul era închiTiat, de pildă, cu 2 1/2 şilingi de fie
care război de ţesut. Această chirie pentru abur se plătea săptă
mînal, indiferent dacă războaiele funcţionau sau nu. Fiecare cottage
cuprindea 2-6 războaie de ţesut, aparţinînd muncitorilor, fie cum
părate pe credit, fie închiriate. Lupta dintre fabrica-cottage şi fa
brica propriu-zisă a durat peste 12 ani. Ea s-a terminat cu ruinarea
totală a celor 300 cottage factories 248) . Acolo unde natura pro
cesului nu a impus de la înoeput producţia pe scară mare, industriile
nou apărute în ultimele decenii, de pildă confecţionarea plicurilor
de scrisori, a peniţelor de oţel etc., de regulă au trecut mai întîi pni.n
producţia meşteşugărească şi apoi prin producţia manufacturieră,
ca scurte faze de tranziţie spre producţia de fabrică. Metamorfoza
aceasta se arată a fi cea mai anevoioasă acolo unde producerea
manufacturieră a produsului nu reprezintă o succesiune de procese
evolutive, ci o multiplicitate de procese disparate. Aceasta a con
stituit, de pildă, o piedică însemnată pentru industria peniţelor de
oţel. Dar încă cu vreo 15 ani în urmă a fost inventat un automat
care execută concomitent şase procese disparate. Producţia meşte
şugărească a livrat în 1 820 primele 12 duzini de peniţe de oţel cu
'l I.st. şi 4 şilingi , manufactura le-a livrat în 1 830 cu 8 şilingi, iar
fabrica le livrează astăzi comerţului cu ridicata la preţul de 2 pînă
la 6 pence 249) .
247) In Statele Unite, o asemenea reproducere a meseriilor pe baza maşi
nilor se întîlneşte frecvent. Tocmai din această cauză, în comparaţie cu Europa
ş i chiar cu Anglia, concentrarea, trecerea inevitabilă la sistemul de fabrică, va
înainta aici cu paşi gigantici.
24Bj Comp. „Reports of Insp. of Fact. 3 1st Oct. 1865", p. 64.
249) Prima manufactură de peniţe de oţel pe scară mare a fost înfiinţată
la Birmingham de d-l Gillott. lncă în 1851 ea producea peste 180 OOO OOO de pe
niţe şi consuma anual 120 de tone de tablă de oţel. Birmingham, care deţine mo
nopolul acestei industrii în Regatul Unit, produce acum miliarde de peniţe de
oţel pe an. După datele recensămîntului din 1861, numărul persoanelor ocupate
era de 1 426, dintre care 1 268 muncitoare, înrolate de la vîrsta de 5 ani în sus.
*

-
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b) Repercusiunile sistemului de fabrică
asupra manufacturii şi asupra muncii la domiciliu
Dezvoltarea sistemului de fabrică şi revoluţionarea agriculturii
care însoţeşte această dezvoltare determină nu numai o extindere
a producţiei în toate celelalte ramuri industriale, ci şi o modificare
a caracterului lor. Principiul producţiei mecanizate, care constă în
disecarea procesului de producţie în fazele lui componente şi în
rezolvarea problemelor astfel ivite prin aplicarea mecanicii, a chi
miei etc., într-un cuvînt a ştiinţelor naturale, devine pretutindeni
determinant. De aceea maşina îşi face apariţia în manufacturi b a
pentru u n proces parţial, b a pentru altul. Structura lor trainică,
cristalizată, izvorîtă din vechea diviziune a muncii, se destramă
astfel şi deschide drumul unor schimbări continue. Abstracţie făcînd
de acest fapt, componenţa muncitorului colectiv, adică a personalu
lui muncitoresc combinat, este revoluţionată din temelii. In opoziţie
cu perioada manufacturieră, planul de diviziune a muncii se înte
meiază acum pe folosirea muncii femeilor, a muncii copiilor de
toate vîrstele, a muncitorilor necalificaţi, oriunde se iveşte posibi
litatea, într-un cuvînt, a muncii ieftine, „cheap labour ", cum o
numesc sugestiv englezii. Acest lucru e valabil nu numai pentru
orice producţie combinată pe scară mare, indiferent dacă foloseşte
maşini sau nu, dar şi pentru aşa-numita industrie casnică, indiferent
dacă este efectuată în locuinţele particulare ale muncitorilor sau
în mici ateliere. Această aşa-numită industrie casnică modernă, în
afară de nume, nu ii.re nimic comun cu industria casnică de modă
veche, care presupune meseriile independente de la oraşe, gospo
dăria ţărănească autonomă şi, înainte de toate, o casă iaparţinînd
familiei muncitorului. Ea s-a transformat acum într-o secţie externă
a fabricii, a manufacturii, sau a magazinului de mărfuri. Alături de
muncitorii de fabrică, de muncitorii manufacturieri şi de meseriaşi,
pe care îi concentrează în mase mari într-un spaţiu restrîns şi îi
comandă nemijlocit, capitalul pune în mişoare prin fire invizibile
o altă armată de muncitori, care lucrează la domiciliu şi sînt îm
prăştiaţi în oraşele mari şi la sate. Un exemplu : fabrica de cămăşi
a d-lor Tillie din Londonderry, Irlanda, foloseşte 1 OOO de muncitori
de fabrică şi 9 OOO de muncitori la domiciliu, împrăştiaţi la ţară 250) .
Exploatarea forţelor de muncă ieftine şi nemature se practică
în manufactura contemporană cu mai multă neruşinare decît în
fabrica propriu-zisă, deoarece b aza tehnică existentă aici, adică
înlocuirea forţei muşchilor prin maşini şi uşurinţa muncii, lipseşte
acolo în mare parte şi totodată deoarece organismul femeilor şi or250) „ Ch. Empl. Comm.,

II. Rep. •,

1 864,

p. LXVIII, nr.

415.
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ganismul necopt al minorilor este expus acţiunii substanţelor toxice
etc. cu o totală lipsă de scrupule. In aşa-numita muncă la domiciliu,
această exploatare este mai neruşinată decît în manufactură, pentru
că puterea de împotrivire a muncitorilor scade prin faptul că sînt
dispersaţi, pentru că o serie întreagă de paraziţi hrăpăreţi se inter
pun între patronul propriu-zis şi muncitor, pentru că pretutindeni
munca la domiciliu are de luptat, în cadrul aceleiaşi riamuri de pro
ducţie, cu producţia mecanizată sau cel puţin cu cea manufacturieră,
pentru că sărăcia îl privează pe muncitor de cele mai elementare
condiţii de muncă, spaţiu, lumină, aerisire etc., pentru că perioa
dele în care muncitorul nu găseşte de lucru se repetă tot mai des
şi, în sfîrşit, pentru că în aceste ultime refugii ale celor pe care
marea industrie şi marea agricultură i-a făcut „excedentari" con
curenţa dintre muncitori se ascute inevitabil la maximum. Econo
misirea mijloacelor de producţie, care a fost realizată sistematic
tocmai de producţia mecanizată şi care înseamnă din capul locului
cea mai neînfrînată risipă de forţă de muncă şi totodată rapt în
ceea ce priveşte condiţiile normale de desfăşurare a muncii, îşi
vădeşte acum cu atît mai mult acest revers antagonic şi asasin, cu
cît în ramura industrială respectivă forţa productivă socială a
muncii şi b aza tehnică a proceselor de muncă combinate sînt mai
puţin dezvoltate.
c) Manufactura modernă
Voi ilustra acum prin cîteva exemple afirmaţiile de mai sus.
De fapt, cititorul a putut cunoaşte un mare număr de exemple din
capitolul despre ziua de muncă. Manufacturile de prelucrare a me
talului din Birmingham şi din împrejurimi folosesc, în mare parte
pentru munci foarte grele, 30 OOO de copii şi .adolescenţi şi 10 OOO
de femei. li găsim aici lucrînd în cele mai nesănătoase condiţii, în
turnătoriile de alamă, în fabricile de nasturi, în atelierele de smăl
ţuit, de galvanizat şi de lăcuit 251) . Munca excesivă a adulţilor şi
minorilor a adus unor tipografii de ziare şi cărţi din Londra repu
taţia de „abatoare" 251a) . Aceleaşi excese au loc în legătoriile de
cărţi ; victimele sînt aici în special femei, fete şi copii. Muncă ex
tenuantă pentru minori în manufactura de frînghie. Muncă de
noapte în saline, în manufacturile de lumînări şi în alte manu
facturi de produse chimiC'e. Folosire criminală a muncii adolescen
ţilor în ţesătoriile de mătase la învîrtitul războaielor, care nu sînt
251) La Sheffield, copiii sint folosiţi chiar şi la şlefuitul pilelor I
25la) „Ch. Ernpl. Cornrn., V. Rep . " , 1 866, p. 3, nr. 24 ; p. 6, nr. 55, 56 ;

p. 7, nr. 59, 60.
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acţionate prin forţă mecanică 252) . Una dintre muncile cele mai in
fame, mai murdare şi mai prost plătite, la care sînt folosite de pre
dilecţie fete tinere şi femei, este sortarea zdrenţelor. După cum se
ştie, abstracţie făcînd de nenumăratele ei zdrenţ� proprii, Marea
Britanie reprezintă centrul comerţului cu zdrenţe din lumea în•
treagă. Ele sosesc din Japonia„ din statele cele mai îndepărtate ale
Americii de Sud şi din Insulele Canare. Dar princiJ>alele ei surse de
aprovizionare sînt Germania, Franţa, Rusia, Italia, Egiptul, Turcia,
Belgia şi Olanda. Ele servesc drept îngrăşămînt, la fabricarea de cîlţi
(pentru saltele) şi de shoddy (lină artificială) şi ca materie primă
la fabricarea hîrtiei. Femeile care sortează zdrenţele devin purtă
toare de variolă şi alte boli molipsitoare, ale căror prime victime
sînt ele însele 253) . Drept exemplu clasic de muncă excesivă, de
muncă grea şi nepotrivită şi deci de abrutizare a muncitorilor epui
zaţi din fragedă copilărie poate fi considerată, pe lingă munca în
minele de cărbuni şi în alte mine, fabricarea cărămizilor şi a ţiglelor,
la care maşina, recent inventată, nu e folosită în Anglia decît spo·
radic (1 866) . Din mai pînă în septembrie, munca durează de la
5 dimineaţa pînă la 8 seara şi adesea, acolo unde operaţia de uscare
se face în aer liber, de l'a 4 dimineaţa pînă la 9 seara. Ziua_ de
muncă care durează de la 5 dimineaţa pînă la 7 seara trece drept
„redusă", „moderată". Copii de ambele sexe sînt folosiţi de la
vîrsta de 6 ani şi chiar de 4 ani. Ei lucrează acelaşi număr de ore
oa şi adulţii, adesea chiar mai mult. Munca este grea, iar arşiţa
verii îi istoveşte şi mai mult. Intr·o cărămidărie din Mosley, de
pildă, o fată de 24 de ani făt:ea 2 OOO de cărămizi pe zi, ajutată de
două fete minore care cărau lutul şi rînduiau cărămizile. Ele cărau
zilnic 10 tone pe p antele lunecoase ale gropii, de la o adîncime de
30 de picioare şi la o depărtare de 2 1 0 picioare.
„Un copil nu poate trece prin purgatoiliuI unei cărămidării fără a se alege
cu o mare degradare morală... Limbajul grosolan pe care îl aud de Ia vîrsta
cea mai fragedă, obiceiurile indecente, u ru te şi neruşinate in mijlocul cărora
cresc în ignoranţă şi sălbăJticie îi fac pentru tot restul vieţii nişte nelegiuiţi,
decăzuţi, depriavaţi... O pricină cumplită de demoralizare o constituie condiţiile
de cazare. Fiecare moulder (modelator) " (muncitorul calificat propriu-zis şi şeful
unui grup- de muncitori) „oferă echipei sale, fo!lIDate din şapte persoane, casă
şi masă în coliba sau în cottage-ul isău. ln această colibă dorm bărbaţi, băieţi
şi fete i.ncliferent dacă fac parte diiil !familia modelatOillllui sau nu. Coliba constă

252) L.c., p. 1 14, 1 15, nr. 6-'i'. Un membru
cuvînt că, dacă altminteri maşina înlocuieşte pe
mente înlocuiesc maşina.
253) Vezi raportul cu privire Ia comerţul cu
„Public Health, VIII. Report" , Land. 1866, Appendix,

al comisiei observă pe drept
om, aici adolescenţii li teral
zdrenţe şi numeroase date în
p. 196-208.
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de obicei din două, rareori din trei camere, toate la parter, cu aerisire insufi
cientă. Corpul este atit de extenua t de pe urma trudei din cursul zilei, incit
nimeni nu se sinchiseşte nici de reguli sanitare, nici de curăţenie, nici de
bună-cuviinţă. Multe dintre aceste colibe sint adevărate modele de dezordine,
murdărie şi praf... Neajunsu! cel mai mare al sistemului care foloseşte fete
tinere la acest fel de muncă constă ân faptul că le leagă, îndeobşte din copilă
rie, pentru toată viaţa de cele mai decăzute elemente ale societăţii. Inainte ca
natura să le înveţe că sînt femei, ele devin ştrengari dezmăţaţi şi obraznici
(rough, foulmouthed boys) . lmbrăcate in cîteva zdrenţe murdare, cu picioarele
dezgolite mult deasupra genunchilor, cu părui şi faţa murdare, ele se deprind
să desconsidere orice sentiment de moralitate şi de pudoare. In timpul meselor
stau întinse pe cîmp sau se uită la băieţii care se scaldă într-o gîrlă din apro
piere. După ce termină munca lor istovitoare, îşi pun hai.ne mai bune şi-i însoţesc
pe bărbaţi prin cîrciumi" .
E ş i firesc ca toată această categorie d e oameni s ă fie din
fragedă copilărie tributară beţiei. Dar mai grav decît toate e că
aceşti cărămidari au pierdut ei înşişi orice speranţă de îndreptare.

„Aţi putea mai aurind să încercaţi - îi spunea unul mai răsărit caipela
nului din Southallfield - să-l dndreptaţi pe satana decit pe un cărămidar ! "
(„You might as well try t o raise and improve the devii a s a brickie, Sir ! " ) 254)
Despre economisirea capitalistă a condiţiilor de muncă în
manufactura modernă (termen sub care înţelegem toate atelierele
mari în afara fabricilor propriu-zise) găsim un bogat material ofi
cial in al IV�lea {1861) şi al VI-lea (1864) „Public Health Report " .
Descrierea worksshop-urilor (atelierelor) , în special ale tipografilor
şi croitorilor londonezi, depăşeşte tablourile cele mai respingătoare
create de fantezia romancierilor noştri. Efectul asupra stării sănă
tăţii muncitorilor se înţelege de la sine. Doctorul Simon, şeful sec
ţiei sanitare pe lîngă Privy Council 148 şi editor oficial al „Public
Health Reports " , spune între altele :

„In al patrulea raport al meu" (1861) „ am arătat că muncitorilor le este
practic imposibil să-şi apere cel dintîi drept al lor, dreptul la sănătate, să
insiste ca, patronul, indiferent de munca pe care îi pune s-o efectueze, să ferească
această muncă, atît cit depinde de el, de toate condiţiile dăunătoare sănătăţii
care por fi evitate. Am demonstrat că muncitorii, practic incapabili de a impune
prin propriile lo r puteri res.peotarea acestui drept la sănătate, nu pot obţine un
ajutor eficace nici din partea funcţionarilor poliţiei sanitare„. Viaţa a zeci de
mii de muncitori şi muncitoare e astăzi inutil chmuită şi scurtată prin nesfîrşitele
suferinţe fizice, provocate pur şi simplu de munca lor" 255) .
p.

254) „Chi!d. Empl. Comm„ V. Report.", 1866, p. XVI-XVIII, nr. 86-97, şi
130-133, nr. 39-71. Vezi şi ibid„ III. Report„ 1864, p. 48, 56.
255) „Public Health. VI. Rep.", Lond. 1864, p. 29, 31.
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Pentru a ilustra influenţa atelierelor asupra stării sănătăţii,
doctorul Simon prezintă următorul tabel de mortalitate :
Numărul persoanelor
de toate vlrstele , folosite ln ramurile industriale respective

958
22
12
13

265
301 bărbaţi
377 femei
803

Ocupaţiile comparate ln ceea oe
priveşte starea sănătăţii

Indicele de mortalitate ln ramurile
respective le. 100 OOO de bărbaţi de
vlrstele indicate
25-35
an i

}

35-45
ani

45-55
a.ni

Agricultura în Anglia şi
Wales

743

805

1 145

Croitori londonezi

958

1 262

2 093

Tipografi londonezi

894

1 747

2 367256)

• • • • • • • • • • • • • „ • •

d) Munca la domiciliu în zilele noastre
Mă voi ocupa acum de aşa-numita muncă la domiciliu. Cine
vrea să-şi facă o idee despre această sferă de exploatare pe care
capitalul o practică pe fundalul marii industrii şi despre mon
struozitatea acestei exploatări n-are decît să cerceteze, de pildă,
confecţionarea cuielor, atît de idilică în aparenţă, cu care se în
deletnicesc cîteva sate îndepărtate din Anglia 257) . Vom da aici
doar cîteva exemple din producţia de dantele şi a împletiturilor de
p aie, ramuri care nu folosesc încă nici un fel de maşini şi nici nu
concurează cu producţia mecanizată sau cu cea manufacturieră.
Din cele 150 OOO de persoane ocupate în producţia de dantele
din Anglia, aproximativ 10 OOO intră în prevederile legii cu privire
la reglementarea muncii în fabrici din 1861. Din restul de 1 40 OOO,
cea mai mare parte sînt femei, adolescenţi şi copii de ambele sexe,
deşi sexul bărbătesc nu e decît sl1ab reprezentat. Starea sănătăţii
acestui material de exploatare „ieftin" rezultă din următorul tabel
al doctorului Trueman, medic la General Dispensary * din Nottin-

256) L.c., p. 30. Doctorul Simon observă că mortalitatea croitorilor şi tipo
grafilor londonezi intre 25 şi 35 ani aUnge în realitate cifre cu mult mai ma;ri,
deoarece patronii londonezi primesc de la ţară un mare număr de tineri pină
la 30 de ani ca „ucenici" şi ca „improvers• (care vor să s e perfecţioneze în
meserie) . Aceste ipensoane figurează în recensămint ca londonezi, mărind nu
mărul la care se oaloulează indicele de mortalitate, fără a intra în aceeaşi pro
porţie în numărul deceselor înregistrate la Londra. O mare parte din ei se întorc
la ţară mai a�es atunci cind .se îmbolnăvesc grav (d.c.) .
257) Aici este vorba de cuiele ciocănite, spre deosebire de cuiele tăiate,
care se confecţionează cu ajutorul maşinilor. Vezi „Child. Empl. Comm„ III.
Report•, p. XI, XIX, n. 125-130 ; p. 52, n. 1 1 ; p. 113-1 14, n. 487 ;
p. 137, n. 674.
*
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gham. La fiecare 686 de p aciente, dantelărese, majoritatea în vîrstă
de 17-24 de ani, sufereau de ftizie :
1852
1853
1854
1855
1856

1
1
1
1
1

din
din
din
din
din

45
28
17
18
15

1857
1858
1859
1860
1861

1
1
1
1
1

din
din
din
din
din

13
15
9
8

8268 )

Această creştere a procentului de ftizie trebuie să edifice şi
pe cel mai optimist progresist, şi pe cel mai minc'inos apologet
german al liberului schimb.
Legea cu privire la reglementarea muncii în fabrici din 1 861
reglementează confecţionarea propriu-zisă a dantelelor cînd ele s e
fac c u ajutorul maşinilor, ceea c e î n Anglia constituie regula. Ra
murile de care ne vom ocupa aici pe scurt, şi anume nu acelea
în care muncitorii sînt concentraţi în manufacturi, magazine etc.,
ci doar acelea în care ei lucrează la domiciliu, se împart în 1) Iace
finishing (finisajul dantelelor fabricate cu maşina, o categorie care,
la rîndul ei, cunoaşte numeroase subîmpărţiri) şi 2) împletitul
dantelelor.
Lace finishing-ul se practică la domiciliu fie în aşa-numitele
„mistresses houst!s " , fie în locuinţele p articulare ale femeilor, care
lucrează singure sau împreună cu copiii. Femeile care ţin aceste
„mistresses houses" sînt ele însele sărace. Atelierul face parte din
locuinţa lor particulară. Ele capătă comenzi de la fabricanţi, de l•a
proprietarii de magazine etc. şi folosesc femei, fete şi copii după
mărimea camerei de care dispun şi dup ă fluctuaţiile cererii în
ramura respectivă. Numărul muncitoarelor ocupate variază între 20
şi 40 în unele din -aceste localuri, între 10 şi 20 în altele. Vîrsta
minimă medie la care copiii încep să lucreze este de 6 ani ; unii
însă încep încă înainte de a împlini 5 ani. De obicei se lucrează
de la 8 dimineaţa pînă la 8 seara, cu o întrerupere de 1 1/2 ore
pentru mese, care sînt neregulate şi adeseori se iau chiiar în ma
gherniţele îmbîcsite unde se lucrează. Dacă afacerile sînt prospere,
de multe ori munca durează de la 8 (uneori de la 6) dimineaţa
pînă la 10, 1 1 sau 12 noaptea. In cazărmile engleze, spaţiul regle
mentar pentru fiecare soldat este de 500-600 de picioare 3 şi d e
1 200 în infirmeriile militare. In magherniţele amintite revin
67-100 de picioare 3 de persoană. In plus, luminatul cu gaz con
sumă oxigenul din aer. Pentru a păstra curate dantelele, copiii sînt
l!58) „Child. Emp!. Comm., IT. Report • , p.

XXIl,

n.

166
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adesea obligaţi să-şi scoată ghetele, chiar şi iarna, deşi p ardoseala
e de piatră sau de cărămidă.

„La Nottingham nu e ceva neobişnuit să găseşti 1 5 pînă la 20 de copii
înghesuiţi într-o încăpere mică, p.oate de numai 12 picioare 2, executînd 15 ore
din 24 o muncă în sine extenuantă iprin plictiseala şi monotonia ei şi pe deasupra
efectuată în condiţii dintre cele mai dăunătoare sănătăţii„. Chiar şi copiii cei
mai mici lucrează cu atenţie încordată şi cu o uimitoare repeziciune ; degetele
lor nu cunosc nici răgaz, nici clipe de încetinire. Dacă li se pune vreo între
bare, ei nu ridică ochii de la lucru, de frică să nu piardă cumva vreo clipă.•
„Băţul cel lung" le serveşte meşterelor drept mijloc de sti
mulare cu atît mai frecvent, cu cit e mai lung timpul de muncă.

„Copiii obosesc în cele din urmă şi devin neliniştiţi ca vrăbiile cînd
munca lor îndelungată şi monotonă, dăunătoare vederii şi istovitoare prin rigi
ditatea poziţiei, se apropie de sfîrşit. E o adevărată muncă de sclavi", („Their
work is like slavery".) 259)
Acolo unde femeile lucrează cu propriii lor copii acasă, adică
după accepţia modernă ia cuvîntului într-o cameră închiriată, ade
sea într-o mansardă, situaţia - dacă în general e posibil să con
cepi ceva mai rău - este şi mai rea. Acest fel de muncă se prac
tică pe o rază de 80 de mile în jurul Nottinghamului. Cînd la ora 9
sau 1 0 seaJ:la copilul care lucrează în vreun magazin părăseşte lu
crul, de multe ori mai are de cărat şi cite o boccea cu lucru pentru
acasă. Fariseul capitalist, reprezentat printr-una din slugile sale
salariate, bineînţeles spune onctuos : „Asta e pentru mama " , dar
ştie foarte bine că şi bietul copil va trebui să stea să ajute
mamei 260) .
Industria dantelelor este răspîndită în speciial în două districte
agricole din Anglia, anume în Honiton, districtul dantelelor, care
se întinde pe o porţiune de 20 pînă la 30 de mile de-a lungul
coastei sudice a Devonshireului, precum şi cîteva localităţi din
Devonul de nord, şi în alt district care cuprinde mare p arte din
comitatele Buc::kingham, Bedford, Northampton şi părţile învecinate
din Oxfordshire şi Huntingdonshire. Indeobşte drept ateliere servesc
casele muncitorilor agricoli zileri. Unii proprietari de manufacturi
folosesc peste '3 OOO din aceşti muncitori la domiciliu, majoritatea
copii şi adolescenţi, exclusiv de sex feminin. Intîlnim şi aici situaţia
descrisă atunci cind am vorbit de l1ace finishing. Numai că aici nu
mai avem de ·a face cu „mistresses houses ", ci cu aşa-numitele
„Iace schoolsv (şcoli de dantelărie) , ţinute de femei sărace în co
cioabele lor. Copiii lucrează în aceste şcoli începînd de la vîrsta

259) „Child. Empl. Comm„ II. Report", 1864, p. XIX, XX, XXI.
260) L.c., p. XXI, XXII.
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de 5 ani, uneuri chiar mai devreme, şi pînă la vîrsta de 12 sau
15 ani ; în cursul primului an, cei mai mici lucrează între 4 şi
8 ore, iar mai tîrziu de la 6 dimineaţa pînă la 8 şi 10 seara.

„Incăperile sînt în genere simple camere de locuit ale unor mici cottages,
căminul se astupă pentru a evita curentul, iar cei care le ocupă se încălzesc
uneori şi iarna doar cu propria lor căldură animală. In alte cazuri, aşa-zisele
clase sînt nişte mici magazii, fără încălzire... Supraaglomerarea acestor magher
niţe şi vicierea aerului pe care o provoacă devin uneori insuportabile. La
aceasta se mai adaugă apoi efectul vătămător al rigolelor, al closetelor, al ma
teriilor intrate în putrefacţie şi al altor murdării, depozitate de obicei în preajma
acestor cottages mai mici".
In privinţa sp aţiului :

,,Intr-o �coală de dantelărie cuprinzînd 18 fete şi o meşteră - 33 de pi
cioare 3 de persoană ; în altă şcoală, unde duhoarea era de nesuportat, 18 per
soane - 241/z picioar!i 3 de fiecare. Printre copiii folosiţi în această industrie se
gă5esc unii de doi ani şi de doi ani şi jumătate• 261).
In comitatele agricole Buckingham şi Bedford, acolo unde nu
�e împletesc dantelele, se practică împletitul paielor. Această înde
letnicire se extinde asupra unei mari părţi din Hertfordshire şi asu
·pra p ărţilor de apus şi de nord ale Essexului. In 1861 se ocupau cu
împletitul paielor şi al pălăriilor de paie 48 043 de persoane, dintre
care 3 8 1 5 de sex masculin de toate vîrstele, restul de sex feminin,
:Şi ,anume 14 913 sub 20 de ani, dintre care aproximativ 1 OOO de copii.
Locul şcolilor de dantelărie îl iau aici aşa-numitele 11straw plait
schools" (şcoli pentru împletitul p aielor) . In aceste şcoli, copiii în
cep să înveţe împletitul paielor de obicei la vîrsta de 4 ani, uneori
intre 3 şi 4 ani. Educaţie, bineînţeles, nu primesc de nici un fel.
Copiii înşişi au denumit şcolile elementare „natural schools" (şcoli
adevărate) , spre a le deosebi de aceste instituţii pentru stoarcerea
sîngelui unde sînt pur Şi simplu puşi la muncă pentru a confecţiona
cantitatea de produse, de obicei 30 de iarzi pe zi, cerută de ma
mele lor lihnite de foame. Mamele acestea îi mai pun de multe ori
să lucreze şi acasă pînă la orele 10, 1 1 şi 12 noaptea. Paiele le taie
degetele şi gura, cu care ei le umezesc încontinuu. După opinia
generală ia medidlor oficiali din Londra, rezumată de doctorul
Ballard, spaţiul minim necesar pentru o persoană într-o cameră de
dormit sau de lucru este de 300 de picioare 3• In şcolile pentru îm
pletitul paielor, spaţiul este însă şi mai neîndestulător decît în şco
lile de dantelărie, anume 1 22/a, 11, 1 81 /2 şi mai puţin de 22 de pi
cioare s de persoană.
261) L.c., p.
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„Primele ci.fre - spune White, membru al comis�ei - reprezintă un spaţiu
mai mk deoit jumătatea spaţiului pe care I-ar ocupa un copil dacă ,ar sta im
parchetat �ntr·o cutie ale cărei ]aJturi aa- fi de 3 picioare".
Iată cum se bucură de viaţă copiii pînă la vîrsta de 1 2 sau
de 14 ani. ln starea de mizerie şi de decădere în oare se află,
părinţii nu se gîndesc decît să profite cît mai mult de pe urma
copiilor. Se înţelege că, crescînd, copiii nu se mai sinchisesc de
loc de părinţii lor şi-i părăsesc.

„Nu e de mirare că ignoranţa şi viciul bintuie în rindurile unei populaţii
crescute în asemenea condiţii„. Moralitatea ei se află pe treapta cea mai de
jos„. Un mare număr de femei au copii :nelegitimi, unele la o virstă atit de
fragedă, incit pină şi cunoscătorii statisticrlor criminale rămân inmărmur.iţi " 262) .
Şi patria acestor familii model este ţara creştină model a
Europei, cum spune contele Montalembert, desigur foarte compe
tent în ale creştinismului I
Salariul, în genere mizePabil în aceste ramuri industriale (sala
riul maxim, care constituie o excepţie, al copiilor din şcolile de
împletit paie este de 3 şilingi) , scade mult sub mărimea nominală
datorită trucksystem-ului, practicat pretutindeni în districtele pro
ducătoare de dantele 2 63) .
e) Trecerea manufacturii moderne
şi a muncii la domiciliu la marea industrie. Accelerarea
acestei revoluţii prin aplicarea legilor cu privire
la reglementarea muncii în fabrici la cele două forme
de producţie menţionate
Ieftinirea forţei de muncă prin simplul abuz care se face cu
forţa de muncă a femeilor şi a minorilor, prin simpla frustrare a
muncitorilor de condiţiile normale de muncă şi de viaţă şi prin bru
talitatea muncii excesive şi a muncii de noapte se loveşte în cele
din urmă de anumite limite naturale care nu mai pot fi depăşite
şi de care se izbeşte totodată şi ieftinirea mărfurilor, precum şi
exploatarea capitalistă în genere, amîndouă întemeiate pe elemen
tele de mai sus. De îndată ce s-a ajuns, în sfîrşit, la acest punct şi pentru asta e nevoie de mult timp - a sunat ceasul pentru
introducerea maşinilor şi pentru transformarea, din acest moment
rapidă, a muncii la domiciliu (sau şi a manufacturii) dispersate în
producţie de fabrică.
262) L.c., p. XL, XLI.
263) „ Child. Emp!. Comm„ I. Rep.",

1863,

p.

185.
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Exemplul cel mai pregnant pentru această evoluţie îl oferă
producţia de „wearing apparel " (articole de îmbrăcăminte) . După
clasificarea făcută de „Child. Empl. Comm. " , această ramură a in
dustriei cuprinde pălărierii oare fac pălării de paie, modistele, şep
carii, croitorii, milliners şi dressmakers 264) , lenjerii şi cusătoresele,
corsetierele, mănuşăresele şi cizmarii, pe lîngă multe alte ramuri
mai mici, cum ar fi confecţionarea cravatelor, a gulerelor etc.
In 1861 personalul de sex feminin ocupat în aceste ramuri ale
industriei în Anglia şi Wales se ridica la 586 298, dintre care cel
puţin 1 1 5 242 sub 20 de ani şi 16 560 sub 15 ani. Numărul acestor
muncitoare în întreg Regatul Unit era (în 1861) de 750 334. Nu
mărul muncitorilor de sex masculin ocupaţi tot atunci în producţia
de pălării, de încălţăminte, de mănuşi, precum şi în croitorie în
Anglia şi Wales era de 437 969, din care 14 964 sub 15 ani, 89 285
între 15 şi 20 de ani şi 333 1 1 7 peste 20 de ani. Din aceste date
lipsesc multe ramuri mai puţin importante care şi-ar avea locul
aici. Dacă luăm însă cifrele aşa cum sînt, rezultă numai pentru
Anglia şi Wales, potrivit recensămîntului din 186 1 , un total de
1 024 267 de persoane, adică 1aproximativ tot atîta cît absorb agri
cultura şi creşterea vitelor. începem să înţelegem de ce produc
maşinile ca prin farmec mase atît de enorme de produse, contri
buind astfel la „eliberarea" unor mase atît de enorme de muncitori.
Producţia de „wearing apparel" se efectuează în ateliere ma
nufacturiere care au reprodus în interiorul lor numai diviziunea
muncii, ale cărei membra disjecta 149 le găsise gata pregătite ; ea
se efectuează de către meşteri mai mici, care însă nu mai lucrează
ca înainte pentru consumatori individuali, ci pentru manufacturi
şi magazine, astfel încît adesea oraşe şi regiuni întregi se specia
lizează în anumite îndeletniciri, de pildă cizmări·a etc. ; în sfîrşit,
ea se efectuează în cea mai mare p arte de către aşa-numiţii mun
citori la domiciliu, care constituie secţii externe ale manufacturilor,
ale magazinelor şi chiar 1ale meşterilor mai mici 265) . Masele de
material de muncă, de materii prime, de semifabricate etc. le furni
zează marea industrie, iar masa de material uman ieftin (taiHable
a merei et misericorde *) cons tă din cei „eliberaţi" de marea in
dustrie şi de agricultură. Manufacturile din această sferă de acti2 64) Prin millinery se înţeleg, de fapt, găteli pentru ca•p , dar aici sînt
incluse şi paltoane de damă şi pardesie, în timp ce dreS'smakers sî!IJt identice
cu modistele noastre.
265) Millinery şi dressmaking se practică în Anglia mai mult în localurile
patronilor, fie de către muncitoare angajate care locuiesc chiar acolo, fie de
către zilere oare locuie6c în altă parte.
*

- la discreţie totală.

-
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vitate îşi datorează existenţa în special necesităţii pentru capitalişti
de a avea la dispoziţie o armată gata de acţiune, capabilă să
răspundă la orice schimbare a cererii 266) . Aceste manufacturi au
lăsat însă să persiste alături de ele, ca bază largă, producţia meş
teşugărească şi casnică dispersată. Producţia de plusvaloare pe
scară mare din aceste ramuri de muncă s-a datorat şi se datoreşte,
pe lingă ieftinirea progresivă a produselor lor, mai 'ales salariului
redus la un minim necesar pentru o mizeră vegetare şi timpului
de muncă prelungit pînă la acel maxim în genere posibil pentru
om. Preţul scăzut al sudorii şi al sîngelui omenesc transformate
în marfă a fost acela care a lărgit într-una şi continuă să lărgească
în fiecare zi piaţa de desfacere, în cazul Angliei în special piaţa
ei colonială, unde pe deasupra predomină obiceiurile şi gusturile
engleze. In cele din urmă s-a ajuns la un punct critic. Baza vechii
metode, adică simpla exploatare brutală a materialului muncito
resc, însoţită mai mult sau mai puţin de o diviziune a muncii
sistematic dezvoltată, devenise neîndestulătoare pentru piaţa în
continuă creştere şi pentru concurenţa dintre capitalişti, care
creştea şi mai rapid. Sosise timpul maşinii. Şi maşina care a ju
cat rolul revoluţionar hotărîtor, maşina care a pus stăpînire în
egală măsură pe toate nenumăratele ramuri ale acestei sfere de
producţie, cum sînt modele, croitoria, cizmăria, cusătoria, producţia
de pălării etc., a fost maşina de cusut.
Efectul ei nemijlocit asupra muncitorilor este aproximativ acela
al oricărei maşini care, în perioada marii industrii, cucereşte noi
ramuri de activitate. Copiii cei mai mici sînt înlăturaţi. Salariul
muncitorilor care lucrează la maşină creşte în comparaţie cu cel
al muncitorilor la domiciliu, dintre care mulţi fac p arte din cate
goria 11celor mai săraci dintre săraci " (11the poorest of the poor" ) .
Cîştigul meseriaşilor mai bine situaţi, p e care maşina î i concurează,
scade. Noii muncitori care lucrează la maşină sînt exclusiv fete şi
femei tinere. Cu ajutorul forţei mecanice, ele desfiinţează mono
polul muncii bărbaţilor asupra operaţiilor mai grele, iar din cele
uşoare înlătură mase de femei bătrîne şi de copii mici. Concurenţa
covîrşitoare îi distruge pe muncitorii manuali mai slabi. Creşterea
înspăimîntătoare a numărului celor care au murit de inaniţie (death
from starvation) la Londra în cursul ultimului deceniu merge pa266) White, membru al comisiei, a vizitat o manufactură de uniforme
militare în care lucrau 1 OOO pînă Ia 1 200 de persoane, aproap e toate de sex
feminin, o manufactură de încălţăminte cu 1 300 de persoane, din care aproape
jumătate copii şi adolescenţi etc. („ Child . Empl. Comm. , II. Rep.'' , p. XLVII,
nr. 319.)
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ralel cu extinderea folosirii maşinii de cusut 267) . Noile muncitoare
care lucrează la maşina de cusut, acţionată cu mîna şi cu piciorul
sau numai cu mîna, şezînd sau stînd în picioare, după greutatea,
mărimea şi specialitatea maşinii, cheltuiesc multă forţă de muncă.
Ocupaţia lor devine dăunătoare pentru sănătate prin durata pro
cesului de muncă, deşi în genere el e mai scurt decît în condiţiile
vechiului sistem. Pretutindeni unde maşina de cusut apare în ate
lierele şi aşa strîmte şi suprnaglomerate, de pildă în atelierele de
încălţăminte, corsete, pălării etc., ea sporeşte efectele dăunătoare
sănătăţii.
„ Impresia pe care ţi-o produc aceste încăperi joase unde 30 pînă Ia 40 ele
muncitori lucrează 1a maşină - spune Lo1'd, membru al comisiei - este îngro
zitoare... Căldura degajată în parte de sobele cu gaz pe care se încălzesc
maşinile de călcat este îngrozitoare.„ Chiar dacă în asemenea încăperi se lu
crează după un aşa-zis program moderat, adică de la 8 dimineaţa pînă la
6 seara, totuşi în fiecare z i leşină regulat 3 sau 4 persoane" 268).

Revoluţionarea modului social de a produce, acest produs
necesar al transformării mijlocului de producţie, are loc într-un
haos pestriţ de forme de tranziţie. Aceste forme variază o dată cu
proporţia în care maşina de cusut a fost introdusă într-una sau
alta din ramurile de producţie şi cu durata acestui fenomen ; ele
variază după situaţia în care ea îi găseşte p e muncitori, după cum
precumpăneşte producţia manufacturieră, producţia meşteşugă
rească sau munca la domiciliu, după chiria pentru localurile de
muncă 269) etc. ln atelierele de mode, de pildă, unde în cea mai
mare parte munca era deja organizată, îndeosebi sub forma de
cooperare simplă, la început maşina de cusut constituie doar un
factor nou al producţiei manufacturiere. ln atelierele de croitorie,
de lenj erie, de cizmărie etc. se întîlnesc toate formele. Aici avem
producţie de fabrică propriu-zisă, dincolo intermediarii primesc
materia primă de la capitalistul en chef * şi grupează în 11camere"
sau 11mansarde" în jurul maşinilor de cusut cîte 10 pînă la 50 şi
267) Un exemplu : la 26 februarie 1864, raportul săptămînal de mortalitate
prezentat de Registrar General 150 cuprinde cinci cazuri de moarte prin inaniţie.
ln aceeaşi zi „Times" relatează despre un nou caz asemănător. Şase victime ale
maniţiei într-o singură săptămînă !
268) „Child. Empl. Comm„ II. Rep." , 1 864, p. LXVII, nr. 406-409 ; p, 84,
nr. 124 ; p. LXXIII, nx, 441 : p. 68, nr. 6 ; p. 84, nr. 126 ; p. 78, nr. 85 ; p. 76,
nr. 69 ; p. LXXII, nr. 438.
2 69) „Chiria pentru localurile de muncă pare să fie în ultimă analiză fac
toru! decisiv ; ca urmare, în c3.pitală, vechiul sistem de a da de lucru unor mici
întreprinzători sau unor familii s-a menţinut cel mai mult şi a fost cel mai
repede reintrodus" (1.c., p. 83, nr. 123.) Fraza finală s e referă exclusiv la cizmărie.
* - principal.
31
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mai mulţi muncitori salariaţi. In sfîrşit, aşa cum se întîmplă cu
toate maşinile care nu alcătuiesc un sistem diferenţiat şi sînt utili
zabile şi la dimensiuni mici, mesertaşii sau muncitorii la domiciliu,
ajutaţi de familiile lor sau de cîţiva muncitori străini, se servesc
de maşini de cusut proprii 276) . In Anglia predomină în momentul
de faţă, de fapt, sistemul prin care capitalistul concentrează în clă
dirile sale un număr mai mare de maşini, împărţind apoi produsul
maşinii unei armate întregi de muncitori la domiciliu pentru pre
lucrare ulterioară 2 71) . Varietatea formelor de tranziţie nu ascunde
însă tendinţa de transformare în producţie de fabrică propriu-zisă.
Această tendinţă este generată de natura însăşi a maşinii de cusut,
care, prin aplicabilitatea ei la domenii atît de variate, promovează
reunirea în aceeaşi clădire şi sub comanda aceluiaşi capital a unor
ramuri de activitate înainte separate. Ea mai este generată de fap
tul că cusutul preliminar şi alte cîteva operaţii se execută cel mai
bine acolo unde se află maşina şi, în sfîrşit, de int)vitabila expro
priere a meseriaşilor şi a muncitorilor la domiciliu care lucrează cu
maşini proprii. In parte, cam aceasta le-a şi fost soarta. Masa me
reu crescîndă a capitalului investit în maşini de cusut 272) stimu
lează producţia şi provoacă stagnări în desfacere, care înseamnă
un semnal pentru muncitorii la domiciliu că trebuie să-şi vîndă
maşinile de cusut. Pe de altă parte, însăşi supraproducţia acestor
maşini îi sileşte pe producătorii acum lipsiţi de posibilitatea de
desfacere să le închirieze contra unei plăţi săptămînale şi creează
astfel o concurenţă distrugătoare pentru micii proprietari de ma
şini 273) . Neîntreruptele modificări de construcţie şi ieftinirea maşi
nilor depreciază tot atît de constant vechile exemplare, care devin
rentabile numai dacă sînt folosite în masă de către marii capita
lişti, care le achiziţionează la preţuri derizorii. In sfîrşit, ca în orice
proces de transformare asemănător, înlocuirea omului prin maşina
cu abur este şi aici un factor hotărîtor. La început, folosirea forţei
aburului se loveşte de obstacole pur tehnice, ca trepidaţia maşinilor,
dificultăţi în reglarea vitezei lor, deteriorarea rapidă a maşinilor mai
uşoare etc., obstacole care în scurt timp, datorită experienţei
acumulate, sînt înlăturate 2 74) . Dacă, pe de o p arte, concentrarea
270) In confecţiile de mănuşi etc., unde s ituaţia muncitorilor abia se dis
tinge de cea a pauperilor, acest luc11U nu se întîmPlă.
271) L.c„ nr. 122.
272) ln 1864 numai în fabricile de cizme şi ghete din Leicester, care lucrează
pentru vînzarea cu ridicata, se foloseau deja 800 de maşini de cusut.
273) L.c„ nr. 124.
274) Aşa stau lucrurile în depozitul de uniforme militare din Pimlico,
Londra, în fabrica de cămăşi „Tillie şi Henderson• din Londonderry, în fabrica
de confecţii a firmei „Tait" din Limerick, care folosesc circa 1 200 de „braţe•.
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unui număr mare de maşini de lucru în manufacturi mai mari sti
mulează folosirea forţei aburului, pe de altă parte concurenţa pe
care aburul o face muşchilor omului grăbeşte concentrarea în
fabrici mari a muncitorilor şi a maşinilor de lucru. Astfel, în mo
mentul de faţă, Anglia cunoaşte în uriaşa sferă de producţie a
wearing apparel " -ului, ca şi în majoritatea celorlalte ramuri, trans
formarea manufacturii, a producţiei meşteşugăreşti şi a muncii la
domiciliu în producţie de fabrică, după ce, încă înainte de această
transformare, toate aceste forme, complet modificate, destrămate şi
deformate sub influenţa marii industrii, reproduseseră de mult şi
chiar întrecuseră toate grozăviile sistemului de fabrică, fără a
prelua însă elementele lui pozitive de dezvoltare 21s) .
„

Această revoluţie industrială spontană e artificial accelerată
prin extinderea legilor cu privire la reglementarea muncii în fabrici
asupra tuturor ramurilor industriale în care lucrează femei, ado
lescenţi şi copii. Pe de o parte, reglementarea obligatorie a zilei
de muncă în ceea ce priveşte durata, pauzele, începutul şi sfîrşitul
ei, sistemul de muncă în schimburi pentru copii, excluderea de la
mun că a tuturor copiilor sub o anumită vîrstă etc. determină inten
sificarea folosirii maşinilor 276) şi înlocuirea forţei motrice a muş
chilor prin abur 277) . Pe de altă parte, pentru a cîştiga în spaţiu
ceea ce se pierde în timp, are loc o lărgire cantitativă a mijloacelor
de producţie folosite în comun, cum sînt cuptoarele, clădirile etc.,
275) „Tendinţa spre sistemul de fabrică" (I.c., p. LXVII). „Toate �amurile
de producţie se află acbualmente într-un stadiu de tranziţie şi trec prin aceleaşi
modificări prin care a trecut şi producţia dantelelor, ţesătoria etc." (I.c., nr. 405) .
„O revoluţie completă" (I.c., ip. XLVI, nr. 318). Pe vremea cînd funcţiona „ Child.
Empl. Comm. • din 1840, tricota tul ciorapilor era încă o muncă manuală. Incepînd
din 1846, au fost introduse diferite maşini acţionate cu ajutorul aburului. Nu
mărul total al persoanelor ocupate în industria engleză de ciorapi, bărbaţi şi
femei de toate vîrstele incepînd de la 3 ani, se ridica în 1 862 aproximativ la
120 OOO. Potrivit Parliamentary Return-ului din 1 1 februaTie 151 , din acest număr
intrau în 1 862 în prevederile legii cu privire la reglementarea muncii în fa
brici doar 4 063.
276) Astfel, de pildă, în privinţa industriei olăriei, firma „ Cochran" , care
face parte din „Britannia Pottery, Glasgow" , relatează : „Pentru a păstra nivelul
producţiei noastre folosim acum pe scară largă maşini deservite de muncitori
necalificaţi şi in fiecare zi ne convingem mai mult că putem produce o canti
tate mai mare decît prin vechiul procedeu". („Reports of Insp. of Fact. 31st
Oct. 1 865", p. 13.) „Legea cu privire la reglementarea muncii în fabrici are drept
efect tendinţa de a se introduce în continuare noile maşini" (I.c., p. 13, 1 4) .
277) Astfel, după introducerea legii cu privire l a reglementarea muncii în
fabrici, în industria olăriei a urmat o sporire importantă a numărului de power
j iggers * care înlocuiau handmoved j iggers * * ·
*
**

-

-

plăci turnante mecanice. - Nota trad.
plăcile turnante manuale. - Nota trad.
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<:u alte cuvinte are loc o concentrare mai mare a mijloacelor de
;producţie şi, în mod corespunzător, o concentrare mai mare de
muncitori. Argumentul principal pe care orice manufactură ame
ninţată cu introducerea legii cu privire la reglementarea muncii în
fabrici îl repetă cu înfrigurare îl constituie, de fapt, necesitatea
unor investiţii mai mari de capital pentru a asigura întreprinderii
continuarea activitd.ţii în aceleaşi proporţii. Cit priveşte însă for
mele intermediare dintre manufactură şi munca la domiciliu, pre
cum şi munca la domiciliu însăşi, ele pierd terenul de sub picioare
o dată cu limitarea zilei de muncă şi a muncii copiilor. Exploatarea
nelimitată a forţei de muncă ieftine con3tituie singura bază a
capacităţii lor de concurenţd..
O condiţie esenţială a producţiei de f..,brică, mai ales din
momentul în care ea este supusă reglementării zilei de muncă, o
reprezintă certitudinea unui rezultat normal, adică certitudinea pro
ducerii unei anumite cantităţi de mariă sau obţinerii unui efect
util scontat într-un interval de timp dat. Pauzele din cursul zilei de
muncă reglementate legal mai presupun apoi întreruperea bruscu
şi periodică a muncii fără prejudicierea produsului aflat în curs de
fabricaţie. Bineînţeles, această certitudine a rezultatului şi posibi
litatea de a întrerupe munca p ot fi mai uşor realizate în ramurile
de producţie pur mecanice decît acolo unde intervin procese chi
mice şi fizice, de pildă în olărie, albitorie, boiangerie, brutărie şi
în majoritatea manufacturilor de prelucrare a metalului. Dezmăţul
:zilei de muncă nelimitate, al muncii de noapte şi irosirea neîngră
dită a forţelor omeneşti fac în scurt timp ca orice obstacol natural
să fie considerat o „barieră naturală" eternă a producţiei. Nici o
.otravă nu distruge atît de infailibil paraziţii cum distruge legea cu
privire la reglementarea muncii în fabrici asemenea „bariere natu
.rale " . Nimeni nu a făcut mai mult caz de această „imposibilitate "
idecît domnii din industria olăriei. In 1 864 le-a fost impusă legea cu
;privire la reglementarea muncii în fabrici ; n-au trecut decît 16 luni
:şi orice imposibilitate a dispărut.
„Metoda perfecţionată de a prepara lutul de olărie (slip) prin presiune şi
prin ·evaporare, procedeul nou de construire a cuptoarelor pentru uscarea
mărfii :nearse etc. • , toate apărute c a urmare a legii cu privire la reglementarea
muncii în fabrici, „sînt evenimente de cea mai mare importanţă în arta olăriei
1;i constituie un progres cum încă n-a fost înregistrat în ultimii o sută de ani...
Temperatura cuptoarelor a fost simţitor redusă, obţinîndu-se totodată 0 scădere
însemnată a consumului de cărbuni şi o acţiune mai rapidă asupra mărfii" 278) ,
l'llU

27B>

„Rep. Insp. Fact., 3 1 st Oct. 1865", p. 96 şi 127.
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ln pofida tuturor profeţiilor, preţul de cost al mărfurilor de
olărie n-a crescut ; în schimb a crescut masa produselor, astfel încît
exportul din cele 12 luni, din decembrie 1 864 pînă în decembrie
1865, a prezentat un excedent de 138 628 1. st. peste media celor
trei ani precedenţi. In industria chibriturilor trecea drept o lege
naturală ca băieţii, chiar şi în timpul cît îşi înghiţeau masa de
prînz, să moaie beţişoarele de lemn într-un amestec cald de fosfor
ai cărui vapori otrăvitori îi loveau în faţă. O dată cu necesitatea
de a economisi timp, legea cu privire la reglementarea muncii în
fabrici ( 1 864) a impus o maşină de muiat („dipping machine "), ai
cărei vapori nu pot ajunge pînă la muncitori 279) . Tot astfel se sus
ţine astăzi că în ramurile manufacturii de dantele care nu intră încă
în prevederile legii cu privire la reglementarea muncii în fabrici
orele de masă regulate sînt imposibile din cauza inegalităţii inter
valelor de timp necesare uscării diferitelor materiale pentru dan
tele, care variază între 3 minute şi o oră sau chiar şi mai mult.
La aceasta, membrii „Children's Employment Comm." răspund :
„Condiţiile sint identice cu cele din imprimeriile de tapete. Ciţiva dintre
principalii fabricanţi din această ramură susţineau cu aprindere că natura ma
terialelor folosite şi diversitatea proceselor prin care ele trec n-ar permite fără
mari pierderi o întrerupere bruscă a muncii pentru luarea meselor „ . Prin clauza
a 6-a a secţiunii a 6-a din Factory Acts Extension Act * " (1 864) „li s-a acordat
un termen de optsprezece Luni de la apariţia menţionatului Act după trecerea
căruia erau obligaţi să respecte pauzele pentru odihnă prevăzute în legea cu
privire la xeglementarea muncii în fabrici" 280) ,

De îndată ce legea a trecut prin parlament, domnii fabricanţi
au şi făcut descoperirea că
„neajunsurile la care ne aşteptam prin introducerea legii c u privire la regle
mentarea muncii în fabrici nu s-au ivit. Nu c onstatăm nici un fel de paralizare
a producţiei. In realitate producem mai mult în acelaşi interval de timp" 281) .

După cum se vede, parlamentul englez, pe care nimeni nu
l-ar putea învinui de genialitate, a ajuns prin experienţă la con
vingerea că toate aşa-zisele obstacole naturale pe care producţia
le pune în calea limitării şi reglementării zilei de muncă pot fi
270) Introducerea în industria chibriturilor a acestei maşini, precum şi a
altor tipuri de maşini, a înlocuit într-un sector al acestei industrii 230 de ado
lescenţi prin 32 de băieţi şi fete intre 14 şi 17 ani. Această economie de braţe
de muncă a sporit şi mai mult în 1865 prin folosirea forţei aburului.
280) „ Child. Empl. Comm„ II. Rep. ", 1864, p . IX, nr. 50.
281) „Reports of Insp. of. Fact., 3 1 st Oct. 1865", p. 22.
„
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pur şi simplu înlăturate printr-o lege coercitivă. De aceea la in
troducerea legii cu privire la reglementarea muncii în fabrici în
tr-o ramură anumită se fixează un termen de 6 pînă la 1 8 luni
în decursul căruia fabricantul trebuie să înlăture obstacolele de
ordin tehnic. Mai ales pentru tehnologia modernă sînt valabile cu
vintele lui Mirabeau : „Impossible ? Ne me dites j amais ce bete de
mot I " * . Dar dacă legea cu privire la reglementarea muncii în
fabrici face ca elementele materiale necesare p entru transformarea
producţiei manufacturiere în producţie de fabrică să se maturizeze
mai rapid ca în seră, ea grăbeşte totodată, prin necesitatea unor
cheltuiri de capital mai mari, ruinarea meşterilor mai mici şi con
centrarea capitalului 282) .
Abstracţie făcînd de obstacolele de ordin pur tehnic care pot
fi înlăturate prin mijloace tehnice, reglementarea zilei de muncă
se loveşte de deprinderile dezordonate ale muncitorilor înşişi, în
special acolo unde predomină plata în acord şi unde muncitorul
poate compensa pierderea de vreme din cursul unei zile sau săp
tămîni prin muncă excesivă ulterioară sau prin muncă de noapte,
metodă care pe muncitorii adulţi îi abrutizează, iar pe femei şi
pe tineri îi distruge 283) . Deşi această lipsă de regularitate în chel
tuirea forţei de muncă reprezintă o reacţie spontană brutală îm
potriva plictiselii şi monotoniei corvezii muncii, ea rezultă totuşi
într-o măsură mult mai mare din anarhia producţiei însăşi, care
presupune, la rîndul ei, exploatarea neîngrădită a forţei de muncă
de către capital. Pe lingă variaţiile periodice generale ale ciclului
industrial şi oscilaţiile speciale ale pieţei, în fiecare ramură de
producţie mai intervin doi factori : aşa-numitul sezon, indiferent
dacă acesta se bazează pe periodicitatea anotimpurilor favorabile
2B2J „ln multe manufacturi vechi... perfecţionările necesare nu pot fi intro
duse fără investiţii de capital care întrec posibilităţile multora dintre proprietarii
actuali„. Introducerea legilor cu p<rivire la reglementarea muncii în fabrici e
însoţită cu necesitate de o dezorganizare trecătoare. Proporţiile acestei dezorga
nizări sînt direct proporţionale cu graV'Îtatea neajunsurilor care trebuie reme
diate• (l.c„ p. 96, 97).
283) Astfel, la furnale „munca este în general mult !Prelungită spre sfirşitul
săptămînii din cauza obiceiului muncitorilor de a nu lucra luni, �ar uneori, par
ţial sau chiar cu totul, nici marţi• („Child. Empl. Comm„ III, Rep. •, p. VI.)
„Meşterii mici în general au un timp de muncă foarte neregulat. Ei pierd 2 sau
3 zile şi lucrează apoi toată noaptea pentru a recupera pierderea„. Ei îşi pun
întotdeauna la lucru copiii, dacă ii au• (l.c„ p. VII) . „Lipsa de regularitate la
începerea lucruliui este favorizată de posibilitatea şi de obiceiul de a recupera
pierderea prin muncă excesivă" (I. c„ p. XVIII) . „Pierderi enorme de timp la
Birmingham„. Oamenii îşi pierd o parte din timp, iar în restul timpului se
extenuează muncind" (I.c„ p. XI) .
•
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navigaţiei sau pe modă, şi primirea unor comenzi urgente m.ari
care trebuie executate într-un interval de timp foarte scurt. Ase
menea comenzi devin cu atît mai obişnuite, cu cît se dezvoltă
mai mult căile ferate şi telegraful.
„Extinderea sistemului de căi ferate asupra ţării întregi - spune, de pildă,

un fabricant din Londra - a stimulat foarte mult practica comenzilor pe termen

scurt ; în prezent, la fiecare 14 zile, în marile magazine din City cărora noi le
livrăm marfa vin cllllllp ărători din Glasgow, Manchester şi Ed1nburgh pentru
cumpărături cu ridicata. l n 1oc să cumpere din depozit, cum s e obişnuia înainte,
ei dau comenzi care trebuie executate imediat. ln anii trecuţi puteam să lucrăm
totdeauna în s ezonul mort pentru cererea din sezonul următor, dar acum nimeni
nu poate să prevadă ce anume se va cere mai tîrziu " 284) .

I n fabricile şi manufacturile care nu intră încă î n prevederile
legii cu privire la reglementarea muncii în fabrici se cere perio
dic în timpul aşa-numitului sezon şi intermitent, ca urmare a co
menzilor urgente, o muncă excesi.ri. însp ăimîntătoare. In sectorul
extern al fabricii, al manufacturii şi al magazinului, adică în sfera
muncii la domiciliu, şi aşa foarte neregulată şi cu totul depen
dentă în ceea ce priveşte materiile prime şi comenzile de capri
ciile capitalistului, care nu trebuie să ţină seama aici de nici un
fel de considerente privind folosirea clădirilor, a maşinilor etc. şi
care nu riscă decît pielea muncitorilor înşişi, în acest sector este
sistematic pregătită o armată industrială de rezervă totdeauna dis
ponibilă, decimată o parte din an de cea mai inumană muncă sil
nică şi condamnată la mizerie pentru restul anului din cauza lipsei
de lucru.
„Patronii - spune „ Child. Ernpl. Cornm. • - exploatează lipsa de regula
ritate devenită obicei a muncii la domiciliu pentl1U a prelungi munca, atunci oind
trebuie executate lucrări urgente, pînă la orele 1 1 , 12 şi 2 noaptea şi de fapt,
cum se spune curent, pînă la orice oră " , şi asta in localur i „unde duhoarea e
suficientă pentru a vă doborî (the stench îs enough to knock you down) . Pînă
la uşă veţi merge, ipoate, şi o veţi deschide , dar mai departe nu veţi cuteza să
înaintaţi" 285 ) . „Sînt cam suciţi patronii noştri - declară unul dintre martorii
audiaţi, un cizmar - ; „ei �şi închipuie că un băiat n-are nimic de suferit dacă
jumătate din an munceşte pînă la is-tovire, iar în cealaltă jumătate esle aproape
silit să hoinărească • 288) .

Asemenea obstacolelor de ordin tehnic, ş i aceste aşa-numite
„uzanţe în afaceri " („usages which have grown with the growth
of trade ") au fost şi sînt declarate de către capitaliştii interesaţi
284) „Child. Empl. Co=., IV. Rep. •, p. XXXII. „Se pare că extinderea
sistemului de căi ferate a contribuit foarte mult la răspîndirea obiceiului de a
face comenzi urgente ; urmarea pentru muncitori : tempo febril, neglijarea orelor
de masă şi ore de muncă &uplimentare" (l.c., p. XXXI) .
285) „Child. Empl. Cornm., IV. Rep. " , p. XXXV, nr. 235 şi 237.
288) L.c., p. 127, nr. 56.

488

Secţiunea a IV-a. Producţia plusvalorii relative

„bariere naturale" ale producţiei, acest refren favorit al lorzilor
bumbacului pe vremea cînd s-au văzut pentru prima oară amenin
ţaţi de legea cu privire la reglementarea muncii in fabrici. Cu
toate că industria lor depinde mai mult decît oricare alta de piaţa
mondială şi deci de navigaţie, experienţa i-a dezminţit. De atunci
orice pretins „obstacol rezultat din natura afacerilor" trece în
ochii inspectorilor de fabrici englezi drept simplă p alavră 287) . Cer
cetările temeinice şi conştiincioase ale „Child. Empl. Com.m. " do
vedesc într-adevăr că în unele ramuri industriale reglementarea
zilei de muncă ar duce doar la o repartizare mai uniformă asupra
întregului an a masei de muncă deja folosite 288) , că această regle
mentare ar constitui prima frînă raţională pusă capriciilor frivole
ale modei 289) , capricii asasine, găunoase şi în sine neconforme cu
sistemul marii industrii, că dezvoltarea navigaţiei oceanice şi a
mijloacelor de comunicaţie în general a desfiinţat baza tehnică
propriu-zisă a muncii sezoniere 290) , că toate celelalte condiţii pre
tins necontrolabile sînt înlăturate prin noi construcţii, prin maşini
suplimentare, prin sporirea numărului muncitorilor care lucrează
concomitent 291) şi prin repercusiunea automată a tuturor acestor
287) „ Cit priveşte pierderile pricinuite comerţului prin neexecutarea la timp
a comenzi.lor destinate a fi expediate pe calea apei, îmi amintes c că acesta era
argumentul favorit a l p.roprietarilor de fabrici în a.nii 1 832 şi 1833. Nimic din tot
ce s-ar putea invoca astăzi în acest sens n-ar avea atîta temei ca odinioară,
cind aburul încă nu înjumătăţise toate distanţele şi încă nu reglementase pe
baze noi comunicaţiile. Cînd această afirmaţie a fost verificată atunci prin probe
practice, ea s-a dovedit nefundilltă ; şi cu atît mai puţin ar putea să reziste astăzi
unei noi verificări", („Raports of Insp. of Fact., 31st. Oct. 1862", IP· 54, 55.)
288) „ Child. Em.pl. Comm., III. Rep. •, p. XVIII, nr. 1 18.
289) John Bellers remarcă încă în 1699 : „Incertitudinea modei sporeşte nu
mărul oamenilor nevoiaşi. Ea dă .naştere la două mari inconveniente : 1) calfele
sint iarna expuse mizeriei din cauza lipsei de lucru, deoarece negustorii de
textile şi meşterii ţesători nu îndrăznesc să avanseze capitaluri pentru a da de
lucru calfelor înainte de venirea p rimăverii şi înainte d e a şti care va fi moda ;
2) primăvara, numărul calfelor devine insuficient, aşa că meşterii ţesători se
văd nevoiţi să atragă un mare număr de ucenici pentru a s atisface într-un sfert
sau într-o jumătate de an cererile comerţului din întregul regat, din care cauză
ţăranul e smuLs de la plug, s atul golit de muncitori, oraşul se umple în bună
parte cu cerşetori, iar iarna cei căror a le e ruşine să cerşească se văd expuşi
morţii prin inaniţie", („Essays about the Poor Manufactures etc.•, p. 9.)
290) „Child. Empl. Comm., V. Rep. • , p. 171, nr. 34.
291) A&tfel în mărturiile unor exportatori din Bradford, de pildă, se spune :
„ln aceste împrejurări este limpede că nu mai e necesar ca băieţii să lucreze
în magazi.ne mai mult decit de la 8 dimineaţa pînă Ia 7 sau 71/2 seara. Se pune
doar problema unui spor de cheltuială şi a unui spor de braţe de muncă. Băieţii
n-ar trebui să muncească atît de tîrziu noaptea dacă unii patroni nu ar fi atit
de ahtiaţi după profit ; o maşină în plus nu costă decît 1 6 sau 18 1. st„. Toate
dificultăţile se datoresc instalaţiilor insuficiente şi lipsei de spaţiu" (l.c., p . 171,
nr. 35 , 36 ş i 38) .
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condiţii asupra sistemului comerţului cu ridicata 292 ) . Dar capitalul
consimte la o asemenea transformare, lucru pe care l-a şi declarat
în repetate rînduri prin gura reprezentanţilor săi, „numai sub pre
siunea unei legi parlamentare generale" 293) care să reglementeze
prin mijloace coercitive ziua de muncă.
9. Legislaţia cu pnv1re la reglementarea muncii în fabrici.
(Clauze privitoare la ocro tirea sănătăţii
şi la educaţie.) Generalizarea ei în Anglia
Legislaţia cu privire la reglementarea muncii în fabrici, această
primă reacţie conştientă şi sistematică a societăţii faţă de forma
spontană a procesului ei de producţie, este, după cum s�a văzut,
un produs tot atît de necesar al marii industrii ca şi firul de
bumbac, maşinile de filat automate şi telegraful electric. înainte de
a ne ocupa de generalizarea acestei legislaţii în Anglia, trebuie
să mai menţionăm pe scurt cîteva clauze ale legii engleze cu pri
vire la reglementarea muncii în fabrici care nu se referă la numărul
orelor zilei de muncă.
Abstracţie făcînd de redactarea acestor legi, care îi uşurează
capitalistului eludarea lor, clauzele privind ocrotirea sănătăţii sînt
extrem de anemice, mărginindu-se de fapt la unele prescripţii cu
privire la văruitul pereţilor şi la alte cîteva măsuri de curăţenie,
la ventilaţie şi la protecţia împotriva maşinilor periculoase. In
cartea a treia ne vom ocupa de lupta fanatică a fabricanţilor îm
potriva clauzei care le impune o cheltuială neînsemnată pentru
protecţia picioarelor şi mîinilor ale „braţelor " lor de muncă.
Dogma liberului schimb, după care într-o societate cu interese
antagonice cel care urmăreşte folosul său propriu contribuie la
binele tuturor, îşi găseşte şi aici o confirmare strălucită. Un exem
plu va fi de ajuns. Se ştie că în cursul ultimilor douăzeci de ani
industria inului şi împreună cu ea aşa-zisele scutching mills (fa292) L.c. [;p. 81 , nr. 32). Un fabricant din Londra, care de altfel considecă
reglementarea coercitivă a zilei de muncă drept mijloc de arpărare a muncitorilor
împotriva fabricanţilor şi a fabricanţilor înşişi împotriva comerţului cu ridicata,
declară : „P1esiunea asupra afacerilor noastre este exercitată de exportatori, care
vor, de pild.1, să expedieze marfa cu o corabie cu pinze pentru a fi la destinaţie
într-un anumit sezon şi totodată să încaseze diferenţa dintre preţul de transport
cu corabia şi cel cu vaporul sa.u care aleg intre două vapoare pe cel care
pleacă mai devreme pentru a apărea pe piaţa externă înaintea concurenţilor lor•.
293) „Acest �ucru ac putea fi evitat - spune un fabricant - pe seama unei
lărgiri a pruducţiei sub presiunea unei legi rparlamentar e generale" (l.c., p. X,
nr. 38).
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brici de meliţat inul) au căpătat o mare răspîndire în Irlanda. In
1 864 existau acolo aproximativ 1 800 de asemenea fabrici. Periodic,
toamna şi iarna, sînt luaţi de la munca agric'olă mai ales adoles
cenţi şi femei, fiii, fiicele şi soţiile micilor arendaşi din împreju
rimi, oameni care nu au avut niciodată de-a face cu maşinile, pen
tru a alimenta cu in meliţele acestor fabrici. Numărul şi gravitatea
accidentelor care au loc cu această ocazie sînt fără precedent în
istoria maşinilor. O singură scutching mill din Kildinan (lîngă
Cork) a provocat din 1852 pînă în 1 856 şase accidente mortale şi
60 de mutilări grave ; ele ar fi putut fi toate evitate prin dispozi
tive de protecţie din cele mai simple, care ar fi costat doar cîţiva
şilingi. Doctorul W. White, certifying surgeon al fabricilor din
Downpatrick, declară într-un raport oficial din 16 decembrie 1 865 :

„Acch.Lentele din fabricile de meliţat sînt înspăimîntătoare. In multe cazuri
este smuls un sfert din trrupul victimei. Urmările obişnuite ale accidentelor sînt
moartea sau un viitor mizer de invaliditate şi de suferinţă. Sporirea numărului
fabricilor îu ţara noastră va înmulţi, desigur, aceste rezultate înfiorătoare. Sînt
convins că printr-o supraveghere corespunzătoare a acestor fabrici de către stat
pot fi evitate numeroase .pierderi de vieţi şi mutilări• 294) .
Ce putea caracteriza mai bine modul de producţie capitalist
decit necesitatea de a i se impune de către stat printr-o lege
coercitivă cele mai elementare instalaţii igienice şi sanitare ?

„Graţie legii cu privire la .reglementarea muncii în fabrki din 1864 s-au
văruit şi curăţat în industria olăriei peste 200 de ateliere, după ce douăzeci de
ani sau chiar dintotdeauna patronii se abţinuseră de la asemenea operaţii" (iată
„abstinenţa• capitalului !l, „în aceste ate1iere unde lucrează 27 878 de muncitori,
cdre pînă atunci, dn timpul muncii lor excesive de zi şi de multe ori şi de noapte,
au respirat un aer rpestilenţial, de natură să transforme o muncă altminteri rela
tiv inofensivă într-o muncă aducătoare de boli şi de moarte. Legea a determinat
înmulţirea considerabilă a mijloacelor de ventilatie" 2 95) ,
1n acelaşi timp, acest domeniu de aplicare a legii cu pnvire
1a reglementarea muncii în fabrici a dovedit elocvent că, dincolo
de un anumit punct, modul de producţie capitalist exclude prin
însăşi esenţa. sa orice ameliorare raţională. După cum am arătat în
repetate rînduri, medicii englezi estimează în mod unanim că .500 de
picioare 3 abia dacă reprezintă un volum minim de aer îndestulător
pentru o persoană care munceşte fără întrerupere. Ei bine I Dacă,
prin toate măsurile coercitive pe care le cuprinde, legea cu privire
la reglementarea muncii în fabrici accelerează indirect transfor
marea atelierelor mai mici în fabrici, ştirbind deci indirect dreptul
de proprietate al capitaliştilor mai mici şi asigurîndu-le celor mari
294) L.c„ p. XV,
295) „Reports of

nr. 72 şi mm.
Insp. of Fact„ 31st Oct.

1865", p. 127.
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monopolul, impunerea pe cale legală a cubajului de aer necesar
fiecărui muncitor din atelier ar expropria direct, dintr-o singură
lovitură, mii de mici capitalişti. Ea ar ataca de la rădăcină modul
de producţie capitalist, şi anume autovalorificarea capitalului, fie
el mare sau mic, realizată prin achiziţionarea şi consumarea „liberă
a forţei de muncă. In faţa acestor 500 de picioare 3 de aer, legislaţia
cu privire la reglementarea muncii în fabrici îşi pierde suflul. Or
ganele sanitare, comisiile de anchetă industriale, inspectorii de
fabrici revin într-una asupra necesităţii celor 500 de picioare 3 şi
asupra imposibilităţii de a le impune capitalului. ln felul acesta, ei
declară de fapt ftizia şi alte boli pulmonare ale muncitorilor drept
condiţii de existenţă a capitalului 2 96) .
Oricît de anemice par în general dispoziţiile privitoare la
educaţie ale legii cu privire la reglementarea muncii în fabrici, ele
au proclamat învăţămîntul elementar drept condiţie obligatorie a
muncii 2 97) . Succesul lor a dovedit pentru prima oară posibilitatea
îmbinării învăţămîntului şi a gimnasticii 298) cu munca manuală, deci
şi a muncii manuale cu învăţămîntul şi gimnastica. ln scurtă vreme,
inspectorii de fabrici au constatat din depoziţiile învăţătorilor că,
deşi au de două ori mai puţine ore de clasă decît copiii din şcoala
de zi normală, copiii din fabrici îşi însuşesc tot atîtea cunoştinţe şi
adesea chiar mai multe în comparaţie cu ceilalţi.
u

„Chesti1JJI1ea e simplă. Cei care stau la şcoală doar o jumătate de zi sînt
întotdeauna vioi şi aproape întotdeauna carpabili Şi dornici să înveţe. Sistemul
de alternare a m1JJI1 cii cu şcoala face ca fiecare dintre aceste ocupaţii să const!296) S-a stabilit în mod empiric că un individ mijlociu, sănătos, consumă
la fiecare irespiraţie de intensitate medie aproximativ 25 de ţoli 3 de aer şi că
pe minut au loc aproximativ 20 de respiraţii. Consumul de aer al unui individ
i.n 24 de ore ar fi deci de aproximativ 720 OOO de ţoli 3, sau 416 picioare s. Se
ştie însă că aerul odată respirat nu mai poate servi la acelaşi proces făiră a fi
fost mai întîi purificat tn marele atelier al naturii. Potrivit e:xiperienţelor lui
Valentin şi Brunner, un om sănătos, pare-se, expiră într-o oră aproximativ 1 300 de
ţoli 3 de acid carbonic ; ceea ce ar însemna aproximativ 8 uncii de cărbune
solid pe care pJămînul îl elimină în 24 de ore. „Fiecare om ar trebui să aibă la
'iispoziţie cel puţin 800 de picioare 3• (Huxleyl .
297) Potrivit legii engleze cu privire la reglementarea m1JJI1 cii în fabrici,
părinţii nu-şi rpot trimite copiii sub 14 ani în fabricile „controlate" fără a-i tri·
mite în acelaşi timp Ia o şcoală elementară. Fabricantul răspunde de respectarea
legii. „lnvăţămîntul de fabrică este obligatoriu şi face parte din condiţiile muncii".
(„Reports of IJJSp. of Fact„ 31st Oct. 1865", p. 1 1 1 .l
29 8) ln ceea ce priveşte avantajele îmbinării gimnasticii (şi a exerciţiilor
militare la băieţi) cu învăţămîntul obligatoriu al copiilor din fabrici şi al elevilor
din şcolile pentru săraci, vezi discursul lui N. W. Senior Ia al şaptelea Congres
anual al lui „National Association for the Promotion of Social Science", în
„Report of Proceedings etc.", Land. 1863, p. 63, 64, şi raportul inspectorilor de
fabrici din 31 octombrie 1865, p. 1 18, 1 1 9, 120, 126 şi urm.
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tuie un repaus şi o l!"ecreare după cealaltă şi se potriveşte deci unui copil mult
mai mult decit continuarea neîntreruptă a uneia dintre ele. Un băiat care stă
la şcoală incepi.nd de dimineaţă, şi încă pe căldură, nu poate în nici un caz
să-l concureze pe altul care vine de la muncă sprinten şi vioi" 299).
Alte materiale pot fi găsite în discursul lui Senior la congresul
de sociologie ţinut la Edinburgh în 1863. Intre altele, el mai arată
aici cum ziua de şcoală unilaterală, neproductivă şi prelungită a
copiilor din clasele superioare şi mijlocii îngreuiază fără nici un
rost munca învăţătorilor, „irosind totodată timpul, sănătatea şi
energia copiilor nu numai inutil, dar absolut dăunător" 300) . Cum
arată amănunţit Robert Owen, sistemul de fabrică a dat naştere
germenului unei educaţii a viitorului, care va îmbina pentru toţi
copiii trecuţi de o anumită vîrstă munca productivă cu învăţămîntul
şi cu gimnastica, nu numai ca o metodă pentru sporirea producţiei
sociale, ci şi ca singura metodă pentru formarea unor oameni multi
lateral dezvoltaţi.
După cum am văzut, marea industrie desfiinţează din punct de
vedere tehnic diviziunea manufacturieră a muncii, care anexează
pe viaţă omul la o operaţie parţială, dar totodată forma capitalistă
a marii industrii reproduce această diviziune a muncii în chip şi
mai monstruos, în fabrica propriu-zisă prin transformarea munci
torului într-o anexă conştientă a unei maşini p arţiale, în celelalte
locuri de muncă în parte prin folosirea sporadică a maşinilor şi a
299) „Reports of Insp. of. Fact. l.c. ", p. 1 1 8, 1 19. Un fabricant de mătase
naiv declară jn faţa membrilor comisiei de anchetă de pe lingă „Child. Empl.
Co=.• : „Si.nt absolut convins că adevăratul secret al formării unor muncitori
destoinici re7lidă în îmbinarea muncii cu i.nvăţămintul, incepind din perioada
copilăriei. Munca nu trebuie să fie, bineînţeles, nici extenuantă, nici respingă
toare sau nesănătoasă. Proipriilor mei copii le-aş dori după orele de şcoală, ca
variaţie, ore de muncă şi de joc". („Chi1d. Empl. Co=., V. Rep. ", p. 82, n. 36.J
300) Senior, l.c., p. 66. Felul în care marea industrie, transformind modul
material de a produce şi relaţiile de producţie sociale, transformă, Ja un anumit
grad de dezvoltare, şi minţile rezultă cu pregnanţă dintr-o comparaţie intre
discursul din 1 863 al Im N. W. Senior şi filipica lui împotriva legii cu privire
la reglementarea muncii în fabrici din 1 833. Acelaşi lucru reiese şi făci.nd com
paraţie intre concepţiiJe congll"esului menţionat şi faptul că, i.n anumite regiuni
agricole ale Angliei, nici astăzi părinţii săraci, dacă nu vor să se expună morţii
prin inaniţie, nu-şi pot permite să-şi instruiască copiii. Astfel, de pildă, după
relatarea d-lui Snell, în Somersetshire, dacă o persoană săracă solicită un ajutor
din partea parohiei, de obicei ea este obligată să-şi retragă copiii de la şcoală.
Astfel, d-l Wollaston, paroh la Feltham, menţionează o serie de cazuri în care
anumitor familii li s-a refuzat orice ajutor „pentru că îşi trimiteau băieţii la
.şcoală• I
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muncii la maşini 301) , în parte prin introducerea muncii femeilor
şi a copiilor, precum şi a muncii necalificate ca bază nouă pentru
diviziunea muncii. Contradicţia dintre diviziunea manufacturieră a
muncii şi natura marii industrii se manifestă cu violenţă. lntre altele,
ea apare în faptul îngrozitor că mare p arte din copiii folosiţi în
tabricile şi în atelierele manufacturiere moderne, ferecaţi din cea
mai fragedă vîrstă de cele mai simple manipulaţii, sînt exploataţi
ani de zile fără a învăţa vreo muncă care să-i facă mai tîrziu
utilizabili fie chiar în aceeaşi manufactură sau fabrică. 1n tipogra
fiile engleze, de pildă, se practica pe vremuri trecerea ucenicilor de
la munci mai uşoare la altele ruai complexe, trecere care corespun
dea sistemului vechii manufacturi şi meseriilor. Ei parcurgeau în
treaga ucenicie pînă ce deveneau tipografi. Ştiinţa de carte era
pentru toţi o condiţie pentru exercitarea meseriei. Toate acestea
s-au schimbat o dată cu introducerea maşinii de imprimat. Ea este
deservită de două categorii de muncitori : un muncitor adult, supra
veghetor al maşinii, şi un număr de băieţi, de obicei între 1 1 şi
11 ani, a căror ocupaţie exclusivă constă în introducerea colii de
hîrtie în maşină sau în extragerea colii imprimate. Ei fac această
corvoadă, în special la Londra, 14, 15, 16 ore fără întrerupere cîteva
zile pe săptămînă şi adesea cite 36 de ore la rînd, cu numai două
ore de repaus pentru masă şi somn ! 302) Mare parte dintre ei nu
ştiu să citească şi, de regulă, sînt făpturi cu totul sălbăticite,
anormale.
„Pentru a fi apţi pentru munca lor ei nu au nevoie de nici un fel de pre
gătire intelectuală ; au puţin e prilejuri pentru a-şi dezvolta dexteritatea şi încă
mai puţine pentru a raţiona ; salariul lor, deşi întrucîtva ridicat pentru nişte
băieţi, nu creşte proporţional cu creşterea lor, iar marea lor majoritate nu are
nici o pe11Spectivă să ajungă Ia postul mai bine plătit şi de mai mare răspundere
al supraveghetorului de maşină, pentru că Ia fiecare maşină revin patru băieţi
şi doar un singur supraveghetor" 303).

301) Acolo unde maşinile folosite în producţia meşteşugărească, a cţionate
de torţa omului, concurează direct sau indirect cu maşinile dezvoltate, care pre
supun deci forţa motrice mecanică, are loc o mare schimbare în ceea ce priveşte
muncitorul care acţionează maşina. La mceput, maşina cu abur l-a înlocuit pe
muncitor ; acum el este acela care trebuie să înlocuiască maşina cu abur. lncor
darea şi cheltuirea forţei sal e de muncă devin de-a dreptul monstruoase ; de ti
neretul condamnat la aceste chir.uri nici să nu mai vorbim I Astfel Longe, mem
bru al comisiei, a găsit Ia Coventry şi în împrejurimi băieţi de 10-15 ani fo
losiţi la învî rtitul războaielor de panglici, abstracţie făcînd de 'C�piii şi mai mici
care trebuiau să învîrtească războaie de dimensiuni mai reduse. „Este o muncă
extrem de grea. Băiatul înlocuieşte pur şi simplu forţa aburului" . („Child. Empl.
Comm., V. Rep. 1866", p. 1 1 4, n. 6.) Despre urmările nefaste ale „acestui sis
tem de sc:Iavie", cum îl numeşte rap01 tul oficia.J, vezi I.c.
30EJ L.c., p . 3 , nr. 24.
303) L.c.. p. 1, nr. 6U.
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De îndată ce au devenit prea mari pentru această muncă
copilăreasca, adică la cel mult 17 ani, sînt concediaţi din tipografie.
Ei devin recruţi ai crimei. Cîteva încercări de a li se da de
lucru altundeva au eşuat din pricina ignoranţei, abrutizării şi decă
derii lor fizice şi intelectuale.
Ceea ce e valabil pentru diviziunea manufacturieră a muncii
în cadrul atelierului rămîne valabil pentru diviziunea muncii în
cadrul societăţii. Atîta timp cît meseriile şi manufactura formează
baza generală a producţiei sociale, subsumarea producătorului faţă
de o singură ramură de producţie, desfiinţarea multilateralităţii ini
ţiale a ocupaţiilor sale 304) , constituie un moment necesar al dezvol·
tării. Pe această bază, orice ramură specială de producţie găseşte
pe cale empirică forma tehnică corespunzătoare, o perfecţionează
cu încetul şi o cristalizează rapid de îndată ce a fost atins un anu
mit grad de maturitate. Din cînd în cînd, anumite schimbări sînt
provocate, în afară de noul material de muncă furnizat de către
comerţ, de transformarea treptată a instrumentului de muncă. Odată
găsită pe cale empirică forma lui adecvată, acest instrument se
osifică şi el, lucru dovedit de trecerea lui din mîna unei generaţii
în mîna alteia, adesea milenii de-a rîndul. Este un fapt caracteristic
că pînă în secolul al XVIII-lea diferitele meserii se numeau myste
ries (mysteres) 305) , în ale căror taine nu putea pătrunde decît cel
iniţiat empiric şi profesional. Marea industrie a rupt vălul care
ascundea oamenilor propriul lor proces social de producţie şi care
făcea ca diversele ramuri ale producţiei diferenţiate spontan să
constituie adevărate enigme una pentru alta şi chiar pentru cei
iniţiaţi din cadrul aceleiaşi ramuri. Principiul marii industrii de a
descompune orice proces de producţie luat în sine, fără a ţine
seama de mîna omenească, în elementele sale componente a dat
304) „In unele părţi muntoase ale Scoţiei... mulţi păstori şi cotters * purtau,
după o relatare din Statistica! Account, împreună cu femeile şi copiii lor, încăl
ţăminte confecţionată de ei din piele pe care o tăbăciseră singuri, haine con
fecţionate tot de ei din lină pe care o tunseseră ei înşişi de pe oi sau din în
cultivat tot de ei. La confecţionarea straielor abia dacă foloseau citeva articole
cumpărate, ac, sulă, degetar, şi unel e piese de fier necesare la ţesut. Culorile
erau extrase de către femei d1n copaci, arbuşti, buruieni etc . " (Dugald Stewart,
,,Works " , ed. Hamilton, voi. VIII, p. 327-328.)
305) In celebrul „Livre des metiers" a lui Etienne Boileau se preconizează
Cd la intra.rea în rînc1ul meşterilor fiecare calfă să presteze un jurămînt „că îşi
va iubi frăţeşte confraţii, că îi va ajuta pe fiecare în me3eria lui, că nu va trăda
cu bună ştiinţă secretele meseriei, ba chiar că, în interesul comunităţii, nu va
atrage atenţia cumpărătorilor asupra defectelor pe care le prezintă produsele
altora pentru a-şi recomanda propria marfă • .
*

-

ţărani săraci.

- Nota trad.
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naştere ştiinţei cu totul moderne a tehnologiei. Formele pestrite,
aparent disparate şi osificate, ale procesului social de producţie
s-au transformat în aplicaţii conştiente şi metodice ale ştiintelor
naturii, aplicaţii clasificate sistematic corespunzător scopului util
urmărit. Tot aşa tehnologia a descoperit cele cîteva forme mari
fundamentale ale mişcării în cadrul cărora are loc în mod necesar,
in pofida diversităţii instrumentelor folosite, orice activitate pro
ductivă a corpului omenesc, aşa cum în mecanică chiar şi în cele
mai complicate mecanisme descifrăm continua repetare a forţelor
mecanice elementare. Industria modernă nu consideră şi nu tra
tează niciodată forma existentă a unui proces de producţie ca ceva
definitiv. De aceea b aza ei tehnică este revoluţionară, pe cînd cea
a tuturor modurilor de producţie anterioare era în esenţă con
servatoare 366) . Cu ajutorul maşinilor, al proceselor chimice şi al
altor metode ea transformă neîncetat, o dată cu baza tehnică a
producţiei, funcţiile muncitorilor şi combinaţiile sociale ale pro
cesului de muncă. Prin aceasta ea revoluţionează de asemenea neîn
cetat diviziunea muncii din cadrul societăţii şi aruncă în perma
nenţă mase de capital şi mase de muncitori dintr-o ramură de
producţie într-alta. De aceea natura marii industrii presupune schim
barea felului de muncă, fluiditatea funcţiei, mobilitatea multilaterală
a muncitorului. Pe de altă parte, în forma ei capitalistă, ea repro
duce vechea diviziune a muncii cu particularităţile ei osificate. S-a
văzut cum această contradicţie absolută desfiinţează toată liniştea,
stabilitatea şi siguranţa din viaţa muncitorului, amenintînd perma
nent să-i smulgă din mînă, o dată cu mij1ocul de muncă, şi mijlocul
de trai 307) şi să-l facă inutil împr�ună cu funcţia sa parţială. S-a
văzut cum această contradicţie îşi găseşte o expresie feroce în
306) „Burghezia nu poate să existe fără a revoluţiona neîncetat uneltele de
p1oducţie, deci relaţiile de producţie şi, prin urmare, toate relaţiile sociale. Pen
tru toate clasele industriale anterioare, dimpotrivă, prima condiţie de existenţă
era menţinerea neschimbată a vechiului mod de producţie. Revoluţionarea neîn
cetată a producţiei, zdruncinarea neîntreruptă a tuturor relaţiilor sociale, veş
nica <ll esiguranţă şi agitaţie deosebesc epoca burgheză de toate epocile ante
rioare. Toate relaţiile înţepenite, ruginite, cu cortegiul lor de reprezentări şi
concepţii, venerate din moşi-strămoşi, se destramă, iar cele nou create se în
vechesc înainte de a avea timpul să se osifice. Tot ce e feudal şi static se
risipeşte ca fumul, tot ce e sfînt este profanat şi oamenii sint, î n sfîrşit, siliţi
să privească cu luciditate poziţia lor în viaţă, relaţiile lor reciproce•. (F. Engels
und Karl Marx, „Manifest der Kommunistischen Partei" , Lond. 1848, p . 5.) (Vezi
K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist ' , Editura politică, 1962.
ed. a VIII-a, p. 35-36. - Nota trad.J
307)
„!mi luaţi şi viaţa
De-mi luaţi mijloacele prin care eu trăiesc " .
(Shakespeare) 15!
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jertfirea neîncetată a clasei muncitoare, în irosirea nesăbuită a
forţei de muncă şi în pustiirile provocate de anarhia socială. Aceasta
este latura negativă. Dar dacă schimbarea felului de muncă îşi
croieşte drum acum doar ca o inexorabilă lege naturală şi cu
efectele distrugătoare ale unei legi naturale care acţionează orbeşte
şi care întîlneşte pretutindeni obstacole 308) , marea industrie, prin
înseşi catastrofele ei, impune ca o problemă de viaţă şi de moarte
necesitatea de a recunoaşte alternarea felului de muncă şi, prin
urmare, pregătirea cît mai multilaterală a muncitorului ca o lege
s ocială generală a producţiei şi de a adapta relaţiile realizării nor
male a acestei legi. Ea impune ca o problemă de viaţă şi de moarte
necesitatea de a înlocui monstruozitatea unei populaţii muncitoreşti
<lisponibile, nenorocite şi ţinute în rezervă pentru nevoile schimbă
toare de exploatare ale capitalului cu pregătirea absolută a omului
pentru nevoile schimbătoare ale muncii i de a înlocui individul
parţial, simplu purtător al unei funcţii sociale parţiale, cu individul
dezvoltat în toate privinţele, pentru care diferitele funcţii sociale
.sînt feluri de activitate care alternează. Un fenomen al acestui
proces de transformare, fenomen care s-a dezvoltat spontan pe
baza marii industrii, îl constituie şcolile politehnice şi agronomice,
alt fenomen îl constituie „Ies ecoles d' enseignement professionnel " * ,
unde copiii de muncitori capătă unele cunoştinţe de tehnologie şi
de mînuire practică a diferitelor unelte de producţie. Dacă legislaţia
cu privire la reglementarea muncii în fabrici, prima concesie smulsă
cu mare greutate capitalului, îmbină cu munca de fabrică doar
învăţămîntul elementar, inevitabila cucerire a puterii politice de
către clasa muncitoare va cuceri fără nici o îndoială şi pentru
învăţămîntul tehnologic, teoretic şi practic locul cuvenit în şcolile
muncitoresti. De asemenea nu încape îndoială că forma capitalistă
a producţiei şi relaţiile economice ale muncitorilor corespunzătoare
acestei forme se află în cea mai flagrantă contradicţie cu aceşti
fermenţi de transformare şi cu ţinta lor, desfiinţarea vechii divi8DBJ Un muncitor francez întors din San Francisco scrie următoarele : „Nu
m-aş fi crezut niciodată în stare să exercit toate meseriil e pe care Ie-am prac
ticat în California. Eram ferm convins că nu sînt bun decît de tipograf.„ Cînd
m-am aflat în mijlocul acestei lumi de aventurieri care îşi schimbă meseria mai
des decî t cămăşile, pe viaţa mea ! am făcut ceea ce făceau şi ceilalţi. lntrucît
munca în mine nu s-a dovedit a fi destul de rentabilă, am părăsit-o şi m-am
mutat la oraş, u.nde am fost rînd pe rînd tipograf, tinichigiu, plurnbuitor etc.
După ce am văzut astfel din experienţă că sînt bun pentru orice fel de muncă,
mă simt mai puţin moluscă şi mai mult om". (A. Carbon, „ De l'enseigne.ment
professionnel" , 2eme ed„ p. 50.l
*

-

„şcoli profesionale" .

-
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ziuni a muncii. Dezvoltarea contradicţiilor unei forme istorice de
producţie constituie totuşi singura cale istorică pentru desfiinţarea
ei şi c'rearea uneia noi. 11Ne sutar ultra crepidam ! " 153, acest nec plus
ultra * al înţelepciunii meşteşugăreşti a devenit o formidabilă inep
ţie din clipa în care ceasornicarul Watt a inventat maşina cu abur,
bărbierul Arkwright maşina de tricotat cu urzeală, iar bijutierul
Fulton vaporul 309) ,
In măsura în care legislaţia menţionată mai sus reglementează
munca în fabrici, manufacturi etc., această reglementare apare la
început doar ca o imixtiune în drepturile de exploatare ale capitalu
lui. ln schimb, orice reglementare a aşa-numitei munci la domi
ciliu 310) constituie de la bun început o intervenţie directă în p atria
potestas, adică, în termeni moderni, în autoritatea părintească, o
măsură în faţa căreia delicatul p arlament englez a afişat multă
vreme o atitudine de ezitare. Evidenţa faptelor a impus însă ca în
cele din urmă să se recunoască că, o dată cu baza economică a
vechii familii şi cu corespunzătoarea muncă în familie, marea in
dustrie desfiinţează şi vechile relaţii familiale. Trebuia proclamat
dreptul copiilor,

„Din nefericire - se spune tn raportul final al lui „Child. Empl. Comm. •
din 1866
, din totalitatea depoziţiilor, reiese că copiii de ambele sexe trebuie
ocrotiţi în primul irînd împotriva părin\Llor lor". Sistemul exploatării nelimitate
a muncii copiilor în general Şi a muncii Ia domiciliu în special este „menţinut
prin aceea că părinţii exercită asupra tinerelor şi firavelor vlăstare o autoritate
arbitrară şi f11Ilestă, fără hîu şi fără control... Părinţii nu trebui e să aibă puterea
absolută de a-şi transforma copiii în simple maşini pentru a obţine cutare sau
-

309) lncă la sfîrşitul secolului al XVII-iea, John Bellers, un adevărat feno
men în istoria economiei politice, şi-a dat limpede seama de necesitatea de a
înlătura actuala educaţie şi actuala diviziune a mnncii, generatoar e de hiper
trofie şi atrofie la cei doi poli ai societăţii, deşi în direcţii opuse. EI spune
frumos : ,,A învăţa fără a-ţi însuşi nimic nu este cu mult mai bine decît a te
învăţa să nu faci nimic ... Mnnca fizică, la originea ei, a fost dată de dumnezeu.
M11Ilca e tot atît de necesară pentru sănătatea trupului ca hrana pentru viaţa lui ;
căci suferinţa pe care o ocolim prin trîndăvie ne loveşte prin boală... Munca
toarnă 11Iltdelemn în lampa vieţii, iar gîndirea o aprinde... O muncă stupidă şi
copilărească" (obiecţie profetică împotriva lui Basedow şi a epigonilor lui con
temporani) „face ca şi mintea copiilor să rămînă stupidă•. („Proposals for raising
a Colledge of Industry of all useful Trades and Husbandry", LCJII!d. 1696, p. 12,
14, 16, 18.)

3 10) Acest lucru se întîmplă, de altfel, în majoritatea cazurilor şi în ate
lierele mai mici, cum am văZ)Ut în manufactura de dantele şi de împletituri de
paie * * şi cum s-ar putea vedea mai amănunţit în manufacturile de prelucrare a
metalului din Sheffield, Birmingham etc.
*

••
32

-

această culme. - Nota trad.
Vezi volumul de faţă, p. 474-478

-

Nota red.
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cutare salariu săiptămî.nal... Copiii şi adolescenţii au drep t la ocrotirea legii îm
potriva abuzului puterii părinteşti, care le macină pretimpuriu forţa fizică şi ii
degradează din punct de vedere moral şi intelectual" 311) .

Dar nu abuzul de putere părintească a dat naştere exploatării
directe sau indirecte de către capital a braţelor de muncă ne
vîrstnice, ci, invers, modul de exploatare capitalist a transformat'
în abuz puterea părintească, desfiinţînd baza economică care îi
corespundea. Dar, oricît de îngrozitoare şi de respingătoare ar
apărea desfiintarea vechii familii în cadrul sistemului capitalist,
totuşi marea industrie, atribuind un rol hotărîtor, în afara gos
p odăriei, femeilor, adolescenţilor şi copiilor de ambele sexe în pro
cesul social de producţie organizat, creează totodată noua bază
economică pentru o formă superioară a familiei şi a relaţiilor dintre
sexe. Bineînţeles ar fi absurd să considerăm drept absolută forma
german-creştină a familiei, sau forma antică romană, sau cea antică
elenă, sau cea orientală, care de altfel formează împreună o linie
unică de dezvoltare istorică. E limpede de asemenea că, în îm
prejurări corespunzătoare, componenţa personalului muncitoresc
combinat din indivizi de ambele sexe şi de cele mai diferite
vîrste - deşi, în forma sa •capitalistă, spontană şi brutală, în care
muncitorul există pentru procesul de producţie şi nu procesul de
producţie pentru muncitor, ea constituie un izvor infect de vicii şi
de sclavie - trebuie să se transforme, dimpotrivă, într-un izvor de
dezvoltare umană 3 12) .
Necesitatea de a generaliza legea cu privire la reglementarea
muncii în fabrici prin transformarea ei dintr-o lege excepţională
pentru filaturi şi ţesătorii, aceste prime creaţii ale producţiei meca
nizate, într-o lege a întregii producţii sociale a luat naştere, precum
am văzut, din evoluţia istorică a marii industrii, pe fondul căreia
forma tradiţională a manufacturii, a meseriilor şi a muncii la domi
ciliu este cu desăvîrşire revoluţionată. Manufactura se transformă
întotdeauna în fabrică, iar meseriile în manufactură ; pe de altă
parte, sfera meseriilor şi aceea a muncii la domiciliu devin într-un
timp uimitor de scurt adevărate lăcaşuri ale mizeriei, în care se
dezlănţuie cele mai aberante monstruozităţi ale exploatării capi�a
liste. ln cele din urmă, decisive sînt două împrejurări : în primul
rînd, experienţa repetată arată că, fiind supus controlului de către
stat numai în cîteva puncte ale periferiei sociale, capitalul îşi corn311] „ Child. Empl. Comm., V. Rep. •, p. XXV, nr. 162, şi II. Rep.,
p. XXXVIII, nr. 285, 289 ; p. XXV, XXVI, nr. 191.
312) „Munca în fabrică poate fi la fel de curată şi la fel de ireproşabilă
ca şi munca la domiciliu, dacă nu chiar mai mult " . („Reports of lnsp. of Fact .•
3 1 st Oct. 1865", p. 129.l
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pensează pierderile cu atît mai nesăţios în celel alte puncte 313) ş1, m
al doilea rînd, ţipetele capitaliştilor înşişi, care cer egalitatea con
diţiilor de concurenţă, adică restricţii egale în ceea ce priveşte
exploatarea muncii 314) . Să ascultăm două asemenea lamentări. D-nii
W. Cooksley (fabricanţi de cuie, lanţuri etc. la Bristol) introduseseră
de bunăvoie în întreprinderea lor reglementarea zilei de muncă.
„lnt.rucit vechiul sistem, nereglementat, dăinuie în întreprinderile înveci
nate, ei riscă să fie puşi în situaţia neplăcută de a-şi vedea muncitorii adoles
cenţi ademeniţi (enticed) să muncească în altă parte după ora 6 seara. «Faptul
acesta - spun ei bineînţeles - ne nedreptăţeşte .şi coostituie o pierdere pentru
noi, deoarece băieţii îşi epruizează astfel o pairte di.n energia, al cărei uz deplin
trebuie să ne revină nouă»• 315) .

D-l J. Simpson (Paper-Box Bag maker *, London) declară în
membrilor
lui „Children Empl. Comm. " :
Jaţa
„El este gata să semneze orice petiţie pentru introducerea legilor cu pri
vire la reglementarea muncii în fabrici. După închiderea atelierului său, noa.ptea,
niciodată nu-i dă pace gîndul (he always felt restless at night) că alţii ii pun
pe muncitori să lucreze mai mult şi îi iau comenzile de sub nas• 31 6) , „Li s-ar
face o nedreptate patronilor mai mari - spune „Child. Empl. Comm. • în con
cluzie - supunînd reglementă([ii fabricile lor, în timp ce în aceeaşi ramură în
treprinderile mici nu cunosc vreo îngrădire legală a timpului de muncă. Pe
lingă nedreptatea unor condiţii de concurenţă inegale rezultată din faptul că
atelierele mici S<int exceptate de la reglementarea orelor de muncă, fabricanţii
mai mari a.r avea şi celălalt dezavantaj, şi anume canalizarea ofertei de braţe
de muncă ale adolescenţilor şi femeilor spre atelierele care nu intră în pre
vederile legii. In sfîrşit, acest fapt ar constitui un imbold pentru înmulţirea
atelierelor mai mici, care S<int, aproape fără excepţie, cele mai puţin favorabile
pentru sănătatea, confortul, educaţia şi îmbunătăţirea generală a stării po
porului" 317) .

In raportul său final, „Children's Exployment Commission"
face propunerea de a se extinde prevederile legii cu privire la
reglementarea muncii în fabrici asupra unui număr de peste
1 400 OOO de copii, adolescenţi şi femei, din care aproximativ jumă
tate lucrează în întreprinderile mici şi la domiciliu 318) .
313)
314)
315)
31 6)
317)

L.c„ p . 27, 32.
Nenumărate dovezi în acest sens în „Rep. of. Insp. of Pact. • .
„Child. Empl. Comm., V. Rep" , p . X, nr. 35.
L. c., p. IX, nr. 28.
L.c„ p. XXV, nr. 1 65-167. Despre avantajele marii întreprinderi în
'Comparaţie cu cele mici, vezi „ Child. Empl. Ce>mm„ III. Rep. •, p. 13, nr. 144 ;
p. 25, nr. 121 ; p. 26, nr. 125 ; p. 27, nr. 140 etc.
318) Industriile care ar urma să fie supuse reglementării s!nt : manufactura
de dantele, de ciorapi, de împletituri de paie, manufacturile de wearing apparel
*

-

fabricant

de

pungi şi de cutii

de

carton.

-
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„Dacă parlamentul ar accepta integrat propunerea noastră - spune co
m1s1a -, o asemenea legislaţie ar exercita fără îndoială cea mai binefăcătoare
influenţă nu ;numai asupra minorilor şi a celor debili, de care se ocupă în primul
rind, dar şi asupra numărului mult mai mare de muncitori adulţi care ar intra
în prevederile ei direct" (femei) „şi indirect" (bărbaţi) . „O asemenea legislaţie
le-ar impune ore de muncă regulate şi reduse ; ar cheltui raţio;nal şi a.r spori
fondul de forţă fizică de care depinde atît de mult bunăstarea lor proprie şi
bunăstarea ţării ; ar feri generaţia tînără de eforturi excesive la o vîrstă fra
gedă, eforturi care îi 6Ubminează organismul şi duc la distrugerea prematură a
acestuia ; în sfirşit, ea ar oferi copiilor, cel puţin pină Ia virsta de 13 ani,
posibilitatea de a frecventa şcoala elementară, curmind astfel ignoranţa inima
ginabilă atit de fidel descrisă în rapoartele comisiei, ignoranţă care nu poate
fi privită decît cu cea mai mare durere şi cu sentimentul profnnd al înjosirii
naţionale" 319).

In mesajul tronului rostit la 5 februarie 1861, guvernul con
servator a anunţat că a formulat în „bill "-uri propunerile s1oa)
comisiei p entru cercetarea muncii în fabrici. In acest scop avusese
nevoie de un nou experimentum in corpore vili de douăzeci de
ani. Incă în 1 840 fusese instituită o comisie p arlamentară pentru
anchetarea muncii copiilor. Raportul din 1 842 al comisiei a dez
văluit, p otrivit cuvintelor lui N. W. Senior,
„cel mai cumplit tablou al lăcomiei, egoismului şi cruzimii capitaliştilor şi pă
rinţilor, cel mai cumplit tablou al mizeriei, degndării şi distrugerii copiilor şi
cu numeroasele lor subsp.ecii, co;nfecţionarea de flori artificiale, de încălţăminte,
;de pălării şi mănuşi, atelierele de croitorie, toate intreprinderile metalurgice de
la furnale pină la fabricile de ace etc„ industria hirtiei, manufactura sticlei,
manufactura de tutun, fabrici.Je de india-uubber *, fabricile de cocleţi (pentru
ţesătorie) , ţesătoria manuală de covoare, manufactura de umbrele, fabricarea
de fusuri şi bobine, tipografiile, legătoria de cărţi, comerţul cu articole de pa
petărie (statio;nery, din care face parte şi confecţionarea cutiilo1 de carton, a
hărţilor, vopselelor pentru hirtie etc.) , fringheria, manufactura bijuteriilor din
chihlimbar negru, cărămidăriile, manufactura manuală de mătase, producţia de
panglici, salinele, fabricarea Juminărilor de seu, fabricile de ciment, rafinăriile
de zahăr, fabricile de pesmeţi, diferite lucrări în lemn ş.a.
319) L.c., p. XXV, nr. 1159.
319 a) Factory Acts Extension Act • • a fost votată la 12 august 1 867. Ea
reglementează munc a în toate turnătoriile, forjele şi manufacturile de prelucrare
a metalului, inclusiv uzinele constructoare de maşini, apoi în manufacturile de
sticlă, hîrtie, gutapercă, tutun şi cauciuc, in tipografii, legătorii, în sfirşit în
toate atelierele unde lucrează mai mult de 50 de persoane. Hours of Labour
Regulation Act • • • , votată la 17 august 1 867, reglementează munca în atelierele
mai mici şi aşa-numita muncă la domiciliu. Asupra acestor legi, asupra noului
Mining Act • • • • din 1 872 etc. voi reveni în volumul al doilea.

brici.

• - cauciuc. - Nota trad.
• • - legea pentru extinderea legii cu privire la reglementarea muncii în fa
- Nota trad.
** • - legea cu privire la reglementarea timpului de muncă. - Nota trad.
• • • * - legea minelor. - Nota trad.
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adolescenţilor care s-a înfăţişat vreodată ochiului omenesc„. S-ar putea crede că
raport.ul descrie grozăviile unei epoci trecute. Din păcate, există rapoarte din
care rezultă că aceste grozăvii dăinuie, cu nimic atenuate, şi acum. Intr-o bro
şură publicată de Hardwicke acum doi ani se declară că abuzurile incriminate
în 1842 sînt şi astăzi• (1863) „în floare ... Acest raport• (din 1842) „a stat nebăgat
îll .seamă timp de douăzeci de ani, timp în care li s-a îngăduit copiilor crescuţi
fără cea mai mică idee despre ceea ce numim morală, ca Şi despre instrucţie
şcolară, religie sau dragoste firească de familie, să devină părinţii actualei
generaţii• 320) .

Intre timp însă condiţiile sociale s-au schimbat. Parlamentul
n-a îndrăznit să respingă recomandările comisiei din 1 863, aşa cum
le respinsese odinioară pe cele din 1 842. Incă în 1 864, cînd comisia
nu publicase decît o p arte din rapoartele ei, legile în vigoare în
industria textilă au fost extinse asupra următoarelor industrii :
industria produselor din argilă (inclusiv olăria) , fabricarea tapetelor,
a chibriturilor, a cartuşelor şi a amorselor, precum şi tunsul cati
felei. In mesajul tronului din 5 februarie 1 867, guvernul tory de
atunci anunţa alte proiecte de lege, elaborate pe baza propunerilor
conclusive ale comisei, care între timp, în 1 866, îşi încheiase
lucrările.
La 15 august 1 867 a fost sancţionat de rege Factory Acts
Extension Act, iar la 21 august Workshops' Regulation Act ; prima
dintre aceste două legi reglementează munca în ramurile mari ale
industriei, iar cealaltă în cele mici.
Factory Acts Extension Act reglementează munca la furnale,
în uzinele siderurgice, în turnătorii, în uzinele constructoare de
maşini, în atelierele metalurgice, în fabricile de gutapercă, hîrtie,
sticlă, tutun, apoi în tipografii şi legătorii şi în genere în toate
atelierele industriale de acest gen unde lucrează simultan 50 sau
mai multe persoane cel puţin 1 00 de zile pe an.
Pentru a da cititorului o idee despre sfera de acţiune a acestei
legi, redăm aici cîteva din definiţiile pe care le cuprinde :
„Meserie înseamnă" (în această lege) : „orice muncă manuală practicată
ca profesiune sau ca îndeletnicire în vederea confecţionării, transformării, or
namentării, reparării sau finisării unui articol s au a unei părţi dintr-un articol
destiona t VlÎnzării• .
„Atelier înseamnă : orice încăpere sau ioc, acoperit sau sub cerul liber,
unde se exercită o «meserie» de cătr e un copil, un adolescent sau o femeie şi în
care persoana care dă de lucru acestor copii, adoles cenţi sau femei are acces
şi drept de control".
„Ocupat !.nseamnă : practicarea unei «meserii» , cu sau fără salariu, sul>
conducerea unui meşter sau a unuia dintre părinţi, după l'um se specifică
mai jos•.
„Părinti inseamn'i : ta.tă!, mama, tutorele sau or-ice altă persoană care
exercită tutela sau controlul asupra UDJUÎ. . . copil sau adolescent•.

320)

Senior, „Social Science Congress•, p. 55--58.
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Articolul 7, care prevede sancţiuni în cazul folosirii copiilor,
adolescenţilor şi femeilor contrar dispoziţiilor acestei legi, amen
dează nu numai pe proprietarul atelierului, fie el sau nu unul dintre
părinţi, dar şi pe
„părinţi sau alte persoane care au sub ocrotire copilul, adolescentul sau femeia
-ori trag un folos direct din munca acestora • .

Factory Acts Extension Act, î n prevederile căruia intră
marile întreprinderi, este mai puţin avansat în comparaţie cu legea
·CU privire la reglementarea muncii în fabrici, datorită unei serii
de excepţii meschine şi de compromisuri laşe cu capitaliştii.
Workshops'Regulation Act, lamentabil în toate detaliile
sale, a rămas literă moartă în mîna autorităţilor orăşeneşti şi locale
însărcinate cu punerea lui în aplicare. Atunci cînd, în 1871, parla
.mentul le-a retras această împuternicire, trecînd-o asupra inspectorilor de fabrici, al căror domeniu de activitate a fost astfel mărit
dintr-o dată cu mai bine de 1 00 OOO de ateliere şi 300 de cărămi
dării, personalul inspectoratului, şi înainte mult prea redus, a fost
mărit cu generozitate în total cu opt asistenţi s21) .
Ceea ce caracterizează deci această legislaţie engleză din 1867
-este, pe de o parte, faptul că parlamentul claselor dominante s-a
văzut nevoit să adopte în principiu măsuri atît de drastice şi de
cuprinzătoare împotriva abuzurilor exploatării capitaliste, iar pe de
altă p arte inconsecvenţa, aversiunea şi mala fides cu care le-a
aplicat.
Comisia din 1862 a propus şi o nouă reglementare a muncii
în industria minieră, care se deosebeşte de toate celelalte indus
trii prin aceea că aici interesele proprietarilor funciari şi cele
ale capitaliştilor industriali merg mînă în mînă. Antagonismul din
tre aceste două interese favorizase legislaţia cu privire la regle
mentarea muncii în fabrici ; absenţa acestui antagonism este sufi
·cientă pentru a explica tărăgănarea şi şicanele pe care le-a întîm
pinat legislaţia cu privire la reglementarea muncii în mine.
Comisia din 1840 făcuse dezvăluiri atît de groaznice şi de
revoltătoare şi provocase un scandal atît de mare sub ochii
întregii Europe, încît p arlamentul a fost nevoit să-şi salveze.
321) Personalul inspecţiei de fabrică se compunea din 2 inspectori, 2 in
spectori adjuncţi şi 41 de subinspectori. In 1871 au mai fost numiţi 8 sub
inspectori. Totalul cheltuielilor necesitate de punerea în a1Jlicare a legilor cu
privire la reglementarea muncii în fabrici în Anglia, Scoţia şi Irlanda se cifra
în 1871-1872 la numai 25 347 1. st., inclusiv cheltuielile de judecată pentru pro
•cesele de contravenţie.
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conştiinţa prin Mining Act-ul din 1 842, prin care s-a mărginit să
interzică munca în subteran pentru femei şi copiii sub 10 ani.
Apoi, în 1 860, a venit Mines' Inspection Act * , care prevedea
inspectarea minelor de către funcţionari publici numiţi special în_
acest scop şi interdicţia de a angaj a b ăieţi între 1 0 şi 12 ani dacă
nu posedă un certificat de şcolaritate sau dacă nu frecventează
şcoala un număr anumit de ore. Această lege a rămas în întregime
literă moartă, din cauza numărului ridicol de mic al inspectorilor
numiţi, din cauza împuternicirilor lor reduse şi din alte cauze care·
vor reieşi mai clar în cursul expunerii.
Una dintre cele mai recente Cărţi Albastre 154 cu privire la.
mine este „Report from the Select Committee on Mines, together
whit„ . Evidence, 23 July 1 866 " . Este opera unei comisii formate din
membri ai Camerei comunelor, împuternicită să citeze şi să audieze
martori, un volum gros in-folio, în care „Report "-ul propriu-zis nu
cuprinde decît cinci rînduri cu următorul conţinut : comisia nu
poate spune nimic ; trebuie să fie audiat un număr şi mai mare
de martori I
Felul în care au fost audiaţi martorii aminteşte de cross exami
nations *� în faţa instanţelor judecătoreşti engleze, unde avocatult
încearcă să descumpănească martorul şi să-i răstălmăcească cuvin
tele prin întrebări meşteşugite, insolente şi derutante. Avocaţii sînl
aici înşişi anchetatorii parlamentari, printre care proprietari şi
exploatatori de mine ; martorii sînt muncitori mineri, majoritatea
din minele de cărbuni. Intreaga farsă e prea caracteristică men
talităţii capitaliste pentru a nu reda aici cîteva extrase. Pentru
a înlesni o privire de ansamblu, am trecut rezultatele anchetei etc . .
p e rubrici. Reamintesc că î n Cărţile Albastre engleze întrebările ş i
răspunsurile obligatorii sînt numerotate şi că martorii ale căror
depoziţii le citez aici sînt muncitori din minele de cărbune.
1 . Folosirea în mine a băieţilor de la 1 0 ani în sus. Munca
împreună cu drumul spre mină şi de la mină acasă durează de·
regulă 14 pînă la 15 ore, în unele cazuri excepţionale mai mult,.
anume de la 3, 4, 5 dimineaţa pînă la 4 şi 5 seara (nr. 6, 452, 83) .
Muncitorii adulţi lucrează în două schimburi cîte 8 ore ; din motive·
de economie, p entru băieţi nu există asemenea schimburi (nr. 80,
203, 204) . Copiii mai mici sînt folosiţi în special pentru deschiderea.
şi închiderea uşilor de la instalaţiile de aerisire din diferitele secţii
ale minei, iar cei mai mari fac o muncă mai grea, transportă căr
bune etc. (nr. 1 22, 739, 740) . In subteran, ziua de muncă prelungită
se menţine pînă la vîrsta de 1 8 sau 22 de ani, cînd are loc trecerea.
*
*„

-

legea cu privire la inspecţia minelor. interogatorii încrucişate. - Nota trad.

Nota /rad.

.604

SecţiunE!a a IV-a. Producţia plusvalorii relative

la munca de mină propriu-zisă (nr. 161). Copiii şi adolescenţii mun
cesc astăzi mai greu decît în orice altă perioadă anterioară
(nr. 1 663-1 667) . Minerii cer aproape unanim o lege parlamentară
care să interzică munca în mine pînă la vîrsta de 14 ani. Şi acum
Hussey Vivian (el însuşi exploatator de mine) întreabă :
„Nu depinde oare această revendicare de sărăcia mai mare sau mai mică
părinţilor ?" - Iar Mr. Bruce : „Nu este inuman ca acolo unde tatăl a murit
sau este mutilat etc. familia să fle lipsită de această sursă de venit ? Şi trebuie
doar să existe o regulă generală. Vreţi interzicerea muncii în subteran a copiilor
sub 14 ani i.n toate cazurile ? " Răspuns : „ln toate cazurile" (nr. 107-1 1 0) .
Vivian : „Dacă s-ar interzice copiilor sub 1 4 ani să muncească în mine,
-0are părinţii nu şi-ar trimite copiii în fabrici etc. ? - De regulă, nu" (nr. 174).
Un muncitor : „Deschisu[ şi închisul uşilor pare a fi ceva uşor. De fapt este o
muncă foarte anevoioasă. Abstracţie făcind de curentul i.n care stă în perma
nenţă, băiatu[ este închis aidoma ca într-o celulă întunecoasă de inchi.soare".
Burghezu[ Vivian : „Băiatul n-ar putea oare citi în timp ce îşi face serviciul la
uşă dacă are lumină ? - Ar trebui mai intii să-şi cumpere luminări. Şi apoi
nici nu i s-ar permite. El e pus acolo pentru a-şi vedea de treabă, pentru a·şi
face datoria. N-am văzut niciodată un băiat citind în mină" (nr. 1 39, 141-160) .
.a

2. Educaţia. Minerii cer o lege care să prevadă învăţămîntul
obligatoriu pentru copii, ca în fabrici. Ei declară cu totul iluzorie
-dispoziţia legii din 1860 potrivit căreia se cere un certificat de
:şcolaritate pentru folosirea băieţilor între 10 şi 12 ani. Aici interoga
toriul „meticulos" luat de judecătorii de instrucţie capitalişti devine
-Oe-a dreptul caraghios.
(nr. 1 1 5.) „Legea este mai necesară împotriva patronilor sau împotriva părin
ţilor ? - lmpotriva amîndurora • (nr. 1 1 6). „Mai mult împotriva unora decît
împotriva celorlalţi ? - Cum să răspund la această întrebare ?" (nr. 1 37). „Se
observă oare la patroni vreo dorinţă de a adapta orele de muncă invăţămintu
lui ? - Niciodată" (nr. 2 1 1 ) . „Dar mai tirziu îşi completează minerii educaţia ?
- De obicei ei se depravează ; capătă deprinderi urite ; se dedau băuturii, jocu
rilor de noroc ş.a. şi decad cu totul• (nr. 454) , „De ce n-ar fi trimişi copiii la
şcolile serale ? - In majoritatea districtelor carbonifere nu există asemenea
şcoli. Dar, mai ales, din cauza muncii îndelungate şi excesive copiii sint atit de
extenuaţi, incit li se închid ochii de oboseală •, „Prin urmare - conchide bur
ghezul - sinteţi împotriva invăţămintului ? - Nicidecum, dar etc.• (nr. 443).
„Nu sint oare proprietarii de mine etc. obligaţi prin legea din 1 860 să ceară
certificate de şcolaritate atunci cînd folosesc copii intre 10 şi 12 ani ? - Legea
ii obligă, dar patronii nu se conformează" (nr, 444) . „După părerea voastră,
această dispoziţie a legii nu este aplicată întotdeaun a ? - Ea nu este aplicată
de loc" (nr. 717) . „Vădesc muncitorii mineri mult interes pentru problema edu
caţiei ? - Marea lor majoritate" (nr. 718). „Le stă Ia inimă aplicarea legii ? Marii lor majorităţi" (nr. 720) . „Atunci de ce nu impU!ll aplicarea ei ? - Mulţi
muncitori ar dori să refuze primirea băieţilor fără certificate, dar cel care ar
face-o ar fi un om î nfierat (a marked man) • (nr. 721 ) . „Infierat de cine ? - De
patronul său" (nr. 722). „Nu cumva credeţi că patronii ar persecuta pe cineva
pentru i!"espectarea legii ? - Ba cred că ar face-o" (nr. 723). „De ce nu se opun
muncitorii să primească asemenea băieţi ? - Nu depinde de ei" (nr, 1 634). „Cereţi
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intervenţia parlamentului î - Dacă e să se facă ceva pentru educatia copiilor
de mineri, acest lucru trebuie impus prin lege• (nr. 1 636) . „Se referă aceasta
la toţi copii i de muncitori din Marea Britanie sau numai la copiii de mineri 1 Mă aflu aic i pentru a vorbi în numele minerilor• (nr. 1 638) . „De ce faceţi
distincţie între copiii de mineri şi ceilalţi copii ? - Fiindcă constituie 0 excepţie
de la regulă" (nr. 1 639) . „Din ce punc t de vedere 1 - Fizic" (nr. 1 640) . „De ce
pentru ei învăţămîntu[ a1 fi mai preţios decît pentru copiii altor categorii 1 Nu spun că ar fi mai preţios, dar din cauza muncii excesive în mine ei au şanse
mai puţine de a primi educaţie în şcolile de zi şi în şcolile duminicale" (nr. 1 644) .
„Nu-i aşa că asemenea probleme nu pot fi tratate în mod absolut ?" (nr. 1 646) .
„Există destule şcoli în districte 1 - Nu" (nr. 1 647) . „Dacă statul ar cere ca
fiecare copil să fie trimis la şcoală, unde am găsi atîtea şcoli p entru toţi copiii ?
Cred că, în momentu[ in care împrejurările ar cere acest lucru, şcolile ar
apărea d e la sine•. „Marea majoritate nu numai a copiilor , dar şi a minerilor
adulţi nu ştiu nici să scrie, nici să citească" (nr. 705, 726l .

3. Munca femeilor. Ce-i drept, începînd din 1 842, muncitoarele
nu mai sînt folosite în subteran ; în schimb, la suprafaţă ele lucrează
la încărcatul cărbunelui etc., la trasul cărucioarelor pînă la canale
sau la vagoanele de cale ferată, la sortarea cărbunelui etc. Folo
sirea femeilor a sporit mult în ultimii 3-4 ani (nr. 1 727) . Este
vorba în special de soţii, fiice şi văduve de mineri între 12 şi SO
sau 60 de ani (nr. 645, 1 779, 1 78 1 ) .
(nr. 648.) „Ce părere a u minerii despre folosirea femeilor l a munca în
mme 1 - Toţi o condamnă" (nr. 649). „Din ce cauză 1 - O consideră înjositoare
pentru sexul feminiJl„. Femeile poartă un fel de îmbrăcăminte bă11bătească. ln
multe cazuri dispare orice pudoare. Unele femei fumează. Munca e tot atît de
murdară c a şi cea din mi.ne. Intre muncitoare sînt multe femei măritate, care
nu-şi pot îndeplini îndatoririle casnice• (nr. 651 şi urm„ 701) (nr. 709) . „Pot
văduvele să găsească în a!tii parte o ocupaţie atît de avantajoasă (8-10 şilingi
pe săptămînă) 1 - Nu pot să spun nimi c în această priviJlţă• (nr. 710) . „Şi
totuşi" (inimă de p iatră I) „sînteţi hotărîţi să l e lipsiţi de această posibilitate
de a-şi asigura existenţa 1 - Desigur• (nr. 1 715) . „Cum se explică această atitu
dine 1 - Noi, minerii, respectăm prea mult femeile pentru a le vedea condamnate
la munca în mine„. Munca aceasta este în cea mai mare parte foarte grea. Multe
dintre fete ridică pînă la 10 tone pe zi" (nr. 1 732) . „Credeţi că muncitoarele
care lucrează în mine sînt mai imorale decît cele care lucrează în fabrici ? ln mine proporţia celor depravate e mai mare decît în fabrici" (nr. 1 733) .
„Dar nu sînteţi mulţumiţi nici cu moralitatea care domneşte în fabrici 1 - Nu"
{nr. 1 734) . „Vreţi, poate, să interziceţi munca femeilor şi în fabrici 1 - Nu, nu
vreau acest lucru• (nr. 1 735) . „De ce nu 1 - Munca în fabrici e m ai onorabilă
şi mai potrivită pentru femei" (nr. 1 736) . „Totuşi, ea dăunează moralităţii lor,
nu 1 - Nu, nici pe departe at!t cit munca în mină. De altfel vorbesc din
motive nu numai de ordin moral, ci şi de ordin fizic şi social. Degradarea
socială a feteloc este îngrozitoare, extremă. Atunci cînd aceste fete devin soţii
de mineri, bărbaţii suferă foarte mult din pricina acestei degradări ; ea îi
alungă de acasă şi îi împinge la beţie" (nr. 1 737). „N-ar fi acest lucru valabil
şi pentru femeile care 1ucrează în întreprinderile siderurgice 1 - Nu pot vorbi
despre alte ramuri industriale" (nr. 1 740) . „Dar ce deosebire există între femeile
care lucrează în întreprinderile siderurgice şi cele care lucrează în mine 1 Nu m-am ocupat de ac„Astă problemă" (nr. 1 741). „Puteţi descoperi vreo deose-
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bire între aceste două categorii ? - Nu ştiu mm1c despre o asemenea deosebire,
dar prin vizite făcute din casă în casă am ajuns să cunosc situaţia deplorabilă
din districtul nostru" (nr. 1 750). „Nu v-ar plăcea oare foarte mult să desfiinţaţi
munca femeilor oriunde această muncă are efecte degradante ? - Da„. cele
mai bune sentimente ale copiilor trebuie să provină din educaţia mamelor"
(nr. 1 751 ) . „Dar acest lucru este valabil şi pentru femeile care muncesc în
agricultură, nu ? - Munca agricolă nu durează decît două anotimpuri, în timp
ce la noi femeile lucrează în toate cele patru anotimpuri, uneori ziua şi
noaptea, ude pînă l a piele, cu organismul slăbit şi cu sănătatea zdruncinată"
{nr. 1 753) . „Nu aţi studiat problema• (muncii femeilor) „sub aspectul ei gene
ral ? - Am pirivit în jurul meu şi pot să spun că n-am găsit nicăieri ceva ase
mănător cu munca femeilor din minele de cărbuni [nr. 1 793, 1 794, 1 808]. E 0
muncă pentru bărbaţi, şi încă pentru bărbaţi puternici. Cei mai buni dintre
muncitorii mineri care caută să se ridice şi să se umanizeze, în loc să găsească
un sprijin în femei, mai degrabă sînt traşi Ia fund de către ele".

După ce burghezii au mai pus o serie întreagă de întrebări de
tot felul, în cele din urmă se dezvăluie misterul care stă la b aza
1,compasiunii " lor pentru văduve, familii sărace etc. :
„PToprietarul minei însărcinează pe anumiţi gentlemeni cu supravegherea
şi aceştia caută, pentru a-i intra în graţii, să facă economii dit mai mari ; astfel
tinerele muncitoare primesc 1 şiling pînă Ia 1 şiling şi 6 pence pe zi acolo
unde un bărbat ar primi 2 şilingi şi 6 pence" (nr. 1 816).

4. Comisiile de jumţi pentru anchetarea accidentelor mortale.
(nr. 360.) „ln legătură cu anchetele în cazuri de coroner's inquests * în
districtele voastre, sînt oare mulţumiţi muncitorii ou procedura judiciară ? - Nu,
nu sînt mulţumiţi" (nr. 3 61-375) . „De ce ? - Mai ales fiindcă dilJl comisiile de
juraţi fac parte oameni care habar n-au de mină. Muncitorii nu sînt admişi
decît ca martori. In general din comisii fac parte băcani din împrejurimi, aflaţi
sub influenţa clienţilor lor, proprietarii de mine, şi incapabili să înţeleagă măcar
termenii tehnici folosiţi de martori. Cerem ca o parte din comisie să fie alcătuită
din mineri. ln general, verdictele comisiilor sînt în contradictie cu depoziţiile
martorilor" (nr. 378) . „Aceste comisii nu trebuie oare să fie imparţiale ? - Ba
da" (nr. 379) . „Muncitorii ar fi imparţial i ? - Nu văd nici un motiv pentru
care n-ar fi. Ei sînt în cunoştinţă de cauză" (nr. 380) . „Dar n-ar avea ei tendinţa
să pronunţe în interesul munc1torilor verdicte nejustificat de aspre ? - Nu,
nu cred" .

5. Măsuri şi greutăţi false etc. Muncitorii cer plată săptămînală
în locul celei chenzinale, măsurarea cărbunelui după greutate şi nu
după volumul găleţilor, măsuri împotriva folosirii greutăţilor
false etc.
(nr. l 071.) „Atunci cînd găletile sînt mărite în mod fraudulos , omul
poate să părăsească mina cu un preaviz de 1 4 zile, nu ? - Dar dacă merge
*

- acc'dente mortale,

-
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în altă parte găseşte aceeaşi situaţie" (nr. 1 072) . „Dar el poate să părăsească.
!ooul unde se comite această incorectitudine, nu-i aşa ? - Această mcorectitu
dine domneşte peste tot• (nr. 1 073) . „Da.r muncitoru! poate să părăsească ori
cînd locul său de muncă după un preaviz de 14 zile ? - Da".
Atita tot I

6. Inspecţia minelor. Muncitorii suferă nu numai de pe urma
accidentelor provocate de explozia gazelor.
(nr. 234 şi urm.) „Avem a ne plînge în aceeaşi măsură şi de ventilaţia
proastă din minele de cărbune, unde oamenii abia mai pot respira 1 ei devin
astfel incapabili pentru orice fel de muncă. ln sectorul unde lucrez eu, aerul
infect a îmbolnăvit chiar în momentul de faţă o serie întreagă de oameni pentru
săptămîni de zile. Galeriile principale sînt în generat destul de bine aerisite,
dar tocma i locurile unde muncim nu. Dacă un muncitor se plinge inspectorului
din cauza ventilaţiei, el e concediat şi rămîne un om «stigmatizat», care nu mai
găseşte de lucru nici în altă parte. �Mining inspecting Act• din 1 860 nu-i altceva
decî t un petic de hîrtie. Inspectorul - numărul inspectorilor se dovedeşte a fi
cu mult prea mic - face o vizită formală, poate Ia şapte ani o dată. Inspectorul
nostru este un om de şaptezeci de ani, cu totul incapabil, care inspectează mai
mult d e 130 de mine de cărbune. Pe lingă un număr mai mare de inspectori
avem nevoie de subinspectori" (nr. 280) . „Guvernul ar trebui atunci să ţină °'
armată de inspectori care să poată face singuri tot ce cereţi voi fără să mai ia
informaţii de la muncitori ? � Lucrul acesta e imposibil, dar inspectorii trebuie
să vină chiar în mine pentru a-şi culege informaţiile" (nr. 285). „Nu credeţi că
în aces t fel răspunderea (I) pentru ventilaţie etc. ar fi luată pl"Oprietarului de
mine şi trecută asupra funcţionarilor însărcinaţi de guvern ? - Nicidecum 1
menirea lor trebuie să fie de a veghea la respectarea legilor existente" (nr. 294) .
„Clnd vorbiţi de subinspectori, vă referiţi la oameni cu 111n salariu mai mic
decit inspectorii a ctuali şi de o categorie inferioară ? - Nu-i doresc în nici
un caz inferiori dacă ii puteţi avea mai buni" (nr. 295) . „Vreţi inspectori mai
mulţi sau vreţi oameni cu funcţii inferioare celei de inspectori ? - Avem nevoie
de oamPni care să umble prin mine, oameni care nu se tem pentru pielea lor"
(nr. 297) . „Dacă dorinţa voastră de a se numi inspectori mai puţin competenti
ar fi satisfăcută, lipsa lor de iscusinţă nu ar prezenta anumite pericole etc. ? -·
Nu 1 este treaba guvernului să angajeze o ameni potriviţi".

Acest mod de interogare i s-a părut în cele din urmă absurd
pînă şi preşedintelui comisiei de anchetă.
„Cereţi, prin urmare - a intervenit el -, oameni cu experienţă care să
cerceteze ei înşişi minele şi să raporteze inspectorului, care n-are decit să facă
apoi uz de cunoştÎillţ ele sale superioare" (nr. 53 1 ) . „Introducerea ventilaţiei în
toate aceste mine vechi nu ar cere oare cheltuieli mari ? - Da, cheltuielile poate
vor creşte, dar în schimb va fi ocrotită viaţa oamenilor".

(nr. 581 .) Un miner dintr-o mină de cărbune protestează îm
potriva art. 17 al legii din 1 860 :
„In prezent, dacă inspectorul minelor găseşte o parte oarecare a minei
improprie pentru muncă, el trebuie să raporteze proprietarului minei şi ministru
lui de interne, proprietarului minei acordîndu-i-se un răgaz de 20 de zile 1 după
trecerea acestor 20 de 'Zile, proprietarul minei poate să refuze orice modificare.
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Dacă fac e acest lucru, el trebuie să se adreseze ministrului de interne şi să-i
propună cinci ingineri de mine, dintre care ministrul va alege arbitrii. Consi
derăm că în aces t caz proprietaru) minei îşi numeşte de fapt pe propriii săi
judecători".

(nr. 586.) Burghezul anchetator, el însuşi proprietar de mine :
„Aceasta este o obiecţie pur speculativă" (nr. 588) . „Aveţi, aşadar, o
părere nu prea bună despre probitatea inginerilor de mine ? - Spun că a pro
ceda în acest fel este cu totul greşit şi nedrept" (nr. 589) . „Nu au oare
inginerii de mine un fel de calitate oficială care ridică hotărîrile lor deasupra
părtinirii de care vă temeţi ? - Refuz să răspund la întrebări asupra carac teru
lui personal al acestor oameni. Sînt convins că î.n numeroase cazuri ei proce
dează foarte părth1itor şi că ar trebui să li s e ia această putere acolo unde
este în joc viaţa oamenilor".

Acelaşi burghez are neruşinarea să întrebe :
„Nu credeţi că şi proprietarii de mine au pierderi cu ocazia exploziilor ? '

Şi în sfîrşit (nr. 1 042) :
„Nu puteţi voi, muncitorii, să vă apăraţi singuri interesele, fără a apela la
ajutorul guvernului ? - Nu " .

I n 1865 existau î n Marea Britanie 3 2 1 7 mine d e cărbuni şi...
12 inspectori. Un proprietar de mine din Yorkshire („Times"
din 26 ianuarie 1867) a calculat el însuşi că, abstracţie făcînd de
îndeletnicirile pur birocratice care absorb inspectorilor tot timpul,
fiecare mină ar putea fi inspectată doar o dată la 1 0 ani. Nu e deci
de mirare că în ultimii ani (mai ales în 1866 şi 1867) numărul şi
proporţiile catastrofelor au sporit progresiv (uneori numărul victi
melor se ridică la 200-300) . Tată splendorile producţiei capitaliste
„libere" !
1n orice caz, legea din 1 872, oricît de defectuoasă ar fi, este
prima lege care reglementează orele de muncă ale copiilor folosiţi
în mine şi care îi face răspunzători într-o oarecare măsură de
aşa-zisele accidente pe exploatatorii şi pe proprietarii minelor.
Comisia regală din 1867 pentru anchetarea muncii copiilor, a
adolescenţilor şi a femeilor în agricultură a publicat cîteva rapoarte
foarte importante. S-au făcut diferite încercări de a aplica prin
cipiile legislaţiei cu privire la reglementarea muncii în fabrici, într-o
formă modificată, şi la agricultură, dar pînă în prezent toate au
dat greş. Fenomenul asupra căruia trebuie să atragem însă atenţia
aici este existenta unei tendinţe irezistibile de a generaliza apli
carea acestor principii.
Dacă generalizarea legislaţiei cu privire la reglementarea
muncii în fabrici ca mijloc de protecţie fizică şi morală a clasei
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muncitoare a devenit inevitabilă, pe de altă parte ea generalizează
şi accelerează, cum am mai arătat, transformarea unor procese de
muncă disparate, pe scară redusă, în procese de muncă combinate ;
pe scară mare, socială, generalizează şi accelerează deci concen
trarea capitalului şi dominaţia exclusivă a regimului de fabrică. Ea
.distruge toate formele învechite şi tranzitorii îndărătul cărora, în
_parte, dominaţia capitalului se mai ascunde încă, şi le înlocuieşte
]Prin dominaţia directă şi făţişă a acestuia. Ea generalizează astfel
::şi lupta directă împotriva acestei dominaţii. ln timp ce în atelierele
:iindividuale ea impune uniformitatea, regularitatea, ordinea şi spiri
itul de economie, ea sporeşte, prin imboldul extraordinar pe care
Hmitarea şi reglementarea zilei de muncă îl dau tehnicii, anarhia
<Şi catastrofele producţiei capitaliste în ansamblu, intensitatea muncii ,
.P I ecum şi concurenţa pe care maşina o face muncitorului. Distru
.gînd sfera micii producţii şi a m·.mcii la domiciliu, ea distruge ulti
mele refugii ale „excede:. ' aril or" şi o dată cu ele supapa de sigu
ranţă de pînă acum a în tregului mecanism social. O dată cu
maturizarea condi �iilor materiale şi a combinării sociale a procesu1ui de producţie, ea maturizează contradicţiile şi antagonismele
formei lui capitaliste, determinînd, aşadar, şi maturizarea elemente
lor de forma1 e a unei noi societăţi şi a momentelor de revoluţionare
a vechii societăţi 322) .
322) Robert Owen, părintele fabricilor şi magazinelor cooperative, care, cum
am mai arătat, nu împărtăşea însă cituşi de puţin iluziile urmaşhor săi în ceea
.ce priveşte importanţa acestor elemente de transformare izolate, a pornit nu
numai în practică, în experier:.ţele sale, de Ia sistemul de fabrică, ci l-a con
siderat şi din punct de vedere teoretic ca punct de plecare al revoluţiei sociale.
D-l V1ssering, profesor de economie politică la Universitatea din Leyda, pare
să intuiască acest lucru atunci cind, în al său „Handboek van Praktische
Staathuishoudkunde", 1 860-1862, care expune platitudinile economiei vulgare
ln forma cea mai corespunzătoare, pledează în favoarea producţiei meşteşu
găreşti, impmriva marii industrii. � - La ediţia a 4-a. - „Noile subterfugii juri
dice" (p. 264 *) , cărora le-a dat naştere legi�laţia engl�ză prin Factory Acts,
Factory Acts Extension Act şi Workshops 'Act, care s e contrazic unul pe altul,
au devenit în cele din urmă insuportabile, astfel incit în 1878 întreaga legislaţie
respectivă a fost codificată şi re.unită în aşa-zisul Factory and Workshop Act * * .
O critică amănunţită a acestui cod de reglementare a muncii din Anglia actual·
mente in vigoare nu poate fi, bineînţeles, intreprinsă aici. Mă voi mulţumi cu
următoarele observaţii. Legea cuprinde : 1. Fabrici textile. Aici lucrurile rămîn
. oarecum neschimbate : timpul de muncă permis p entru copiii de rpeste 10 ani :
5 1/2 ore pe zi sau 6 or e pe zi şi ziua de simbătă liberă ; adolescenţi şi
femei :
10 ore în cursul primelor 5 zile ale săptămînii, simbătă cel mult
6 1/2. - 2. Fabrici netextile. Aici dispoziţiile s!nt mai apropiate de punctul 1
, decit altădată, dar există încă şi acum unele excepţii favorabile capitaliştilor,

•

•

*

Vezi volumul de faţă, p. 3 1 1 . - Nota red.
legea cu privire la reglementarea muncii în fabrici şi ateliere.

-

-
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1 0. Marea industrie şi agricultura
Revoluţia provocată de marea industrie în agricultură ş1 m
relaţiile sociale ale agenţilor producţiei agricole nu va putea fi
descrisă decît mai tîrziu. Aici va fi suficientă anticiparea cîtorva
rezultate ale ei. Dacă folosirea maşinii în agricultură în mare parte
nu este însoţită de inconvenientele fizice pe care le pricinuieşte
muncitorului de fabrică 323), ea acţionează aici şi mai intens şi fără
a întîmpina vreo rezistenţă în direcţia transformării muncitorilor în
„excedentari lucru pe care îl vom vedea amănunţit mai tîrziu. In
comitatele Cambridge şi Suffolk, de pildă, suprafaţa cultivată a
crescut mult în ultimii douăzeci de ani, în timp ce în aceeaşi
perioadă populaţia rurală a scăzut nu numai relativ, dar şi absolut.
1n Statele Unite ale Americii de Nord, maşinile agricole înlocuiesc
deocamdată numai virtual pe muncitori, adică permit producătorului
cultivarea unei suprafeţe mai mari, dar nu elimină muncitori real
mente ocupaţi. 1n Anglia şi în Wales, numărul persoanelor ocupate
în fabricile constructoare de maşini agricole era în 1 861 de 1 034,
în timp ce numărul muncitorilor agricoli care lucrau la maşini cu
abur şi la maşini-unelte era doar de 1 205.
In sfera agriculturii, marea industrie are efectul cel mai revolu
ţionar, în sensul că desfiinţează reazemul vechii societăţi, „ţăranul
11,

11 ,

care î n anumite cazuri pot f i extins e ş i mai mult c u aprobarea specială a
ministrului de interne. - 3. Workshops, a căror definiţie este aproximativ
idantică cu aceea din legea anterioară ; în măsura în care folosesc copii, ado
lescenţi sau femei, atelierele sînt oarecum asimilate fabricilor netextile, însă
cu unele înlesniri. - 4. Workshops, în care nu lucrează copii sau adolescenţi,
ci numai persoane de ambele sexe trecute de 18 ani ; pentru această categorie,
legea prevede un plus de înlesniri. - 5. Domestic Workshops , unde lucrează
numai membrii familiei în locuinţa familiei ; dispoziţii şi mai elastice şi în
acelaşi timp restricţia pentru inspector de a intra fără o autorizaţie specială,
ministerială sau judecătorească, în încăperi care servesc concomitent şi ca
locuinţă şi, în sfîrşit, deplina libertate a împletitului paielor, dantelelor şi a
confecţionării mănuşilo r în cadrul familiei. Cu toate defectele sale, legea este,
alături de legea federală elveţiană cu privire l a reglementarea muncii în fabrici
din 23 martie 1 811, cea mai bună lege în acest domeniu. Deosebit de interesantă
este compararea aceste i legi cu legea federală elveţiană menţionată mai sus,
întrucît scoate în evidenţă avantaj ele şi dezavantajele celor două metode
legislative : a celei engleze, „istorice•, care intervine de la caz la caz, şi a..
celei continentale, construită pe baza tradiţiilor revoluţiei franceze, metodă mai
ganeralizatoare. Din păcate, codUJl englez a rămas încă în mare parte Jiteră
moartă, întrucit aplicarea sa în ateliere întîmpină greutăţi din pricina perso
nalului de inspecţie insuficient. - F.E. �
323) O descriere amănunţită a maşinilor folosite în agricultura engleză s e
g-ăseşte î n „Die landwirthschaftlichen Gerăthe und Maschinen Englands" a
Dr. W. Hamm, 2.Aufl., 1 856. In s chiţa sa despre dezvoltarea agriculturii engleze,
d-l Hamm ii Uilllea
l ză in mod cu totul necritic pe d-l Leonce de Lavergne. � La.
ediţia a 4-a. - Lucrare a stăzi, bineînţeles, învechită. - F.E. �
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:şi îl înlocuieşte cu muncitorul salariat. Necesitatea unei transfor
mări sociale şi antagonismele de la ţară devin identice cu cele de
la oraş. In locul celei mai conservatoare şi mai iraţionale gos
podării apare aplicarea tehnologică, conştientă a ştiinţei. Ruperea
legăturii iniţiale de rudenie dintre agricultură şi manufactură, legă
tură care reunea formele copilăreşti nedezvoltate ale amîndurora,
este desăvîrşită de modul de producţie capitalist. Acest mod de
producţie creează însă în acelaşi timp premisele materiale ale unei
.sinteze noi, superioare, de unire a agriculturii cu industria pe baza
formelor antagonic dezvoltate ale acestora. O dată cu precumpă
nirea mereu crescîndă a populaţiei orăşeneşti pe care producţia
.capitalistă o aglomerează în centre mari, această producţie acu
mulează, pe de o parte, forţa motrice istorică a societăţii, dar îm
piedică, pe de altă parte, schimbul de substanţe dintre om şi pămînt,
.adică restituirea către sol a elementelor lui constitutive folosite de
-om sub formă de alimente şi îmbrăcăminte, deci condiţia naturală
veşnică a fertilităţii permanente a pămîntului. In felul acesta ea
.distruge în acelaşi timp sănătatea fizică a muncitorilor de la oraş
:Şi viaţa spirituală a muncitorilor agricoli 324) . Dar, distrugînd con
diţiile apărute doar spontan ale acestui schimb de substanţe, ea
impune totodată restabilirea lui sistematică ca lege care reglează
producţia socială şi într-o formă adecvată dezvoltării depline a
omului. In agricultură, ca şi în manufactură, transformarea capita
listă a procesului de producţie apare totodată ca mucenicie a pro
ducătorilor, mijlocul de muncă ca mijloc de subjugare, de exploa
tare şi de sărăcire a muncitorulu i, combinarea socială a proceselor
de muncă ca înăbuşire organizată a vitalităţii, libertăţii şi inde
pendenţei sale individuale. Dispersarea muncitorilor agricoli pe
mari întinderi le frînge puterea de rezistenţă, pe cînd concentrarea
muncitorilor de la oraşe face să crească această putere. Ca şi în
industria de la oraşe, sporirea forţei productive a muncii şi fluidi
tatea ei se plăteşte în agricultura modernă cu preţul distrugerii şi
sleirii forţei de muncă însăşi. Şi orice progres al agriculturii capita
liste constituie nu numai un progres în arta de a-l j efui pe munci
tor, ci şi în arta de a jefui pămîntul ; orice progres în creşterea
fertilităţii lui pentru o perioadă anumită constituie totodată un pro
gres în distrugerea surselor permanente ale acestei fertilităţi. Cu
3!4) „Voi împărţiţi poporul în două tabere duşmane : ţărani grosolani şi
p igmei fără vlagă. Doamne sfinte I O naţiune d ivizată după interese agricole şi
comerciale se crede sănătoasă, ba, mai mult, se consideră luminată şi civili
zată nu numai în pofida, ci tocmai din cauza acestei divizări monstruoase şi
nefireşti " . (David Urquhart, I. c., p. 1 19.) Acest pasaj ilustrează atît tăria, cit ş i
slăbiciunea unei critici care ştie să judece ş i să condamne prezentul, dar nu
să-l înţeleagă.
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cit mai mult o ţară, ca, de pildă, Statele Unite ale Americii de Nord,
are drept bază a dezvoltării marea industrie, cu atît mai rapid
este acest proces de distrugere 825) . Prin urmare, producţia capita
listă dezvoltă tehnica şi combinarea procesului social de producţie
numai subminînd totodată izvoarele oricărei avuţii : p ămîntul şi
muncitorul.

325) Comp. Liebig, „Die Chemie in i.hrer Anwendung auf Agrikultur und
Physiologie", 1. Auflage, 1862, în special în primul volum, „Einieitung in die
Naturgesetze des Feldbaus". Tratarea l aturii negative a agriculturii moderne din
punctul de vedere al ştiinţelor naturii rămîne unul dintre meritele nepieritoare
ale lui Liebig. De asemenea şi excursurile sale în istoria dezvoltării agriculturii,
deşi nu lipsite de greşeli grosolane, conţin unele sclipiri. E regretabil însă că
face afirmaţii hazardate, cum ar fi, de pildă, a ceasta : „Prin fărimiţare continuă
ŞI prin arat repetat creşte circulaţia aerului în interiorul parti culelor poroase
ale solului, iar suprafaţa acelo;r soluri asupra cărora urmează să acţioneze aerul
se măreşte şi se reînnoieşte, dar se va înţelege lesne că randamentul mai mare
al cîmpului nu poate fi proporţional cu munca cheltuită cu cultivarea pămîntului,
el sporind într-o proporţie mult mai mică". „Această lege - adaugă Liebig a fost formulată pentru prima oară de J. St. Mill, în «Princ. of Pol. Econ.» , v. 1.
p. 17, în felul următor : «Legea generală a agri culturii este că produsul pămîntu
lui creşte, caeteris paribus, într-o proporţie descrescîndă faţă de creşterea
numărului muncitorilor folosiţi»• (d-l Mii! repetă pînă şi legea arhicunoscută a
lui Ricardo într-o formulare falsă, căci, întrucît „the decrease of the labourers
employed", scăderea numărului muncitorilor folosiţi, a însoţit în Anglia în
totdeauna progresul agriculturii, legea descoperită pentru Anglia şi în Anglia
n-ar găsi, cel puţin în Anglia, nici o aplicare) , „lucru destul de curios, întrucît
cauza acestei legi ii era necunoscută". (Liebig, I. c., Bd. I, p. 143 şi nota.)
Abstracţie făcind de interpretarea eronată a cuvîntului „muncă •, prin care
LieOig înţelege altceva decît înţelege economia politică, pare în orice caz
„destul de curios• că el îl consideră pe J. St. Mill drep t primul care a enunţat
o teorie formulată pe vremea lui A. Smith pentru prima oară de James
Anderson şi repetată apoi în diferite scrieri ale acestuia pînă la începutul
secolului al XIX-iea, pe care Malthus, acest maestru al plagiatului (întreaga lui
teorie a populaţiei reprezintă un plagia t neruşinat) , şi-a însuşit-o în 1815, o
teorie pe care West a dezvoltat-o concomitent cu Anderson şi independent de
el, pe care Ricardo a formulat-o în 1817 în legătură cu teoria generală a valorii
şi care de atunci a făcut înconjurul lumii sub numele lui Ricardo, o teorie pe
care James Mill (tatăl lui J. St. Mill) a vulgarizat-o în 1820 şi pe care, în
sfîrşit, o repetă între alţii şi d-l J. St. Mill ca pe o dogmă şcolărească devenită
loc comun. Este de netăgăduit că J. St. Mill îş i datorează autoritatea, în orice
caz „<:iuda tă•, aproape exclusiv unor qui pro quo-uri * asemănătoare.
" - substituiri. - Nnta trad.
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Secţiunea a cincea

PRODUCŢIA PLUSVALORII ABSOLUTE
ŞI A CELEI RELATIVE
Capito l u l

p a i s p r e z e c e

Plusvaloare absolută şi plusvaloare relativă

Mai sus (vezi capitolul cinci) am considerat procesul muncii
în mod abstract, independent de formele lui istorice, ca proces
între om şi natură. Spuneam acolo : 11Dacă privim întregul proces
de muncă din punctul de vedere al rezultatului său, ambele ele
mente, adică mijlocul de muncă şi obiectul muncii, apar ca mijloace
de producţie, iar munca însăşi ca muncă productivă Iar în nota '1
am adăugat : 11Această definiţie a muncii productive, aşa cum
rezultă ea din punctul de vedere al procesului de muncă simplu�
este cu totul insuficientă pentru procesul de producţie capitalist "�
Aici această idee va trebui dezvoltată.
In măsura în care procesul muncii este un proces pur indivi
dual, unul şi acelaşi muncitor întruneşte toate funcţiile care ulterior
se separă. Atunci cînd el îşi însuşeşte în mod individual obiectele
din natură care îi servesc ca mijloace de trai, el se controlează
singur. Ulterior el e controlat. Individul nu poate să acţioneze asu
pra naturii fără să-şi pună în funcţiune propriii muşchi sub con
trolul propriului creier. Aşa cum în natură capul şi mîna aparţin
aceluiaşi organism, tot astfel în procesul muncii munca intelectuală
şi munca fizică sînt indisolubil legate una de alta. Ulterior ele se
separă şi intră în opoziţie ostilă. Produsul se transformă, în general,
din produs nemijlocit al producătorului individual în produs social.
în produs comun al unui muncitor colectiv, adică al unui personal
muncitoresc combinat, ai cărui membri acţionează asupra obiectului
muncii într-un mod mai direct sau mai puţin direct. De aceea
caracterul de cooperare al procesului muncii însuşi lărgeşte în mod
necesar noţiunea muncii productive şi a exponentului ei, muncitorul
productiv. Pentru a munci productiv nu mai e nevoie să foloseşti
nemijlocit propriile mîini, este suficient să fii un organ al munci
torului colectiv, să îndeplineşti una dintre subfuncţiile lui. Definiţia
iniţială a muncii productive formulată mai sus, definiţie dedusă din
natura producţiei materiale însăşi, rămîne valabilă şi pentru munciu.
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torul colectiv, considerat ca un întreg. Ea nu este însă valabilă
pentru fiecare membru în p arte al muncitorului colectiv.
Pe de altă parte însă, noţiunea muncii productive se îngustează.
Producţia capitalistă nu este numai producţie de marfă ; ea este,
în esenţă, producţie de plusvaloare. Muncitorul nu produce p entru
sine, ci pentru capital. Nu mai e deci suficient ca el să producă în
general. El trebuie să producă plusvaloare. Productiv este numai
muncitorul care produce plusvaloare pentru capitalist, adică munci
torul care serveşte la autovalorificarea capitalului. Astfel, un în
văţător - dacă ne este permis să luăm un exemplu din afara
sferei producţiei materiale - este muncitor productiv nu fiindcă
îi învaţă pe copii, ci fiindcă munceşte pînă la epuizare pentru a-l
îmbogăţi pe întreprinzător. Faptul că acesta din urmă şi-a investit
capitalul într-o fabrică de învăţătură în loc să-l investească într-o
fabrică de cîmaţi nu schimbă nimic. Noţiunea de muncitor pro
ductiv cuprinde, prin urmare, nu numai o relaţie între activitate şi
efectul ei util, între muncitor şi produsul muncii lui, ci şi o relaţie
socială specifică, o relaţie de producţie istoriceşte apărută, relaţie
care face din muncitor un mijloc direct de valorificare a capitalului.
A fi muncitor productiv nu este deci o fericire, ci o nenorocire. In
cartea a patra a lucrării de faţă, unde este expusă istoria teoriei,
se va arăta mai amănunţit că economia politică clasică a considerat
întotdeauna producţia de plusvaloare ca element hotărîtor pentru
caracterizarea muncitorului productiv. O dată cu schimbarea con
cepţiilor ei despre natura plusvalorii se schimbă şi definiţia pe care
o dă muncitorului productiv. Astfel, fiziocraţii declară că numai
munca agricolă este productivă, pentru că numai ea produce plus
valoare. Pentru fiziocraţi, plusvaloarea există exclusiv sub forma
rentei funciare.
Prelungirea zilei de muncă dincolo de limitele în care munci
torul nu poate produce decît echivalentul valorii forţei sale de
muncă şi însuşirea acestei supramunci de către capital, - iată în
ce constă producţia plusvalorii absolute. Ea constituie baza generală
a sistemului capitalist şi punctul de plecare al producţiei plusvalorii
relative. La producţia plusvalorii relative, ziua de muncă este îm
părţită de la bun început în două părţi : munca necesară şi supra
munica. Pentru a se prelungi supramunca se reduce munca necesară
cu ajutorul unor metode prin care echivalentul salai.:iului este pro
dus într-un timp mai scurt. Producţia plusvalorii absolute este legată
numai de durata zilei de muncă ; producţia plusvalorii relative
revoluţionează din temelii procesele tehnice ale muncii şi gru
pările sociale.
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Ea presupune, aşadar, un mod de producţie specific capitalist,
care, la rîndul său, apare şi se dezvoltă spontan, împreună cu
metodele, mijloacele şi condiţiile sale, numai pe baza subordonării
formale a muncii de către capital. Locul subordonării formale este
luat de subordonarea reală a muncii de către capital.
Este suficient să menţionăm aici unele forme intermediare, în
care plusvaloarea nu este stoarsă de la producător prin constrîn
gere directă, dar în care nu a apărut încă subordonarea formală a
producătorului de către capital. Aici capitalul încă nu a pus stă
pînire nemijlocit pe procesul muncii. Alături de producătorii
independenţi, care practică meseria sau agricultura într-un mod
tradiţional, p atriarhal, apare cămătarul sau negustorul, capitalul
cămătăresc sau capitalul comercial, care, asemenea p araziţilor, sug
sîngele producătorilor. Predominarea acestei forme de exploatare
într-o societate exclude modul de producţie capitalist, dar, pe de
altă parte, ea poate să constituie o treaptă de trecere la acesta,
aşa cum a fost la sfîrşitul evului mediu. In sfîrşit, aşa cum arată
exemplul muncii la domiciliu în perioada modernă, formele inter
mediare se reproduc pe alocuri şi pe terenul marii industrii, avînd
însă un aspect complet schimbat.
Dacă, pe de o parte, pentru producerea plusvalorii absolute
este suficientă simpla subordonare formală a muncii de către capi
tal, este suficient, de pildă, ca meseriaşul care înainte lucra inde
pendent sau în aalitate de calfă a unui meşter breslaş să devină
acum muncitor salariat, aflîndu-se sub controlul direct al capita
listului, pe de altă p arte metodele de producere a plusvalorii rela
tive sînt în acelaşi timp metode pentru producerea plusvalorii abso
lute. Mai mult, prelungirea excesivă a zilei de muncă ne ·apare ca
produsul cel mai caracteristic al marii industrii. In general, modul
de producţie specific capitalist încetează de a fi simplu mijloc pen
tru producerea plusvalorii relative de îndată ce pune stăpînire pe
o întreagă ramură de producţie sau, mai mult, din moment ce pune
stăpînire pe toate ramurile de producţie hotărîtoare. El devine
atunci forma socială generală, dominantă a procesului de producţie.
Acum el acţionează ca metodă specială de producere a plusvalorii
relative, în primul rînd, numai în măsura în care cuprinde ramun
ale industriei numai formal subordonate capitalului, prin urmare
numai în măsura în care se răspîndeşte tot mai mult, în al doilea
rînd în măsura în care ramurile industriei în care el a p ătruns sînt
încontinuu revoluţionate prin schimbarea metodelor de producţie.
Dintr-un anumit punct de vedere se pare � ă deosebirea dintre
plusvaloarea absolută şi cea relativă este în general iluzorie. Plus
valoarea relativă este absolută, căci ea presupune o prelungire
33*
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absolută a zilei de muncă peste limitele timpului de muncă necesar
pentru- existenţa muncitorului însuşi. Plusvaloarea absolută este
relativă, căci ea presupune o dezvoltare a productivităţii muncii
care permite ca timpul de muncă necesar să fie limitat la o parte
a zilei de muncă. Dacă avem însă în vedere mişcarea plusvalorii,
această aparenţă de identitate dispare. De îndată ce modul de pro
ducţie capitalist apare şi devine mod de producţie general, deose
birea dintre plusvaloarea absolută şi cea relativă se observă cînd
este vorba în general de ridicarea ratei plusvalorii. Presupunînd
că forţa de muncă este plătită la valoarea ei, ne aflăm în faţa ur
mătoarei alternative : dacă forţa productivă a muncii şi gradul nor
mal de intensitate a muncii sînt date, rata plusvalorii nu poate să
fie ridicată decît prin prelungirea absolută a zilei de muncă ; pe de
altă parte, dacă limita zilei de muncă este dată, rata plusvalorii nu
poate fi ridicată decît prin modificarea mărimii relative a părţilor
componente ale zilei de muncă, adică a muncii necesare şi a supra
muncii, modificare care, la rîndul ei, presupune o schimbare a
productivităţii sau a intensităţii muncii dacă vrem ca salariul să nu
scadă sub valoarea forţei de muncă.
Dacă muncitorul are nevoie de întreg timpul său pentru a
:produce mijloacele de subzistenţă necesare pentru întreţinerea sa
.şi a familiei sale, nu-i mai rămîne timp , fireşte, ca să muncească
gratuit pentru o a treia persoană. Fără un anumit grad de produc
tivitate a muncii nu există asemenea timp disponibil pentru munci
tor, fără acest timp suplimentar nu există supramuncă şi deci nu
€Xistă capitalişti, dar nici stăpîni de sclavi şi nici seniori feudali,
într-un cuvînt nu există clasă de mari proprietari 1) .
Aşadar se poate vorbi de o bază naturală a plusvalorii, dar
numai în sensul cu totul general că în natură nu există nici un
obstacol absolut care să-i împiedice pe unii să se debaraseze de munca
necesară p entru propria lor existenţă şi s-o arunce în spinarea
altora, aşa cum în natură nu există, de pildă, obstacole absolute
care să-i împiedice pe unii să se hrănească cu carnea altora 1a) .
Această productivitate naturală a muncii nu trebuie legată nicide
cum, aşa cum s-a făcut uneori, de reprezentări mistice. Abia atunci
cînd, prin muncă, oamenii au reuşit să iasă din stadiul animalic
iniţial, adică atunci cînd însăşi munca lor este socializată într-o
anumită măsură, apar condiţiile în care supramunca unuia devine
1) „lnsăşi existenţa unei clase distincte de meşteri deveniţi capitalişti
depinde de productivitatea muncii " . (Rams ay, 1. c., p. 206.) „Dacă munca fiecărui
om ar fi suficientă pentru a-i asigura propria sa hrană, nu ar exista proprie
tate". (Ravenstone, I. c., p. 14.)
1a) După un calcul recent, numai .în J'egiunile ex:plorate ale gLobUJlui mai
trăiest incă cel puţin 4 OOO OOO de canibali.
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condiţia de existenţă a altuia. La începuturile civilizaţiei forţa pro
ductivă a muncii este minimă, dar tot minime sînt şi trebuinţele
care se dezvoltă o dată cu mijloacele menite să le satisfacă şi cu
ajutorul lor. Mai departe, pe această treaptă partea societăţii care
trăieşte din munca altora este infimă în comparaţie cu masa pro
ducătorilor nemijlociţi. Ea creşte pe măsură ce creşte forţa pro
ductivă socială a muncii, şi anume atît în mod absolut, cît şi în
mod relativ 2) . De altfel, relaţiile capitaliste apar p e un teren eco
nomic care este rezultatul unui lung proces de dezvoltare. Pro
ductivitatea existentă a muncii de la care p orneşte capitalul nu
este un dar al naturii, ci un dar al istoriei care cuprinde mii
de secole.
Abstracţie făcînd de forma mai mult sau mai puţin dezvoltată
a producţiei sociale, productivitatea muncii rămîne legată de con
diţiile naturale. Ele p ot fi reduse la natura omului însuşi, la rasa
lui etc. şi la natura înconjurătoare. Condiţiile naturale exterioare
se împart, din punct de vedere economic, în două categorii mari :
bogăţia naturală de mijloace de subzistenţă, adică fertilitatea so
lului, apele bogate în peşte etc., şi bogăţia naturală de mijloace de
muncă, cum sînt, de pildă, căderile naturale de apă, fluviile navi
gabile, lemnul, metalele, cărbunele etc. La începuturile civilizaţiei,
hotărîtoare este prima categorie de bogăţii naturale, iar pe o
treaptă mai înaintată de dezvoltare hotărîtoare este a doua cate
gorie. Să comparăm, de pildă, Anglia cu India sau, în lumea antică,
Atena şi Corinlul cu ţările de pe ţărmul Mării Negre.
Cu cît trebuinţele naturale care trebuie satisfăcute în mod
absolut sînt mai puţine, cu cît fertilitatea naturală a solului este
mai mare şi cu cît clima este mai favorabilă, cu atît timpul de
muncă necesar p entru întreţinerea şi reproducerea producătorului
este mai mic. Prin urmare, cu atît mai mare poate să fie surplusul
de muncă efectuată pentru alţii în comparaţie cu munca efectuată
p entru sine. Astfel, încă Diodor spunea despre vechii egipteni :
„E cu totul de necrezut cit de puţină muncă şi cheltuială îi costă creşterea
copiilor lor. Ei le gătesc mîncărurile cele mai obişnuite şi mai simple ; le dau
să mănînce partea de jos a papirusului, care poate fi .prăjită, precum şi rădă
cinile şi tulpinele plantelor de baltă, fie crude, fie fierte sau prăjite. Cei mai
mulţi copii umblă desculţi şi goi, deoarece clima este foarte blindă. De aceea
pentru creşterea unui copil părinţii nu cheltuiesc mai mult de douăzeci de
2) „La indienii sălbatici din America, aprnape totul îi aparţine celui care
munceşte. 99•/o din produs revine muncii. ln Anglia, muncitorului nu îi revine,
iJ?Oate, nici !/a •. („The Advantages of the East India Trade i!tC. •, IP· 12, 73.)
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drahme. Aceasta este explicaţia principală a faptului că !n Egipt populaţia este
atît de numeroasă şi că au putut fi înălţate atît de multe construcţii
grandioase• 3).

In realitate însă, grandioasele construcţii ale Egiptului antic
se datoresc nu atît densităţii populaţiei, cît faptului că o parte
considerabilă a acestei populaţii era disponibilă. Aşa cum munci
torul individual poate să presteze cu atît mai multă supramuncă
cu cît este mai redus timpul său de muncă necesar, tot astfel cu
cît este mai mică partea populaţiei care trebuie să muncească
pentru a produce mijloacele de subzistenţă necesare, cu atît este
mai mare partea care poate fi folosită pentru alte munci.
Producţia capitalistă o dartă presupusă, mărimea supramun.cii
va varia - celelalte împrejurări rămînînd neschimbate iar durata
zilei de muncă fiind dată - în funcţie de condiţiile naturale ale
muncii, îndeosebi în funcţie de fertilitatea solului. De aici însă
nu rezultă nicidecum că solul cel mai fertil constituie terenul cel
mai propice pentru dezvoltarea modului de producţie capitalist.
Acest mod de producţie presupune dominaţia omului asupra
naturii. O natură prea darnică „îl îndrumează pe om aşa cum
mama îşi îndrumează copilul " 155• Ea face ca dezvoltarea lui să
nu fie o necesitate naturală 4) . Nu clima tropicală cu vegetaţia ei
luxuriantă, ci zona temperată este patria capitalului. Nu fertilitatea
absolută a solului, ci diferenţierea lui, diversitatea produselor lui
naturale constituie baza naturală a diviziunii sociale a muncii
şi îl stimulează pe om, prin varietatea condiţiilor naturale în care
trăieşte, să-şi sporească trebuinţele, capacităţile, mijloacele şi
metodele de muncă. Necesitatea de a supune o forţă a naturii unui
control social în interesul economic, de a o însuşi, de a o supune
cu ajutorul unor construcţii de mari proporţii ridicate de mina
omului joacă un rol hotărîtor în istoria industriei. Aşa sînt, de pildă,
3) Diodor, I. c., I. I. c. 80.
4) „Intmcît cea dintîi" (bogăţia naturală) , ,este cît se poate de impor
tantă şi de avantajoasă, ea .face ca oamenii să n-aibă griji, să fie sig.uri de ei
şi să se dedea la tot felul de excese, I-n timp ce cea de-a doua dezvoltă activi
tatea, ştiinţele, artele şi politica". („England"s Treasure b y Foreign Trade. Or
the Ba!ance of aur Foreign Trade is the Rule of aur Trnasure. Written by
Thomas Mun, of London, Merchant, and now published for the corn.man good
by his son John Mun" , Land. 1669, p. 181, 182.) „De asemenea nu pot să-mi
închipui un blestem mai mare pentrn un popor <lecit acela de a fi aruncat pe
un pămînt în care mijloacele de subzistenţă şi hrana ar fi produse în mare
rparte în mod spontan şi în care clima Iii scuteşte BJproape complet de grija
de a-şi face îmbrăcăminte şi un adăpost... E posibilă, ce-i drept, şi extrema
opusă. Un sol care nu produce nimic, cu 1oate că este cultivat, este tot atit
de rău ca şi un sol care produce din abundenţă fără să fie cultivat • . ([N. Forster.)
„An lnquiry into the Present High Price of Provisions•, Lond. 1767, p. 10.)
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luorările de reglare a apelor în Egipt 5) , în Lombardia, în Olanda
etc. sau în India, în Persia etc., unde lucrările de irigaţie cu aju
torul canalelor artificiale dau pămîntului nu numai apa atît de
necesară, ci şi, o dată cu nămolul, îngrăşămintele minerale aduse
din munţi. Secretul înfloririi economice a Spaniei şi a Siciliei sub
dominaţia arabă l-au constituit irigaţiile 6) .
Condiţiile naturale favorabile oferă întotdeauna numai posibi
litatea, niciodată însă realitatea supramuncii, deci a plusvalorii
sau a plusprodusului. Condiţiile naturale diferite ale muncii fac
ca aceeaşi cantitate de muncă să satisfacă în ţări diferite un număr
diferit de trebuinţe 7), deci ca în împrejurări analoge timpul de
muncă necesar să fie diferit. Asupra supramuncii ele acţionează
doar ca limită naturală, adică prin faptul că determină punctul în
care poate să înceapă munca pentru alţii. Pe măsură ce industria
progresează, această limită naturală se retrage. In societatea vest
europeană, unde muncitorul îşi poate cumpăra permisiunea de a
munci pentru propria sa existenţă numai cu preţul supramuncii,
este uşor să se creadă că furnizarea plusprodusului este o calitate
înnăscută a muncii omeneşti 8) . Dar să luăm, de pildă, pe locuitorii
5) Necesitatea de a calcula perioadele de revărsare a Nilului a creat astro
nomia egipteană şi, o dată cu ea, dominaţia castei preoţilor ca îndrumătoare a
agricultuxii. „Solstiţiul este acea dată a anului la care incepe .să crească Nilul şi
pe care egiptenii trebuiau deci să-l ob serve cu cea mai mare atenţie... Aşadar, ei
trebuiau să fixeze această dată a anului pentru a se orienta în muncile agricole. Ei
trebuiau deci să caute pe cer un semn vizibil al revenirii lui" . (Cuvier, „Discours
-sur Ies revo1utions du globe", ed. Hoefer, Paris 1863, p. 141.)
8) Una dintre bazele materiale ale puterii exercitate de stat asupra micilor
organisme de ·producţie din India, separate unele de altele, era reglementarea ali
mentării cu aipă. Cîrmuitorii mahomedani ai Indiei au inţeles acest lucru mai bine
decît succesorii lor englezi. Nu vom aminti decît foametea din 1866, care a costat
viaţa a mai bine de 1 OOO OOO de hinduşi iin districtul Orissa, prezidenţia Bengal.
7J „Nu există două ţări care să furnizeze acelaşi număr de mijloace de
subzistenţă în aceeaşi cantitate şi cu aceeaşi cheltuire de muncă, Trebuinţele
o0amenilor cresc sau scad după cum clima în care trăiesc este mai aspră sau
mai blindă ; în consecinţă, cantitatea proporţională de muncă pe care locuitorii
diferitelor ţări sînt obligaţi s-o presteze nu poate să fie aceeaşi ; nici gradul
acestei diversităţi nu ;poate ifi stabilit altfel decît după gradele de ică.Jdură sau
de frig. De aici se poate trage deci concluzia generală că cantitatea de muncă
necesară pentru întreţinerea unui anumit număr de oameni este maximă în
regiunile reci şi minimă în regiunile calde ; nu numai fiindcă în regiunile reci
oameni i au nevoie de mai multă îmbrăcăminte, dar şi pentru că pămîntul treb.uie
lucrat mai bine decît în regiunile calde". („An Essay on the Governing Causes
of the Natural Rate of Interest " , Land. 1750, p . 59.) Autorul acestei scrieri ano
nime care a făcut epocă este J. Massie. D e aici a dmprumutat Hume teoria
dobînzii.
B) „Orice muncă trebuie" (s-ar putea spune că aceasta ţine şi de droits şi
devoirs du citoyen •) „să lase un excedent" (Proudhon) 1'i8•
„

-

drepturile şi îndatoririle cetăţeanului. - Nota

trad.
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insulelor răsăritene ale arhipelagului asiatic, unde palmierul sago
creşte sălbatic în pădure.
„După ce, făcînd o tăietură în copac, locuitorii se conving că măduva
este coaptă, trunchiul este tăiat şi împărţit in mai multe bucăţi, iar măduva este
scoasă, amestecată cu apă şi s trecurată i se obţine astfel făina de sago, comes
tibilă. ln general un cOlpac dă 300 de pfull7lÎ de făină, dar el 1Poate da şi 500 ptnă
la 600 de pfunzi. Aşadar, oamenii merg în pădure să-şi taie pîinea, aşa cum
îşi taie la noi lemnele de foc" Dj .

Să presupunem că un asemenea tăietor de pîine din Asia orien
tală are nevoie de 12 ore de muncă pe săptămînă pentru satisfa
cerea tuturor trebuinţelor sale. Ceea ce îi oferă în mod direct con
diţiile naturale favorabile este un excedent de timp liber. Pentru
a folosi pentru sine în mod productiv acest timp liber este nevoie
de o serie întreagă de împrejurări istorice ; pentru a-l cheltui sub
formă de supramuncă pentru alţii este nevoie de o constrîngere
exterioară. Dacă acolo ar fi introdusă producţia capitalistă, omul
acesta ar trebui să lucreze, poate, şase zile pe săptămînă pentru
a-şi însuşi produsul unei zile de muncă. Condiţiile naturale favora
bile nu explică de ce munceşte acum şase zile pe săptămînă sau
de ce prestează cinci zile de supramuncă. Ele explică numai de ce
timpul său de muncă necesar este limitat la o zi pe săptămînă. In
nici un caz însă plusprodusul său nu ar rezulta din vreo însuşire
ocultă, înnăscută a muncii omeneşti.
Forţa productivă a muncii, atît cea socială, istoriceşte dezvol
tată, cît şi cea determinată de natură, apar ca forţa productivă a
capitalului căruia îi este încorporată.
Ricardo nu şi-a pus niciodată problema originii plusvalorii. EI
consideră plusvaloarea ceva inerent modului de producţie capi
talist, care este pentru el forma naturală a producţiei sociale. Acolo
unde vorbeşte despre productivitatea muncii, el nu caută în ea
cauza existenţei plusvalorii, ci numai cauza care determină mări
mea ei. Dimpotrivă, şcoala lui a proclamat sus şi tare forţa pro
ductivă a muncii drept cauză a apariţiei profitului (citeşte : a
plusvalorii) . Este în orice caz un progres faţă de mercantilişti,
care deduc excedentul preţului produselor peste cheltuielile de
producţie din schimb, adică din faptul că produsele sînt vîndute
peste valoarea lor. Totuşi, şcoala lui Ricardo a ocolit şi ea pro
blema, nu a rezolvat-o. De fapt aceşti economişti burghezi au
intuit în mod just pericolul pe care-l prezintă aprofundarea pro
blemei arzătoare a originii plusvalorii. Ce să spunem cînd la o9) F. Schouw, „Die Erde, die Pflanze und der Mensch" , 2. Aufl. Leipzi!J
1854, p. 148.
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jumătate de secol după Ricardo domnul John Stuart Mill, repetînd
- şi nici măcar bine - subterfugiile absurde ale primilor vulga
rizatori ai lui Ricardo, constată plin de demnitate superioritatea lui
faţă de mercantilişti ?
Mill spune :
„Cauz a profitului este faptul
.necesar pentru întreţinerea ei".

că

munc a

produce

mai

mult

decît

este

Pînă aici, vechea poveste ; dar Mill vn:d să adauge şi el ceva :
„Sau pentru a ne exprima altfel : capitalul aduce profit pentru că hrana,
imbrăcămintea, materiile prime şi mijloacele de muncă durează un timp mai
îndelungat decît este necesar pentru producerea lor•.

Mill confundă aici durata timpului de muncă cu durata pro
duselor lui. Potrivit acestei concepţii, un brutar, ale cărui produse
nu durează decît o singură zi, nu ar putea stoarce niciodată
de la salariaţii săi ,acelaşi profit pe care îl stoarce un constructor
de maşini, ale cărui produse durează douăzeci de ani şi mai mult.
Fără îndoială, dacă cuiburile păsărilor ar dura numai atîta timp
cît este necesar pentru construcţia lor, p ăsările ar trebui să se
lipsească de cuiburi.
După ce stabileşte acest adevăr fundamental, Mill constată
superioritatea sa faţă de mercantilişti :
„Vedem, aşadar, că profitul ia naştere nu •din actul incidental al schimbu
lui, ci din forţa productivă a muncii ; profitul total al unei ţări este totdeauna
determinat de forţa productivă a muncii, indiferent dacă are loc un schimb sau
nu. Dacă nu ar exista o diviziune a dndeletnicirilor, nu
şi nici vînzare, însă profitul ar exista" .

ar

exista nicr cumpărare

Aici schimbul, cumpărarea şi vînzarea - aceste condiţii gene
rale ale producţiei capitaliste - nu sînt 1 aşadar, decît ceva cu
totul întîmplător ; profitul continuă să existe fără cumpărarea şi
vînzarea forţei de muncă !
Mai departe :
„Dacă toţi muncitorii dintr-o ţară ,produc cu 20°/e peste suma salariilor lor,
;profiturile vor fi de 20°/e, oricare ar fi nivelul preţurilor mărfurilor•.

Pe de o p arte, aceasta este o tautologie extrem de reuşită,
căci dacă muncitorii produc pentru capitaliştii lor o plusvaloare
de 200/o, raportul dintre profitul capitaliştilor şi salariul total al
muncitorilor va fi 20 : 1 00. Pe de altă p arte, este absolut inexact
că profitul „va reprezenta 206/o" . El trebuie să fie întotdeauna mai
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mic, pentru c;ă profitu,l , se calculează la suma totală a capitalului
avans.a t. Să presupunem, de pildă, că un capitalist a avansat
500 I.st, . din care 400 I.st. în mijloace de producţie şi 1 00 Lst. în
salariu. Dacă rata plusvalorii este, cum s-a presupus, 200/0 , rata
profitului va fi 20 : 500, adică 40/o şi nu 200/o.
Urmează o mostră excelentă a modului în care tratează Mill
diferitele forme istorice ale producţiei sociale :
„Presupun pretutindeni starea de lucruri actuală, care, cu nre excepţii,
predomină peste tot, adică presupun că capitalistul avansează totul, inclusiv
plata muncitorului " .

Ciudată iluzie optică - a vedea pretutindeni o stare care pma
acum predomină pe globul pămîntesc numai ca excepţie I Să trecem
însă mai departe. Mill, generos, recunoaşte că „nu este absolut
necesar ca lucrurile să se petreacă astfel "*. Dimpotrivă.
„Muncitoru] ar putea să aştepte chiar şi plata întregului său s alariu
pma la terminarea completă a lucrului dacă ar avea mijloacele necesare pentru
întreţinerea sa .în intervalul de timp respectiv. Dar în cazul acesta el ar fi
într-o oarecare măsură un capitalist care ar investi capital într-o întreprindere
şi ar pune la dispoziţie o parte din fondurile necesare pentru a fi dusă la
bun sfirşit" .

Mill ar putea să spună tot atît de bine că muncitorul care îşi
avansează singur nu numai mijloacele de subzistenţă, ci şi mijloa
cele de muncă este în realitate propriul său salariat. Sau că ţăra
nul american este propriul său sclav, care însă prestează munca
de clacă pentru sine însuşi şi nu pentru stăpîn.
După ce Mill ne-a demonstrat astfel în mod clar că, chiar dacă
producţia capitalistă nu ar exista, ea ar exista totuşi întotdeauna,
el este destul de consecvent ca să demonstreze că ea nu există
nici măcar atunci cînd există :
„Şi chiar în cazul de mai sus" (cind capitalistul îi avansează muncitQru!ul
salariat toate mijloacele de subzistenţă), „muncitorul poate fi privit din acelaşi
punct de vedere" (adică în calitate de capitalist) . „Căci vînzîndu-şi munca sub
* In scrisoarea adresată iui F. N. Danielson la 28 noiembrie 1678, Marx
a propus ca acest paragraf să fie redactat în felul lM'mător :
Urmează 0 mostră excelentă a modului în care tratează Mii! diferitele
forme istorice ale iproducţiei sociale : „Presupun pretutindeni - spune el starea de lucruri actuală, care, cu rar.e excepţii, predomină pretutindeni unde
muncitorii şi capitaliştii constituie clase diferite, adică presupun că capitalistul
avansează totul, inclusiv plata muncitorului". Domnul Mii! binevoieşte să creadă
că nu este absolut necesar ca lucrurile să -se petreacă astfel chiar într-un sistem
economic în care muncitorii şi capitaliştii constituie clase diferite. - Nota red.
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preţul de piaţă (I) s-a r putea
diferenţa (?) etc. • Ba)

considera

că el avansează întreprinzătorului său

In realitate muncitorul îi avansează capitalistului în mod gra
tuit munca sa pe timp de o săptămînă etc., pentru ca la sfîrşitul
săptămînii etc. să primească preţul ei de piaţă. După părerea lui
Mill, faptul acesta face din el un capitalist I Pe o cîmpie netedă şi
muşuroaiele par dealuri : platitudinile burgheziei din zilele noastre
pot fi măsurate doar după calibrul „marilor " ei „gînditori" .

D a) J. St. Mill. „Principles of Politica! Economy", Lond. 1866, p . 252-253,

passim. lui". - F.E.
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Variaţiile mărimii preţului forţei de muncă
şi ale mărimii plusvalorii

Valoarea forţei de muncă este determinată de valoarea mijloa
celor de subzistenţă necesare în mod obişnuit muncitorului mediu.
Cu toate că forma acestor mijloace de subzistenţă poate să varieze,
masa lor este dată pentru o epocă dată a unei societăţi date şi de
aceea trebuie considerată o mărime constantă. Ceea ce variază
este valoarea acestei mase. ln determinarea valorii forţei de muncă
mai intră şi alţi doi factori. Pe de o parte, cheltuielile de dezvoltare
a ei, care se schimbă o dată cu modul de producţie ; pe de altă
parte, deosebirile naturale dintre forţa de muncă a bărbaţilor şi
cea a femeilor, dintre forţa de muncă a muncitorilor adulţi şi cea
a muncitorilor nevîrstnici. Folosirea acestor forţe de muncă dife
rite, determinată la rîndul ei de modul de producţie, generează
deosebiri mari în cheltuielile de reproducţie ale familiei munci
torului şi în valoarea muncitorului adult de sex masculin. ln analiza
care urmează însă, facem abstracţie de aceşti doi factori 9b) ,
Presupunem 1 ) că mărfurile se vînd l a valoarea lor, 2) că
preţul forţei de muncă creşte uneori peste valoarea ei, dar nu
scade niciodată sub această valoare.
In această ipoteză, mărimile relative ale preţului forţei de
muncă şi ale plusvalorii sînt determinate de trei împrejurări �
1) durata zilei de muncă, sau mărimea extensivă a muncii ; 2) inten
sitatea normală a muncii, sau mărimea ei intensivă, astfel că o
cantitate de muncă determinată este cheltuită într-un timp determi
nat ; în sfîrşit, 3) forţa productivă a muncii, astfel că, în funcţie
de gradul de dezvoltare a condiţiilor de producţie, aceeaşi cantitate
de muncă livrează într-un timp dat o cantitate mai mare sau mai
mică de produs. Evident că aici sînt posibile cele mai diferite
a 3-a.

Bb) Cazul analizat Ia p. 281 * aici este, fireşte exclus � Nota Ia ediţia
-

*

F.J!.

�

Vezi volumul de faţă,

p. 327-328.

-

Nota red.
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combinaţii, după cum unul dintre cei trei factori este constant şi
doi sînt variabili sau doi factori sînt constanţi şi unul variabil ori,
în sfîrşit, toţi factorii sînt variabili în acelaşi timp. Numărul acestor
combinaţii creşte şi datorită faptului că în cazul unei variaţii con
comitente a diferiţilor factori mărimea şi direcţia variaţiilor pot
să difere. In cele ce urmează ne vom ocupa numai de combinaţiile
principale.
I. Mărimea zilei de muncă şi intensitatea muncii s1nt
constante (date), torţa productivă a muncii variază
In această ipoteză, valoarea forţei de muncă şi plusvaloareai
sînt determinate de trei legi.
In primul rînd, ziua de muncă de mărime dată se exprimă
întotdeauna în aceeaşi valoare nou creată, indiferent cum ar varia
productivitatea muncii şi, o dată cu ea, masa produselor şi deci
preţul unei unităţi de marfă.
Valoarea nou creată într-o zi de muncă de 12 ore este egală,
de pildă, cu 6 şilingi, cu toate că masa valorilor de întrebuinţare
produse variază o dată cu forţa productivă a muncii şi deci valoa
rea de 6 şilingi se repartizează asupra unei cantităţi mai mari!
sau mai mici de mărfuri.
In al doilea rînd, valoarea forţei de muncă şi plusvaloarea
variază în direcţii opuse. O schimbare a forţei productive a muncii,
creşterea sau scăderea ei, influenţează în sens invers valoarea
forţei de muncă şi în sens direct plusvaloarea.
Valoarea nou creată într-o zi de muncă de 12 ore este e>
mărime constantă, de pildă 6 şilingi. Această mărime constantă
este egală cu suma plusvalorii plus valoarea forţei de muncă pe
care muncitorul o înlocuieşte printr-un echivalent. Este de la sine
înţeles că din două părţi ale unei mărimi constante nici una nu
poate să crească fără ca cealaltă să scadă. Valoarea forţei de
muncă nu poate să crească de la 3 la 4 şilingi fără ca plusvaloarea
să scadă de la 3 la 2 şilingi, iar plusvaloarea nu poate să crească
de la 3 la 4 şilingi fără ca valoarea forţei de muncă să scadă de
la 3 la 2 şilingi. In aceste împrejurări nu este deci posibilă nici
o variaţie a mărimii absolute, fie a valorii forţei de muncă, fie a
plusvalorii, fără o schimbare simultană a mărimilor lor relative sau
proporţionale. Este imposibil ca ele să scadă sau să crească în
acelaşi timp.
Mai departe, valoarea forţei de muncă nu poate să scadă, deci
plusvaloarea nu poate să crească fără ca forţa productivă a muncii
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să crească ; de pildă, în cazul de mai sus, valoarea forţei de muncă
nu poate să soadă de la 3 la 2 şilingi fără ca o forţă productivă
sporită a muncii să permită ca aceeaşi masă de mijloace de sub
zistenţă care înainte era produsă în 6 ore să fie produsă în 4 ore.
Invers, valoarea forţei de muncă nu poate să crească de la 3 la 4
şilingi fără ca forţa productivă a muncii să scadă, adică fără ca să
fie necesare 8 ore pentru producerea aceleiaşi mase de mijloace
de subzistenţă pehtru care mai înainte erau suficiente 6 ore.
Rezultă că o creştere a productivităţii muncii reduce valoarea
forţei de muncă şi sporeşte astfel plusvaloarea, în timp ce, invers,
scăderea productivităţii sporeşte valoarea forţei de muncă şi re
duce plusvaloarea.
Cînd a formulat ,această lege, Ricardo a scăpat din vedere o
împrejurare : cu toate că o variaţie a mărimii plusvalorii sau a
supramuncii determină o schimbare în sens invers a mărimii valorii
forţei de mun că sau a muncii necesare, de aici nu rezultă nicide
cum că ele variază în aceeaşi proporţie. Ele cresc sau scad cu
aceeaşi mărime. Proporţia însă în care fiecare p arte a valorii nou
create sau a zilei de muncă creşte sau scade depinde de împ ărţi
rea iniţială, care a avut loc înainte de schimbarea intervenită în
forţa productivă a muncii. Dacă valoarea forţei de muncă era de
4 şilingi, adică dacă timpul de muncă necesar era de 8 ore, iar
plusvaloarea era de 2 şilingi, şi deci supramunca de 4 ore, şi dacă,
ca urmare a sporirii forţei productive a muncii, valoarea forţei de
muncă scade la 3 şilingi, adică dacă munca necesară scade la 6 ore,
plusvaloarea creşte la 3 şilingi, iar supramunca la 6 ore. Este aceeaşi
mărime de 2 ore, respectiv de 1 şiling, care într-un loc e adăugată,
iar în alt loc scăzută. Schimbarea proporţională a mărimilor este însă
diferită în fiecare dintre cele două părţi. In timp ce valoarea forţei
de muncă scade de la 4 şilingi la 3 şilingi, deci cu 1/4, sau cu 250/o,
plusvaloarea creşte de la 2 şilingi la 3 şilingi, deci cu 1/2 , sau
cu 50°/o. Rezultă că creşterea sau scăderea proporţională a plus
valorii ca urmare a unei schimbări date în forţa productivă a
muncii este r.u atît mai mare cu cît este mai mică şi cu atît mai
mică cu cît este mai mare iniţial partea zilei de muncă exprimată
în plusvaloare.
In al treilea rînd, creşterea sau scăderea plusvalorii este în
totdeauna urmarea şi niciodată cauza scăderii sau creşterii cores
punzătoare a valorii forţei de muncă 10) .
10) L a această a treia lege, MacCuiloch a tăcut, între altele, completarea
absurdă că plusvaloarea poate să crească fără ca valoarea forţei de muncă să
scadă, şi anume prin desfiinţarea impozitelor pe care le plătea capitalistul.
Desfiinţarea acestor impozite nu s chimbă absolut nimic în cantitatea de plus-
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Intrucît ziua de muncă este o mărime constantă, concretizîn
du"se într-o mărime-valoare constantă, şi întrucît fiecărei schimbări
a mărimii plusvalorii îi corespunde o schimbare inversă a mărimii
valorii forţei de muncă, iar valoarea forţei de muncă nu poate să
se �chimbe decît o dată cu schimbarea intervenită în forţa pro
ductivă a muncii, rezultă, evident, în aceste condiţii că orice schim
bare a mărimii plusvalorii ia naştere dintr-o schimbare inversă
intervenită în mărimea valorii forţei de muncă. Dacă am văzut
deci că nici o schimbare absolută a mărimii valorii forţei de muncă
şi a plusvalorii nu este posibilă fără o schimbare a mărimilor lor
relative, vedem acum că nici o schimbare a mărimilor-valoare re
lative ale lor nu este posibilă fără o schimbare a mărimii absolute
a valorii forţei de muncă.
Potrivit legii a treia, schimbarea mărimii plusvalorii presupune
o schimbare a valorii forţei de muncă, provocată de o schimbare
a forţei productive a muncii. Limita primei schimbări este dată de
noul nivel al valorii forţei de muncă. Pot avea loc însă schimbări
intermediare, chiar şi atunci cînd împrejurările permit acestei legi
să acţioneze. iDacă, de pildă, ca urmare a sporirii forţei productive
a muncii, valoarea forţei de muncă scade de la 4 şilingi la 3 şilingi,
adică dacă timpul de muncă necesar scade de la 8 ore la 6 · ore,
s-ar putea ca preţul forţei de muncă să nu scadă decît la 3 şilingi
şi 8 pence, 3 şilingi şi 6 pence, 3 şilingi şi 2 pence etc., prin urmare
ca plusvaloarea să nu crească decît la 3 şilingi şi 4 pence, 3 şilingi
şi 6 pence, 3 şilingi şi 10 pence etc. Gradul scăderii, a cărei limită
minimă este de 3 şilingi, depinde de greutatea relativă pe care o
are presiunea capitalului, pe de o p arte, şi rezistenţa muncitorilor,
pe de altă parte.
Valoarea forţei de muncă este determinată de valoarea unei
cantităţi determinate de mijloace de subzistenţă. O dată cu schim
barea forţei productive a muncii se schimbă valoarea acestor mij
loace de subzistenţă, nu masa lor. Dacă forţa productivă a muncii
creşte, această masă poate să crească în acelaşi timp şi în aceeaşi
proporţie atît pentru muncitor, cit şi pentru capitalist, fără vreo
modificare în raportul dintre mărimea preţului forţei de muncă şi
valoare pe care capitalistul industrial o stoarce nemijlocit de Ia muncitw. Ea
nu schimbă decit proporţia în care capitalistu] trebuie să împartă plusvaloarea
între buzunarul său şi buzU!n arele ailtwa. Ea nu schimbă deci nimic în rillportul
dintre valoarea forţei de muncă şi plusvaloare. Aşadar, excepţia invocată de
MacCulloch nu dovedeşte decit că el nu înţelege regula ; această nenorocire ii
loveşte to t atît de des oind ii vulgarizează pe Ricardo, aşa cum ii loveşte pe
J. B. Say cînd îl vulgarizează pe A. Smith.
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aceea a plusvalorii. Dacă valoarea iniţială a forţei de muncă este
de 3 şilingi şi dacă timpul· de muncă necesar este de 6 ore şi dacă
plusvaloarea este de 3 şilingi, respectiv dacă supramunca este şi
€a de 6 ore, o dublare a forţei productive a muncii, împărţirea
zilei de muncă rămînînd aceeaşi, ar lăsa neschimbat preţul forţei
de muncă şi plusvaloarea. Numai că în acest caz fiecare dintre ele
s-ar exprima într-o cantitate dublă de valori de întrebuinţare, care
ar fi însă proporţional ieftinite. Cu toate că preţul forţei de muncă
ar rămîne neschimbat, el ar creşte peste valoarea ei. Dacă preţul
forţei de muncă ar scădea, dar nu pînă la limita minimă de 1 1/2
şilingi pe care o reprezintă noua ei valoare, ci pînă la 2 şilingi
şi 10 pence, 2 şilingi şi 6 pence etc., acest preţ în scădere încă ar
mai reprezenta o masă crescută de mijloace de subzistenţă. ln c azul
dnd ar creşte forţa productivă a muncii, preţul forţei de muncă ar
putea astfel să scadă continuu, în timp ce ar creşte, tot continuu,
masa de mijloace de subzistenţă a muncitorului. In mod relativ
însă, adică în comparaţie cu plusvaloarea, valoarea forţei de muncă
ar scădea continuu, mărindu-se astfel prăpastia dintre condiţiile
de viaţă ale muncitorului şi acelea ale capitalistului 11) .
Ricardo a fost primul care a formulat riguros cele trei legi
de mai sus. Neajunsurile formulării lui sînt următoarele : 1. El
consideră condiţiile speciale în cadrul cărora aceste legi au vala
bilitate drept condiţii de la sine înţelese, generale şi exclusive ale
producţiei capitaliste. El nu cunoaşte nici o schimbare nici a dura
tei zilei de muncă, nici a intensităţii muncii, astfel că la el singurul
factor variabil este productivitatea muncii însăşi. 2. Ca şi ceilalţi
€conomişti de altfel, Ricardo nu a cercetat niciodată plusvaloarea
<:a atare, adică independent de formele ei speciale, ca profit, rentă
funciară etc., ceea ce face ca analiza să prezinte şi mai mari ne
ajunsuri. El confundă pur şi simplu legile privind rata plusvalorii
cu legile privind rata profitului. Aşa cum am mai spus, rata pro
fitului este raportul dintre plusvaloare şi capitalul total avansat,
în timp ce rata plusvalorii este raportul dintre plusvaloare şi partea
variabilă a acestui capital. Să presupunem că un capital de 500 I.st.
(C) se împarte în materii prime, mijloace de muncă etc. în valoare
totală de 400 1. st. (c) şi în 1 00 1. st. salarii (v) ; să presupunem în
11) „Dacă în productivitatea industriei are loc o schimbare, astfel că o
cantitate dată de muncă şi de capital produce mai mult sau ma i puţin, mărimea
relativă a salariului poate, evident, să varieze, în timp ce cantitatea de produse
pe care o reprezintă această mărime relativă rănrine neschimbată, sau 5e poate
schimba cantitatea de produse, tn ttmp ce mărimea relativă a salariului rămine
neschimbată". ([J, Cazenove] „Outlines of Poli tical Economy etc . " , p. 61. )
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Este clar că rata profitului poate să depindă de împrejurări
care nu influenţează cu nimic rata plusvalorii. Voi demonstra mai
tîrziu, în cartea a treia a lucrării de faţă, că în anumite împrejurări
aceeaşi rată a plusvalorii îşi poate găsi expresia în cele mai diferite
rate ale profitului şi că diferite rate ale plusvalorii îşi pot găsi
expresia în aceeaşi rată a profitului.
II. Ziua de muncă şi forţa productivă a munc11
sînt constante, intensitatea muncii variază
Intensitatea crescîndă a muncii presupune o cheltuire sporită
de muncă în acelaşi interval de timp. Ziua de muncă mai intensivă
se întruchipează deci în mai multe produse decît ziua de muncă
mai puţin intensivă care durează acelaşi număr de ore. E drept
că aceeaşi zi de muncă dă produse mai multe şi atunci cînd spo
reşte forţa productivă a muncii. Dar în acest caz valoarea unităţii
de produs scade, deoarece costă mai puţină muncă decît înainte,
în timp ce în primul caz rămîne neschimbată pentru că produsul
costă aceeaşi cantitate de muncă ca înainte. Aici cantitatea de
produse creşte fără ca preţul lor să scadă. O dată cu cantitatea
lor creşte şi suma preţurilor lor, în timp ce în cazul creşterii forţei
productive a muncii aceeaşi sumă de valoare se exprimă într-o
masă de produse sporită. Prin urmare, dacă numărul de ore rămîne
neschimbat, ziua de muncă mai intensivă se întruchipează într-o
Vlaloare nou creată mai mare, deci, în ipoteza că valoarea b anilor
rămîne neschimbată, în bani mai multi. Valoarea nou creată într-o
zi de muncă variază deci o dată cu abaterile intensităţii sale de la
gradul de intensitate normal, social. Aceeaşi zi de muncă nu se
concretizează deci, ca înainte, într-o valoare nou creată constantă,
ci în una variabilă, de pildă, ziua de muncă de douăsprezece ore
mai intensivă, se concretizează în 7 şilingi, în 8 şilingi etc., în loc
să se concretizeze în 6 şilingi ca ziua de muncă de douăsprezece
ore de intensitate obişnuită. Este clar : dacă valoarea nou creată
într-o zi de muncă variază, de pildă de la 6 şilingi la 8 şilingi,
ambele părţi ale acestei valori nou cTeate, adică preţul forţei de
muncă şi plusvaloarea, pot creşte simultan fie în aceeaşi proporţie,
fie în proporţii diferite. Preţul forţei de muncă şi plusvaloarea pot
34
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creşte simultan de la 3 şilingi la 4 şilingi dacă valoarea nou creată
creşte de la 6 la 8 şilingi. In acest caz creşterea preţului forţei de
muncă nu este legată în mod necesar de o sporire a preţului ei
peste valoarea ei. Ea poate, dimpotrivă, să fie însoţită de o scă
dere a preţului ei sub * valoarea ei. Lucrul acesta se întîmplă ori
de cite ori urC'area preţului forţei de muncă nu compensează uzura
ei accelerată.
Se ştie că, cu nnele excepţii temporare, o schimbare în pro
ductivitatea muncii produce o schimbare în mărimea valorii forţei
de muncă şi deci în mărimea plusvalorii numai atunci cînd pro
dusele ramurilor industriale respective intră în consumul obişnuit
al muncitorului. Ace;:i.stă limitare dispare aici. Indiferent dacă mă
rimea muncii cheltuite se schimbă în mod extensiv sau intensiv,
acestei schimbări de mărime îi corespunde o schimbare a mărimii
valorii nou create, indiferent de natura articolului în care se con
cretizează această valoare.
Dacă intensitatea muncii ar spori în toate ramurile industriale
în mod simultan şi uniform, noul grad de intensitate sporit ar de
veni gradul de intensitate social normal, obişnuit, şi nu ar mai fi
considerat ca mărime extensivă. Dar şi în acest caz gradele de
intensitate medii ale muncii ar rămîne diferite la diferite naţiuni şi
ar modifica deci aplicarea legii valorii l a zilele de muncă ale dife
ritelor naţiuni. Ziua de muncă mai intensivă la o naţiune îşi găseşte
expresia într-o sumă de bani mai mare decît ziua mai puţin inten
sivă la o altă naţiune 12).
III. Porta productivă şi intensitatea munc11
sînt constante, ziua de muncă variază

Ziua de muncă poate să varieze în două sensuri. Ea poate fi
redusă sau prelungită.
1. Reducerea zilei de muncă în condiţiile date, adică forţa
productivă şi intensitatea muncii rămînînd aceleaşi, lasă neschim-·
12) „ Celelalte 1mprejurări fiind egale, fabricantul englez poate să realizeze
într-un timp dat o cantitate mult mai mare de muncă decît un fabricant străin,
datorită cărui fapt se compensează diferenţa dintre cele 60 de ore pe săptămînă,
cit se munceşte aici, şi cele 72�0 de ore, cit se munceşte în străinătate".
(„Reports of Insp. of Pact. for 3 l st Oct. 1!.!55 " , p. 65.) O reducere mai mare pe
cale legislativă a zilei de muncă în fabricile de ·pe continent ar fi mij locul ceL
ma i sigur p entru micşorarea acestei diferenţe dintre ora de muncă de pe conti
nent şi cea d in Anglia.
* In editia a 4-a, cuvintul „sub" lipseşte. - Nota red.
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bată valoarea forţei de muncă şi deci timpul de muncă necesar.
Ea reduce supramunca şi plusvaloarea. O dată cu mărimea abso
lută a acesteia din urmă scade şi mărimea ei relativă, adică mări
mea ei în raport cu mărimea neschimbată a valorii forţei de muncă.
•Capitalistul ar putea să se despăgubească numai prin reducerea
preţului forţei de muncă sub valoarea ei.
Toate obiecţiile curente împotriva reducerii zilei de muncă
.Presupun că fenomenul are Ioc în condiţiile admise aici, în timp
ce în realitate reducerea zilei de muncă este, dimpotrivă, sau pre
·Cedată, sau urmată nemijlocit de o schimbare în productivitatea şi
intensitatea muncii 13) ,
2. Prelungirea zilei de muncă : să presupunem că timpul de
muncă necesar este de 6 ore, respectiv că valoarea forţei de muncă
este de 3 şilingi, şi că supramunca este de 6 ore, respectiv că
plusvaloarea este de 3 şilingi. ln acest caz, ziua întreagă de muncă
ieste de 12 ore şi se exprimă într-o valoare-produs de 6 şilingi.
Dacă ziua de muncă este prelungită cu 2 ore şi dacă preţul forţei
de muncă rămîne neschimbat, în acest caz o dată cu mărimea ab
solută a plusvalorii creşte şi mărimea ei relativă. Cu toate că mă
rimea absolută a valorii forţei de muncă rămîne neschimbată, din
punct de vedere relativ ea scade. In condiţiile menţionate Ia punc
tul I, mărimea relativă a valorii forţei de muncă nu putea să se
schimbe fără să intervină o schimbare în mărimea ei absolută.
Aici, dimpotrivă, schimbarea mărimii relative a valorii forţei de
muncă este rezultatul unei schimbări a mărimii absolute a
plusvalorii.
lntrucît valoarea nou creată în care se exprimă ziua de muncă
.creşte o dată cu prelungirea acestei zile de muncă, preţul forţei de
muncă şi plusvaloarea pot creşte simultan, cu o mărime egală sau
cu mărimi inegale. Această creştere simultană este deci posibilă în
<două cazuri : atunci cînd are Ioc o prelungire absolută a zilei de
muncă sau atunci cînd intensitatea muncii creşte fără ca ziua de
muncă să fie p relungită.
In cazul cind se prelungeşte ziua de muncă, preţul forţei de
muncă poate să scadă sub valoarea ei, deşi nominal el rămîne
neschimbat sau chiar creşte. După cum ştim, valoarea pe o zi a
forţei de muncă se stabileşte, după cum ne amintim, în raport cu
durata ei medie normală, adică în raport cu perioada normală de
viaţă a muncitor ului şi cu transformarea normală corespunzătoare,
13) „Există împrejurări care compensează„. pe care aplicarea legii cu pri
vire la ziua de muncă de zece ore le-a s cos în evidenţă • . („Reports of lnsp. of
Fact . .for 31 st October 1 848 •, p. 7 .)
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proprie naturii omului, a substanţei vitale în mişcare 14) . Pînă la
un anumit punct, uzura crescîndă a forţei de muncă, legată indi
solubil de prelungirea zilei de muncă, poate fi compensată printr-o
retribuire mai mare. Dincolo de acest punct însă uzura creşte în
progresie geometrică, distrugîndu-se în acelaşi timp toate condiţiile
normale de reproducere şi de activitate ale forţei de muncă. Preţul
forţei de muncă şi gradul de exploatare a ei încetează a mai fi
mărimi comensurabile între ele.
N. V aliaţii simultane în durata, în torta productivă
şi în intensitatea muncii
Aici sînt posibile, evident, un mare număr de combinaţii. Pot
varia concomitent cei trei factori sau pot varia doi factori, iar unul
să rămînă constant. Ei pot varia în proporţii egale sau în proporţii
diferite, în acelaşi sens sau în sens opus, astfel ca variaţiile lor să
se compenseze, parţial sau total. Totuşi, după concluziile trase de
noi la punctele I, II şi III, analizarea tuturor cazurilor posibile nu
prezintă dificultăţi. Obţinem rezultatul oricărei combinaţii posibile,
considerînd pe rînd un factor variabil, iar pe ceilalţi constanţi. Aici
vom menţiona, pe ·scurt, numai două cazuri importante.
1. Scăderea forţei productive a muncii concomitent cu prelun
girea zilei de muncă :
Vorbind de scăderea forţei productive a muncii, avem în
vedere ramuri de activitate ale căror produse determină valoarea
forţei de muncă, de pildă o scădere a forţei productive a muncii
ca urmare a scăderii fertilităţii solului şi, respectiv, a scumpirii
produselor solului. Presupunem că ziua de muncă este de 12 ore
şi că valoarea nou creată în această zi este de 6 şilingi, din care o
jumătate înlocuieşte valoarea forţei de muncă, iar cealaltă jumătate
reprezintă plusvaloare. Ziua de muncă se împarte, aşadar, în 6 ore
de muncă necesară şi 6 ore de supramuncă. Să presupunem acum
că din cauza scumpirii produselor solului valoarea forţei de muncă
se urcă de la 3 şilingi la 4 şilingi, prin urmare timpul de muncă
necesar se urcă de la 6 ore la 8 ore. Dacă ziua de muncă rămîne
neschimbată, supramunca scade de la 6 ore la 4 ore, iar plus
valoarea de la 3 şilingi la 2 şilingi. Dacă ziua de muncă este pre14) „Cantitatea de muncă cheltuită de un om in decurs de 24 de ore poate
fi d eterminată aproximativ printr-o examinare a s chimbărilor chimice care au
loc în corpul său, �ntrucit formele schimbate ale materiei indică cheltuirea ân
terioară de forţă motrice•, {Grove, „On the Correlation of Physical Forces",
(p. 308, 309),)
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lungită cu 2 ore, adică de la 12 la 14 ore, supramunca continuă să
fie de 6 ore, iar plusvaloarea de 3 şilingi, dar mărimea ei scade în
comparaţie cu valoarea forţei de muncă măsurată prin munca nece
sară. Dacă ziua de muncă e prelungită cu 4 ore, adică de la 12 ore
la 16 ore, raportul dintre plusvaloare şi valoarea forţei de muncă,
dintre supramuncă şi munca necesară rămîne neschimbat, dar mă
rimea absolută a plusvalorii creşte de la 3 şilingi la 4 şilingi, mă
rimea absolută a supramuncii de la 6 ore la 8 ore de muncă, deci
cu 1/s sau cu 331/s0/o. Prin urmare, dacă forţa productivă a muncii
scade şi concomitent se prelungeşte ziua de muncă, mărimea abso
lută a plusvalorii poate să rămînă neschimbată, în timp ce mărimea
ei relativă scade ; mărimea ei relativă poate să rămînă neschimb ată,
în timp ce mărimea ei absolută creşte ; în sfîrşit, la un anumit grad
de prelungire a zilei de muncă, pot creşte concomitent atît mărimea
absolută, cît şi mărimea relativă a plusvalorii.
ln perioada dintre anii 1799 şi 1 81 5, creşterea preţurilor la
mijloacele de subzistenţă a provocat în Anglia o urcare nominală
a salariului, deşi salariul real, exprimat în mijloace de subzistenţă,
a scăzut. Din acest fapt, West şi Ricardo au tras concluzia că redu
cerea productivităţii muncii agricole a provocat o scădere a ratei
plusvalorii şi au făcut din această presupunere fantezistă punctul
de plecare al unei analize importante privind corelaţia dintre mă
rimile salariului, profitului şi rentei funciare. ln realitate însă, da
torită intensităţii sporite a muncii şi prelungirii forţate a zilei de
muncă, în această perioadă plusvaloarea a crescut atît din punct
de vedere absolut, cît şi din punct de vedere relativ. A fost
perioada în care s-a încetăţenit prelungirea excesivă a zilei
de muncă 15) , perioadă c aracterizată mai ales prin creşterea
1 5) „Rar se întîmplă ca pîinea şi munca să meargă în acelaşi pas ; există
însă o limită evidentă dincolo de care ele nu pot fi despărţite. ln ceea 11e
priveşte eforturile neobişnuite ale claselor muncitoare în timpurile de .scumpete,
eforturi care au provocat scăderea salariilor menţionată îu declaraţiile făcute"
(în faţ a comisiilor parlamentare de anchetă, 1814-1815) , „ele sînt, desigur, spre
l auda unor p ersoane şi contribuie la creşterea capitalului. Dar nici un om
cumsecade n-ar putea dori ca aceste eforturi s ă continue cu aceeaşi intensitate
şi să se permanentizeze. Ca soluţie temporară ele sînt admirabile ; dar, dacă
ar fi permanentizate, ele ar avea urmări analoge cu urmările unei situaţii cînd
populaţia unei ţări are Ja dispoziţie cantităţi minime de produse alimentare".
(Malthus, „Inquiry into the Nature and Progress of Rent" , Lond. 1815, p . 48,
notă.) Este un merit al lui Malthus că subliniază aici prelungirea zilei de muncă,
despre care vorbeşte în mod direct şi în alte pasaje din p amfletul său, in timp
ce, în pofida unor fapte dintre cele mai flagrante, Ricardo şi alţii consideră în
toate studiile lor ziua de muncă mărime constantă. Dar interesele conservatoare
p e care le servea l-a u împiedica t pe Malthus să vadă că !Prelungirea excesivă
a zilei de muncă, împreună cu dezvoltarea extraordinară a maşinilo r şi cu
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rapidă a capitalului la un pol şi a p auperismului la celălalt po1 10) .
2. Creşterea intensităţii şi a forţei productive a muncii conco
mitent cu reducerea zilei de muncă :
Creşterea forţei productive a muncii şi creşterea intensităţii ei
acţionează într-o privinţă în mod uniform. Ambele sporesc masa
de produse obţinute într-o perioadă dată. Ambele reduc deci acea
p arte a zilei de muncă de care muncitorul are nevoie pentru pro
ducerea mijloacelor sale de subzistenţă sau a echivalentului lor.
In general, limita minimă absolută a zilei de muncă este determi
nată de această parte componentă necesară a ei, dar susceptibilă
de reducere. Dacă întreaga zi de muncă s-ar reduce la această
parte a ei, supramunca ar dispărea, lucru imposibil în orînduirea
capitalistă. Înlăturarea formei capitaliste de producţie va permite o
limitare a zilei de muncă la munca necesară. Totuşi, celelalte îm
prejurări rămînînd neschimbate, această muncă necesară şi-ar lărgi
cadrul. Pe de o parte, pentru că condiţiile de viaţă ale muncitoru
lui ar fi mai bune, iar trebuinţele sale mai mari. Pe de altă parte,
la munca neces1uă s-ar adăuga o parte din actuala supramuncă, şi
anume munca pentru crearea unui fond social de rezervă şi de
acumulare.
Cu cît forţa productivă a muncii creşte mai mult, cu atît poate
fi redusă mai mult ziua de muncă şi cu cît ziua de muncă e redusă
mai mult, cu atît poate să crească mai mult intensitatea muncii.
Din punct de vedere social, productivitatea muncii creşte şi prin
economisirea acesteia, care nu cuprinde numai economisirea de
mijloace de producţie, ci şi evitarea oricărei munci inutile. Deşi
modul de producţie capitalist impune economie în fiecare între
prindere, sistemul său anarhic de concurenţă generează o extra
ordinară irosire de mijloace de producţie sociale şi de forţă de
exploatarea muncii femeilor şi copiilor, trebuia să transforme în „excedentară •
o mare parte a clasei muncitoare, îndeosebi în momentul in care ar fi încetat
să mai existe cererea determinată de război şi monopolul Angliei pe piaţa mon
dială. Era, fireşte, mult mai comod şi mult mai corespunzător cu interesele clase
lor dominante, p e care Malthus le idolatrizează aşa cum numai un popă ştie să
idolatrizeze, să se explice această „suprapopulaţie" prin legile eterne ale naturii
decît exclusiv prin legile naturale, istorice ale procLucţiei capitaliste.
1 6) „Una dintre cauzele principale ale creşterii capitalului în timpul războiu
lui au rost eforturile mai mari şi poate şi privaţiunile mai mari ale claselor
muncitoare, care în orice societate sint clasele cele mai numeroase. Prin forţa
împrejurărilor, un număr mai mare de femei Ş i d e copii au fos t nevoiţi să
muncească ; din aceeaşi cauză, cei care munciseră şi înainte au fost nevoiţi
să consacre 0 parte mai mare din timpul lor sporirii producţiei". („Essays on
Politica! Econ. în which are illustrated the Principal Causes of the Present Natio·
na! Distress", London 1 830, p. 248.)
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munc ă, precum şi un mare număr de funcţii actualmente inevita
bile, dar în fond inutile.
Dacă intensitatea şi forţa productivă a muncii sînt date, acea
p arte a zilei de muncă sociale necesare pentru producţia materială
este cu atît mai scurtă şi, în consecinţă, timpul pentru activitatea
spirituală şi socială liberă a indivizilor este cu atît mai mare, cu
cît munca e repartizată mai uniform între membrii societăţii apţi
de muncă, cu cît una dintre păturile sociale are mai puţine posi
bilităţi de a scăpa de această necesitate naturală pe care o repre
zintă munca, aruncînd-o în spinarea alteia. ln acest sens, limita
absolută pentru reducerea zilei de muncă este generalizarea muncii.
ln societatea capitalistă, timpul liber pentru o clasă se obţine prin
transformarea întregii vieţi a maselor în timp de muncă.
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Am văzut că rata plusvalorii se exprimă în următoarele formule :
1.
jl'lusvaloa.re
capital variabil

( )
p

---;-

rplusvaloare
=

valoarea forţei de muncă

-

supramuncă
muncă necesară

Primele două formule reprezintă sub forma unui raport între valori
ceea ce formula a treia reprezintă sub forma unui raport între tim1mrile în care aceste valori sînt produse. Aceste formule, care se pot
înlocui între ele, sînt riguros logice. De aceea le găsim în economia
;politică clasică ; ele nu sînt însă elaborate în mod conştient. In
schimb, aici întîlnim următoarele formule derivate :
JI.
supramuncă

*

Zi de muncă

- ------ plusvaloare

plusprodus

valoarea produsu1ul

produs total

Acelaşi raport este exprimat aici pe rînd sub forma timpului de
muncă, a valorilor în care se întruchipează acest timp de muncă
şi a produselor în care există aceste valori. Se înţelege de la sine
că prin valoarea produsului trebuie să se înţeleagă aici numai va
loarea nou creată în cursul zilei de muncă, partea constantă a
valorii produsului fiind exclusă.
In toate aceste formule, gradul real de exploatare a muncii,
adică rata plusvalorii, este exprimat inexact. Să presupunem că
ziua de muncă este de 12 ore. Menţinînd presupunerile din exem* In ediţia fra.n ceză autorizată, Marx a pus această formulă în paranteze :
„pentru că în economia politică burgheză nu găsim clar exprimată noţiunea de
supramuncă". - Nota red.
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plul nostru precedent, gradul real de exploatare a muncii se exprim ăi
în acest caz în raporturile :

6

6 ore de supramuncă

Dar aplicînd formulele

6

plusvaloare de 3 şilingi

ore de muncă necesară
II

12

- 100°1•.

obţinem :

ore de supramuncă

ziua de muncă de

capital variabil de 3 şilingi

-

ore

plusvaloare de 3 şilingi

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

valoarea nou creată de

____:;__

6

-

şilingi

500/o .

Aceste formule derivate exprimă în realitate proporţia în care
ziua de muncă sau valoarea nou creată în cursul ei este repartizată!
între capitalist şi muncitor. Dacă ele sînt însă considerate ca ex
presii nemijlocite ale gradului de autovalorificare a capitalului, se
ajunge la următoarea lege falsă : supramunca sau plusvaloarea nu
poate să atingă niciodată proporţia de 1 00°/o 17). Intrucît supramunca_
poate să constituie întotdeauna numai o parte alicotă a zilei de
muncă şi întrucît plusvaloarea poate să constituie întotdeauna nu
mai o parte alicotă a valorii nou create, supramunca este întot
deauna în mod necesar mai mică decît ziua de muncă, adică plus
valoarea este întotdeauna mai mică decît valoarea nou creată.
A

1

100

1

V

D ar pentru ca mtre e e sa existe un raport de -, e e treb uie sa
V

100

fie egale. Pentru ca supramunca să absoarbă întreaga zi de muncă
(este vorba aici de ziua medie a săptămînii de muncă, a anului de1 7) Vezi, de pildă, „Dritter Brief am v. Kirchmann von Rodbertus. Wider
legung der Ric:iir do'schen Theorie von der Grundrente und Begriindung einer
neuen Rententheorie", Berlin 1851. Voi reveni mai tîrziu la această scriere, care,
deşi cuprinide o teorie eronată a rentei funciare, sesizează esenţa producţiei
capitaliiste. - � Adaos Ja ediţia a 3-a. - Vedem aici cu cită bunăvoinţă H judeca_
Marx pe predecesorii săi atunci cînd întilnea Ia ei un proga:es real sau o idee
nouă justă. Intre timp, publicarea scrisorilor lui Rodbertus către Rud. Meyer d
atenuat întruoitva aprecierea de mai sus. Aici se spune : „Capitalul trebuie
apărat nu numai împotriva muncii, dar şi iimpotriva lui însuşi, şi lucrul acesta
se face într-adevăr cel mai bine considerindu-se activitatea intreprinzătorului
capitalist drept funcţie economică-publică sau funcţie economică de stat, care
ii este conferită în virtutea faptului că posedă capital, iar ciştigul său drept
un ·fel de leafă, deoarece nu cunoaştem încă alt mod de organizare socială. Or,
lefmile pot fi reglementate şi chiar reduse dacă iau prea mult din partea care·
revine pentru salariile muncitorilor. In felul acesta ar putea să fie respins şi
atacul lui Marx iîmpotriva societăţii, cum aş fi înclinat să-i intitulez cartea ... In
general, cartea lui Marx nu este atît o analiză a capitalului, cit mai ales o
polemică îndreptată iîmpotriva actualei forme a capitalului, pe care el o confundă
cu noţiunea însăşi a capitalului, de aici erorile sale". („Briefe etc. von Dr. Rod
bertus-Ja,getrow" , herausgegeben von Dr. Rud. Meyer, B er1in 1881 , I. Bd., p. 1 1 1 ,
scrisoarea 48 a lui Rodbertus.) - Iată banalităţile ideologice î n care s e pierd
atacurile într-adevăr iindrăzneţe din „scrisorile sociale" ale lui Rodbertus. - F.E. }-
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muncă etc.) , munca necesară trebuie să scadă la zero. Dar dacă
dispare munca necesară, dispare şi supramunca, întrucît aceasta
din urmă nu este decît o funcţie a celei dintîi. Raportul
supramuncă
zi de muncă

100
limita 1 00

=

plusvaloare
valoarea nou creată

şi cu

nu poate deci să atingă niciodată

atît mai puţin să crească la

1 00 +
100

X

dar acest

lucru îl poate face rata plusvalorii, adică gradul real de exploatare
a muncii. Să luăm, de pildă, calculul făcut de d-l L. de Lavergne,
p otrivit căruia muncitorul agricol englez primeşte numai 1/4, iar
capitalistul (arendaşul) a;, din produs 18) sau din valoarea lui, ori
cum s-ar împărţi ulterior prada între capitalist şi proprietarul fun
ciar etc. &aportul dintre supramunoa muncitorului agricol englez
şi munca sa necesară este 3 : 1, deci gradul exploatării este 300°/o.
Metoda proprie economiei politice clasice de a considera ziua
de muncă mărime constantă a fost consolidată prin aplicarea for
mulelor II, căci aici supramunca este comparată întotdeauna cu o
zi de muncă de o mărime dată. Acelaşi rezultat se obţine cînd se
are în vedere exclusiv repartizarea valorii nou create. Ziua de
muncă întruchipată dej a într-o valoare nou creată este întotdeauna
o zi de muncă de o mărime dată.
Prezentarea plusvalorii şi a valorii forţei de muncă drept frac
ţiuni ale valorii nou create - de altfel acest mod de prezentare
rezultă din însuşi modul de producţie capitalist şi semnificaţia lui
o vom explica mai tîrziu - ascunde caracterul specific al relaţiei
capital, adică faptul că capitalul variabil se schimbă contra forţei
de muncă vii şi că, respectiv, muncitorul este exclus de la produs.
ln locul .acestui lucru se creează ap arenţa unor relaţii de asociaţie,
în care muncitorul şi capitalistul împart între ei produsul în raport
cu participarea fiecăruia la formarea lui 19) .
18) ln acest calcul s-a scăzut, bineînţeles, acea p arte a produsului care
nu face decît să înlocuiască capitalul constant avansat. - D-l L. de Lavergne,
care e un admirator fervent al Angliei, indică mai degrabă un raport prea
scăzut decît unul prea ridicat.
19) Intrucît toate formel� dezvoltate ale procesului de producţie capitalist
sînt forme de cooperare, se înţelege că nimic nu este mai uşor decît să faci
abstracţie de caracterul lor specific anlagonist şi să le transformi astfel în forme
de asociaţie libere, cum a făcut contele A. de Laborde 1n lucrarea sa „De
l'Esprit de !'Association dans tous les interets de Ja Comlillln
l aute" , Paris 1818.
Yankeu'l H. Carey reuşeşte să execute cu acelaşi oSucces această scamaborie chi3.r
atunci cî.nd este vorba de relaţiile din sistemul sclavagist.
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De altfel, formulele II pot fi întotdeauna reduse la formulele I.
Dacă avem, de pildă,

supramuncă de 6 ore
_
.
ZI d e munca d e 1 2 ore

atunci timpul de muncă

'

necesar este egal cu ziua de muncă de 12 ore, minus supramunca
de şase ore, prin urmare :
supramuncă de 6 ore
muncă necesară de 6 ore

1 00

= -- ·

100

O a treia formulă, pe care întîmplător am anticipat-o, este :
III.
plusvaloare

�������-

valoarea forţei de muncă

supramuncă

muncă neplătită

muncă necesară

muncă plătită

�

După expunerea de mai sus este exclusă interpretarea greşită
la care ar putea da loc formula

muncă neplătită
_ 1_ . _
munca p at1ta

,

şi

anume că ceea ce

plăteşte capitalistul ar fi munca şi nu forţa de muncă •
nu este decît o expresie populară pentru

supramuncă
muncă necesară

Muncă neplătită
muncă plătită

· Capitalistul

plăteşte valoarea, respectiv preţul care se abate de la valoare al
forţei de muncă şi, datorită schimbului, are la dispoziţie forţa de
muncă vie. Utilizarea acestei forţe de muncă se împarte în două
perioade. Intr-o perioadă muncitorul nu produce decît o valoare
egală cu valoarea forţei sale de muncă, deci numai un echivalent.
In schimbul preţului forţei de muncă pe care l-a avansat, capita
listul capătă astfel un produs avînd acelaşi preţ. E ca şi cum ar fi
cumpărat produsul finit pe piaţă. In perioada supramuncii, dimpo
trivă. utilizarea forţei de muncă creează valoare pentru capitalist.
fără ca acest lucru să-l coste vreun echivalent 20). Punerea în func20) Cu toate că fiziocraţii nu ·au descoperit secretul plusvalorii, pentru ei
era totuşi clar că plusvaloar-ea „ constituie o avuţie independentă şi disponibilă.
pe care el" (posesorul avuţiei) „nu a cumpărat-o şi pe car e o vinde". (Turgot.
„Reflexions sur la Formation et la Distribution des Richesses", p. 1 1 .)
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ţiune a forţei de muncă nu-l costă nimic. In acest sens, supramunca
poate fi numită muncă neplătită.
Aşadar, capitalul nu numai că comandă munca, cum spune
A. Smith. In esenţă, el comandă munca neplătită. Orice plusvaloare,
indiferent de forma specială sub care s-ar cristaliza ulterior, sub
formă de profit, dobîndă, rentă etc., este prin însăşi substanţa ei
materializare de timp de muncă neplătit. Misterul autovalorificării
capitalului constă în faptul că acesta dispune de o anumită canti
tate de muncă neplătită a altuia.
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ş a p t e s p r e z e c E'

Transformarea valorii, respectiv a preţului
forţei de muncă în s alariu

La suprafaţa societăţii burgheze salariul muncitorului apare
ca preţ al muncii, ca o cantitate determinată de bani care se plă
teşte în schimbul unei cantităţi determinate de muncă. Se vorbeşte
aici de valoarea muncii şi expresia ei în bani este considerată preţ
necesar sau natural al ei. Se vorbeşte, pe de .altă parte, de preţurile
de piaţă ale muncii, adică de preţuri oscilînd în jurul preţului ei
necesar.
Ce este însă valoarea unei mărfi ? Forma obiectuală a muncii
sociale cheltuite la producerea ei. Şi cu ce măsurăm mărimea va
lorii ei ? Cu mărimea muncii cuprinse în ea. Prin ce ar fi deter
minată, de pildă, valoarea unei zile de muncă de 12 ore ? Prin cele
12 ore de muncă cuprinse într-o zi de muncă de 12 ore, ceea ce
este o tautologie plată 21) .
Pentru a fi vîndută ca marfă pe piaţă, munca ar trebui în orice
caz să existe înainte de a fi vîndută. Dar, dacă muncitorul ar putea
21) „D-l Ricardo ocoleşte destul de ingenios o dificultate care, Ia prima
vedere, ameninţă să-i răstoarne teoria potrivit căreia valoarea depinde de can
titatea de muncă folosită în producţie. Dacă se adoptă acest principiu în mod
riguros, rezultă că valoarea muncii depinde de cantitatea de muncă folosită pen
tru producerea ei - ceea ce, evident, este o absurditate. De aceea, printr-o ma
nevră dibace, d-l Ricardo face ca valoarea muncii să depindă de cantitatea de
muncă necesară pentru producerea salariului ; cu alte cuvinte, el susţine, ca să
întrebuinţăm propriul său limbaj, că valoarea muncii trebuie evaluată după can
titatea de muncă necesară pentru producerea salariului, ceea ce pentru el în
seamnă cantitatea de muncă necesară pentru a produce banii sau mărfurile care
i se dau muncitorului. Tot atît de bine s-ar putea spune că valoarea postavului
nu se evaluează după cantitatea de muncă cheltuită pentru producerea lui, ci
după cantitatea de muncă folosită pentru producerea argintului care s-a dat în
schimbul postavului • . ([S. Bailey]. „A Criticai Dissertation on the Nature etc.
of Value", p. 50, 5 1 .)
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să dea muncii sale o existenţă independentă, el ar vinde marfă şi
nu muncă 22) .
Abstracţie făcînd de aceste contradicţii, un schimb direct de
bani, adică de muncă materializată, pe muncă vie ar desfiinţa fie
legea valorii, care se dezvoltă liber tocmai pe baza producţiei ca
pitaliste, fie producţia capitalistă însăşi, care se întemeiază tocmai
pe munca salariată. Ziua de muncă de 12 ore se exprimă, de pildă,
într-o valoare în bani de 6 şilingi. Dacă se schimbă echivalente,
muncitorul primeşte în schimbul unei munci de 12 ore 6 şilingi.
Preţul muncii sale ar fi egal cu preţul produsului său. In acest caz,
el nu ar produce nici o plusvaloare pentru cumpărătorul muncii
sale, cei 6 şilingi nu s-ar transforma în capital, baza producţiei
capitaliste ar dispărea ; dar tocmai pe această bază el îşi vinde
munca şi tocmai pe această bază munca lui este muncă salariată.
Sau el primeşte pentru 12 ore de muncă mai puţin de 6 şilingi,
adică mai puţin de 12 ore de muncă. Douăsprezece ore de muncă
se schimb ă deci contra 1 0, 6 etc. ore de muncă. Această egalizare
a unor mărimi neegale nu numai C'ă face imposibilă determinarea va
lorii, dar asemenea C'ontradicţie, care se desfiinţează pe ea însăşi,
nici nu poate fi măcar enunţată sau formulată ca lege 23) .
Este inutil să deducem schimbul unei cantităţi mai mari de
muncă contra unei cantităţi mai mici din deosebirea de formă a
muncii, adică din faptul că într-un caz avem muncă materializată
şi în celălalt muncă vie 24) . Un asemenea procedeu este cu atît mai
absurd, cu cit valoarea unei mărfi nu este determinată de cantitatea
22) „Dacă consideraţi munca drept o marfă, ea nu e totuşi identică cu o
marfă, care mai întîi este pa-adusă pentru a fi schimbată şi apoi este adusă pe
piaţă unde e schimbată, în proporţii anumite, cu alte mărfuri existente concomi
tent acolo ; munca se creează în momentul în care este adusă pe piaţă ; mai
mult, ea este adusă pe piaţă înainte de a fi fost creată". („Observations on some
verbal disputes etc.•, p. 75, 76.)
23) „Dacă munca este considerată ca mariă, iar capitalul, produs al mnmcii,
ca altă marfă, în acest caz, în ipoteza că valorile celor două mărfuri ar fi de
terminate de cantităţi egale de muncă, o cantitate de muncă dată ... s-ar s chimba
contra unei cantităţi de capital care ar fi fost produsă de o cantitate egală de
muncă ; munca trecută ar fi ... schimbată contra aceleiaşi cantităţi de muncă pre·
zentă. Dar valoarea muncii... nu e determinată de aceeaşi cantitate de munc ă ca
vaLoarea a:ltor mărfuri". (E. G. Wakefield 'intr-,o notă la lucrarea : A. Smith.
„Wealth o.f Natiom;", Lond. 1836, v. I, p. 230, 231 , editată de el.)
2') „A trebuit să se convină" (o nouă variantă a „contrat social" *) „că ori
de cite ori se va s chimba munca prestată contra unei munci care abia urmează
să fie prestată, acesta din urmă" (le capitaliste *'*) „va primi o valoare mai mare
deaît primul" (le travailll eur ***) . (S imonde (Le. Sismondi), „De Ia Richesse Com
merciale", Geneve 1803, t. I, p. 3 7 .)
* - „contractului social"'. - Nota trad.
** - capitalistul. - Nota trad.
* ** - muncitorul. - Nota trad.
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de muncă realmente materializată în ea, ci de cantitatea de muncă
vie necesară pentru producerea ei. Să presupunem că o marfă
reprezintă 6 ore de muncă. Dacă se fac invenţii în urma cărora ea
poate fi produsă în 3 ore, atunci şi valoarea mărfii dej a produse
se reduce la jumătate. Marfa reprezintă acum 3 ore de muncă so
dală necesară în loc de 6, cit reprezenta înainte. Prin urmare,
mărimea valorii mărfii este determinată de cantitatea de muncă ne
cesară pentru producerea ei, şi nu de forma obiectualizată a aces
tei munci.
Ceea ce se opune direct p osesorului de bani pe piaţa de măr
furi nu este de fapt munca, ci muncitorul. Ceea ce vinde acesta
din urmă este forţa sa de muncă. Din momentul în care munca lui
începe efectiv, ea încetează de a-i aparţine şi deci el nu o mai
poate vinde. Munca este substanţa şi măsura imanentă a valorilor ;
ea însăşi nu are însă valoare 25) .
ln expresia „valoarea muncii " , noţiunea de valoare nu este
numai complet desfiinţată, ci şi transformată în opusul ei. Ea este
o expresie imaginară, aşa cum ar fi valoarea p ămîntului. Aceste
expresii imaginare izvorăsc însă din înseşi relaţiile de producţie.
Ele sînt categorii care reflectă formele de manifestare a unor re
laţii esenţiale. Că în manifestarea lor lucrurile se prezintă de multe
ori denaturat este, se p are, un fapt recunoscut în toate ştiinţele, cu
excepţia economiei politice 26) .
2.5) „Munca, măsura exclusivă a valorii„., creatoarea oricărei avuţii, nu este
marfă" . (Th. Hodgskin, 1.c., p. 186.)
26) Dimpotrivă, a considera asemenea expresii drept simple licentia poe·
tica * dovedeşte doar inoaipacitatea de a analiza lucrurile. ln ceea ce priveşte
fraza lui Proudhon : „Se afirmă că munca are valoare nu din cauză că ea însăşi
e o marfă, ci din cauza valorilor pe care se presupune că le conţine în stare
potenţială. Valoarea muncii este o expresie figurată etc. • , fac următoarea re
marcă : „ln munca-marfă, această realitate înspăimîntătoare, el nu vede decit
o elipsă gramaticală. Prin urmare, toată societate a actuală, bazată pe munca
marfă, se întemeiază de acum încolo pe o licenţă poetică, pe o expresie figu
rată. Dacă societatea vrea «Să elimine toate inconvenientele» c are o supără, ei
bine, nu are decît să elimine termenii care sună urît, să-şi schimbe limbajul,
şi pentru acest scop nu are decit să se adreseze Academiei spre a-i cere o nouă
ediţie a dicţionarului ei". (K. Marx, „Misere de la Philosophie", p. 34, 35 [vezi
K. Marx şi F. Engel.s. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura [politică, 1963, ed. a II-a,
p. 90-9 1 . - Nota trad.].) Este �nsă şi mai comod, fireşte, ca prin termenul de
valoare să nu se înţeleagă nimic. In acest caz putem foarte uşor să includem în
această noţiune tot ce vrem. Aşa procedează, de pildă, J. B. Say. Ce este „va
leur ** " 1 Răspuns : „Ceea ce valorează un lucru". Şi ce este „prix ***" 1 Răspuns :
,,Valoarea unui lucru exprimată în bani". Şi de ce „munca pămîntului ... are va*
**
***

- licenţe poetice. - Nota
- valoarea. - Nota trad.
- preţul. - Nota trad.

trad.
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Economia politică clasică a preluat necritic noţiunea de „preţ
al muncii din viaţa de toate zilele, pentru ca apoi să-şi pună în
trebarea cum e determinat acest preţ. Ea s-a convins curînd că o
modificare în raportul dintre cerere şi ofertă nu explică nimic în
ceea ce priveşte preţul muncii, ca de altfel nici în ceea ce priveşte
preţul oricărei alte mărfi, afară de modificarea acestui preţ, adică
oscilaţiile preţurilor de piaţă în jurul unei anumite mărimi. Dacă
cererea şi oferta se acoperă în acest caz, celelalte împrejurări ră
mînînd neschimbate, oscilaţia preţurilor încetează. Dar atunci ce
rerea şi oferta încetează a mai explica ceva. Dacă cererea şi oferta
se acoperă, preţul muncii este preţul ei stabilit independent de
raportul dintre cerere şi ofertă, este preţul ei natural, care se dove
deşte astfel a fi obiectul <:a.Te de .fapt mmează a fi anali7iat. Sau
se considerau oscilaţiile preţului de piaţă pe o perioadă mai lungă,
de pildă un an, şi se constata că abaterile într-o direcţie sau alta
se compensează şi rezultă o mărime medie, o mărime constantă.
Această mărime constantă trebuia, bineînţeles, determinată altfel
decît abaterile de la ea care se compensează reciproc. Acest preţ
al muncii care domină preţurile de piaţă întîmplătoare şi le regle
mentează aşa-numitul „preţ necesar" (fiziocraţii) sau „preţ natural "
al muncii (Adam Smith) nu poate fi decît valoarea ei exprimată în
bani, aşa cum e cazul şi la alte mărfuri. In acest fel, economia
politică voia să răzbească prin preţurile întîmplătoare ale muncii
şi să ajungă la valoarea ei. Ca şi la celelalte mărfuri, această
valoare a fost apoi determinată prin cheltuielile de producţie. Ce
reprezintă însă cheltuielile de producţie ale muncitorului, adică
cheltuielile necesare pentru a-l produce sau a-l reproduce pe mun
citorul însuşi ? Economia p olitică a substituit în mod inconştient
această întrebare întrebării iniţiale, pentru că, operînd cu cheltu
ielile de producţie ale muncii ca atare, ea se învîrtea într-un cerc
vicios. Prin urmare, ceea ce ea numeşte valoare a muncii (value
of labour) este de fapt valoarea forţei de muncă care există în
persoana muncitorului şi se deosebeşte de funcţia ei, munca, aşa
cum maşina se deosebeşte de operaţiile pe care le efectuează.
Ocupîndu-se de deosebirile dintre preţurile de piaţă ale muncii şi
H

Joare ? pentru că i se atribuie un preţ•. Valoarea este deci ceea ce valorează
un lucru, iar p ămîntul are o „valoare" pentru că valoarea lui este „ exprimată
în ban>i". lată, în orice caz, o metodă foarte simplă de a expUca why * şi
wherefore ** a.I lucrurilor.

*
**

-

-

de ce. - Nota !rad.
pentru ce. - Nota !rad.
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aşa-zisa valoare a ei, de raportul dintre această valoare şi rata
profitului sau de raportul dintre această valoare şi valorile mărfu
I ilor produse de muncă etc., economiştii n-au observat niciodată
că analiza nu duce numai de la preţurile de piaţă ale muncii la
pretinsa ei valoare, dar că ea face ca această valoare a muncii să
fie, la rîndul ei, redusă la valoarea forţei de muncă. Fiind incon
ştientă de aceste rezultate ale propriei ei analize, preluînd necritic
categoriile „valoarea muncii " , „preţul natural nl muncii" etc., ca
ultime expresii adecvate ale relaţiei de valoare analizate, econo
mia politică clasică s-a încurcat, aşa cum vom vedea mai tîrziu, în
confuzii şi contradicţii de nerezolvat, oferind în acelaşi timp o b ază
de operaţii sigură pentru platitudinile economiei politice vulgare,
care din principiu se ocupă numai de aparenţa feno111enclor.
Să vedem în primul rînd cum se prezintă valo;irea şi preţul
forţei de muncă în forma lor transformată, adică în forma salariul uL
Se ştie că valoarea pe o - � a forţei de muncă este calculat&
luîndu-se ca bază o durată anumită a vieţii muncitorului căreia îi
corespunde o anumită durată a zilei de muncă. Să presupunem că
ziua de muncă obişnuită este de 1 2 ore, iar valoarea pe o zi a forţei
de muncă de 3 şilingi, care reprezintă expresia în bani a unei valori
în care se întruchipează 6 ore de muncă. Dacă muncitorul primeşte
3 şilingi, el primeşte valoarea forţei sale de muncă care funcţio
nează timp de 12 ore. Dacă această valoare pe o zi a forţei de
muncă este exprimată acum ca valoare a unei munci de o zi se
obţine formula : munca de 12 ore are o valoare de 3 şilingi. Va
loarea forţei de muncă determină astfel valoarea muncii sau ex
primată în bani, pre ţul ei necesar. Dacă însă preţul forţei de muncii
se abate de la valoarea ei, se abate şi preţul muncii de la aşa-zisa.
valoare a muncii.
Intrucît valoarea muncii nu este decît o expresie iraţională
pentru valoarea forţei de muncă, rezultă de la sine că valoareat
muncii trebuie să fie întotdeauna mai mică decît valoarea nou
creată de muncă, deoarece capitalistul pune întotdeauna forţa de
muncă să funcţioneze mai mult decît este necesar pentru reprodu
cerea valorii ei proprii. In exemplul de mai sus, valoarea forţei de
muncă care funcţionează timp de 12 ore este de 3 şilingi, o valoare
pentru reproducerea căreia forţa de muncă trebuie să funcţioneze
6 ore. Valoarea nou creată este însă de 6 şilingi, p entru că forţa
de muncă a funcţionat de fapt timp de 12 ore şi pentru că valoarea
nouă creată de ea depinde nu de valoarea ei proprie, ci de durata
funcţionării ei. Ajungem astfel la rezultatul, absurd la prima ve35 - Marx-Engels - Opere, vol. 23
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dere, că munca care creează o valoare de 6 şilingi posedă o valoare
de 3 şilingi 27) .
Vedem apoi că valoarea de 3 şilingi în care se exprimă partea
plătită a zilei de muncă, adică munca de 6 ore, apare ca valoare
sau preţ al întregii zile de muncă de 12 ore, care conţine 6 ore
neplătite. Forma de salariu şterge deci orice urmă a împărţirii zilei
de muncă în muncă necesară şi supramuncă, în muncă plătită şi
în muncă neplătită. Intreaga muncă apare ca muncă plătită. In
cazul muncii de clacă, între munca pe care clăcaşul o face pentru
sine şi munca pe care el este constrîns s-o facă pentru proprietarul
funciar există o deosebire radicală în spaţiu şi în timp. In cazul
muncii sclavilor, chiar şi acea p arte a zilei de muncă în care scla
vul nu face decît să înlocuiască valoarea propriilor sale mijloace
de subzistenţă, în care el munceşte deci de fapt pentru sine însuşi,
apare ca muncă pentru s tăpînul său. Intreaga sa muncă apare ca
muncă neplătită �8) . fo cazul muncii salariate, dimpotrivă, chiar şi
supramunca, adică munca neplătită, apare ca muncă plătită. Acolo
relaţiile de proprietate ascund munca pe care sclavul o face pentru
sine însuşi ; aici relaţiile băneşti ascund munca pe care muncitorul
salariat o face în mod gratuit.
Se înţelege, prin urmare, importanţa hotărîtoare a transfor
mării valorii şi a preţului forţei de muncă în forma salariului, adică
în valoare şi preţ al muncii însăşi. Pe această formă de manifestare
care ascunde relaţia reală şi creează aparenţa unei relaţii exact
contrare ei se întemeiază toate concepţiile juridice ale muncitoru
lui şi ale capitalistului, toate mistificările modului de producţie
capitalist, toate iluziile de libertate generate de el, toate fantasma
goriile apologetice ale economiei politice vulgare.
Dacă istoria universală a avut nevoie de mult timp pentru a
descoperi misterul salariului, nu este nimic mai uşor de înţeles decît
necesitatea, decît raisons d'etre " a acestei forme de manifestare.
27) Comp. „Zur Kritik der politischen Oekonomie " , p. 40, unde afirm că
studierea capitalului trebuie să rezolve următoarea problemă : „ln ce mod pro
ducţia pe baza valorii de schimb determinate exclusiv prin timpul de muncă
duce la rezultatul că valoarea de schimb a muncii este mai mică decît valoarea
de schimb a produsului ei ?" (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 13, Bucu
reşti, Editura politică, 1962, p. 5 1 . - Nota trad.)
28) „Morning Star•, organul de presă din Londra al adepţilor liberului
schimb, naiv pînă la prostie, !n timpul războiului civil din America afirma, cu
orice prilej, exprimînd toată indignarea morală posibilă, că negrii din „Statele
Confederate• 157 muncesc absolut gratuit. Ar fi fost bine ca această gazetă să bine
voiască să compare cheltuielile zilnice ale unui negru cu cele ale unui mun
citor liber din East End-ul Londrei, de pildă.
*

-

ratiunea de a fi.

-

Nota /rad.
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Schimbul dintre capital şi muncă apare la prima vedere ca
fiind de aceeaşi natură ca şi cumpărarea şi vînzarea tuturor celor
lalte mărfuri. Cumpărătorul dă o anumită sumă de bani, vînzătorul
un articol diferit de bani. Aici conştiinţa juridică recunoaşte cel
mult o deosebire materială, care se exprimă în formule echivalente
din punct de vedere juridic : do ut des, do ut facias, facio ut des
şi facio ut facias * .
Mai departe : întrucît valoarea de schimb şi valoarea de în
trebuinţare sînt în sine mărimi incomensurabile, expresiile „valoare
a muncii " şi „preţ al muncii nu apar mai iraţionale decît expre
siile „valoare a bumbacului " şi „preţ al bumbacului " . La aceasta
se adaugă faptul că muncitorul este plătit după ce a furnizat
munca. ln funcţia lor ca mijloc de plată, banii realizează ulterior
valoarea sau preţul articolului furnizat, în speţă valoarea sau
preţul muncii furnizate. In sfîrşit „valoarea de întrebuinţare" pe
care muncitorul o furnizează capitalistului nu este de fapt forţa
lui de muncă, ci funcţiunea ei, o anumită muncă utilă, munca de
croitor, de cizmar, de torcător etc. Că aceeaşi muncă este, pe de
altă p arte, un element general creator de valoare, o însuşire prin
care ea se deosebeşte de toate celelalte mărfuri, depăşeşte sfera
conştiinţei obişnuite.
Dacă ne plasăm pe punctul de vedere al muncitorului care
primeşte, de pildă, pentru munca de douăsprezece ore valoarea
produs a unei munci de 6 ore, să zicem 3 şilingi, pentru el munca
lui de douăsprezece ore este de fapt mijlocul de cumpărare a celor
3 şilingi. Valoarea forţei sale de muncă poate să varieze o dată
cu valoarea mijloacelor sale de subzistenţă obişnuite, să crească
de la 3 şilingi la 4 şilingi sau să scadă la 2 şilingi ; sau, dacă
valoarea forţei sale de muncă rămîne neschimbată, preţul ei p oate
să crească la 4 şilingi sau poate să scadă la 2 şilingi ca urmare a
unei schimbări în raportul dintre cerere şi ofertă ; în toate aceste
cazuri, muncitorul prestează 12 ore de muncă. Orice schimbare în
mărimea echivalentului primit îi apare deci în mod necesar ca o
schimbare în valoarea sau în preţul celor 1 2 ore de muncă ale
sale. Această împrejurare l-a dus pe Adam Smith, care consideră
ziua de muncă o mărime constantă 29), la afirmaţia că, dimpotrivă,
valoarea muncii este constantă, cu toate că valoarea mijloacelor de
u

29) A. Smith nu menţionează decît întîmplător s chimbările ce pot inter
veni în m!rimea zilei de muncă, şi anume atunci cind vorbeşte de s alariul cu
bucata.
*
35*
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-subzistenţă variază şi cu toate că aceeaşi zi de muncă se expnma
-deci pentru muncitor într-o sumă de bani mai mare sau mai mică.
Să luăm, pe de altă parte, pe capitalist. El vrea, ce-i drept, să
obţină cît mai multă muncă pentru cît mai puţini bani. De aceea pe
€1 practic nu-l interesează decît diferenţa dintre preţul forţei de
muncă şi valoarea pe care o creează funcţionarea ei. Dar el caută
să cumpere toate mărfurile cît mai ieftin şi-şi explică întotdeauna
profitul său prin simplă înşelăciune, prin cumpărare sub valoare
şi prin vînzare peste valoare. Din această cauză el nu-şi dă seama
că, dacă ar exista într-adevăr o valoare a muncii şi el ar trebui
să plătească într-adevăr această valoare, nu ar exista capital,
banii lui nu s-ar transforma în capital.
In plus, mişcarea reală a salariului prezintă fenomene care
par să dovedească că ceea ce se plăteşte nu este valoarea forţei
de muncă, ci valoarea funcţiei ei, adică a muncii însăşi. Aceste
fenomene pot fi reduse la două grupe mari. Intîi : schimbarea sala
riului o dată cu schimbarea duratei zilei de muncă. S-ar putea
conchide la fel de bine că ceea ce se plăteşte nu este valoarea
maşinii, ci valoarea operaţiilor ei, pentru că chiria ce se plăteşte
pentru o maşină pe timp de o săptămînă este mai mare decît chiria
pe timp de o zi. Al doilea : deosebirile individuale dintre salariile
a diferiţi muncitori care îndeplinesc aceeaşi funcţie. Deosebiri indi
viduale găsim şi în sistemul sclavagist ; aici însă, unde însăşi forţa
<le muncă se vinde în mod deschis şi liber, fără ascunzişuri, ele
nu dau loc la iluzii. Numai că avantajul unei forţe de muncă care
-se ridică peste medie sau dezavantajul unei forţe de muncă care
este sub medie aparţine în sistemul sclavagist stăpînului de sclavi,
iar în sistemul muncii salariate muncitorului însuşi, pentru că forţa
lui de muncă este vîndută chiar de el însuşi, iar în primul caz de
<> terţă persoană.
De altfel, despre formele de manifestare ca 11valoare şi preţ
al muncii " sau 11salariu ", spre deosebire de relaţia esenţială pe
care această formă de manifestare o reprezintă - spre deosebire
de valoarea şi preţul forţei de muncă -, se poate spune acelaşi lucru
ca despre toate f�rmele de manifestare şi substratul lor ascuns.
Primele se reproduc spontan şi nemijlocit, ca forme de gîndire
curente, în timp ce acesta din urmă poate fi descoperit numai cu
ajutorul ştiinţei. Economia politică clasică se apropie foarte mult
de starea reală a lucrurilor, dar nu o formulează conştient. Ea nu
poate să facă acest lucru atîta timp cît nu şi-a lepădat pielea ei
burgheză.
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Salariul îmbraică, la rîndul său, forme foarte variate, lucru
despre care nu se spune nimic în compendiile de economie politică,
care, fiind interesate în mod exclusiv de aspectul material al pro
blemei, subapreciază orice deosebiri în ceea ce priveşte forma.
O tratare a tuturor acestor forme constituie însă obiectul teoriei
speciale a muncii salariate şi, prin urmare, nu poate fi obiectul
lucrării de faţă. Aici vom analiza pe scurt cele două forme fun
damentale dominante.
După cum ştim, vînzarea forţei de muncă se face întotdeauna
pentru perioade de timp determinate. Forma transformată în care
se exprimă în mod direct valoarea pe o zi, pe o săptămînă etc.
a forţei de muncă este deci forma 11salariului pe unitatea de timp " ,
adică salariul cu ziua etc.
Remarcăm în primul rînd că legile expuse în capitolul cinci
sprezece cu privire la variaţiile preţului forţei de muncă şi ale
plusvalorii se transformă, printr-o simplă schimbare a formei, în
legi ale salariului. Tot astfel deosebirea dintre valoarea de schimb
a forţei de muncă şi masa de mijloace de subzistenţă în care se
transformă această valoare apare acum ca deosebire între salariul
nominal şi salariul real. Ar fi inutil să repetăm acum, cînd vorbim
de forma de manifestare, ceea ce am expus atunci cînd a fost
vorba de forma esenţială. Ne vom limita deci la cîteva puncte care
caracterizează salariul pe unitate de timp.
Suma de bani so) pe care o primeşte muncitorul pentru munca
sa pe o zi, pe o săptămînă etc. formează suma salariului său
nominal sau a salariului său în expresie valorică. Este limpede
însă că în funcţie de durata zilei de muncă, deci în funcţie de
cantitatea de muncă furnizată zilnic de muncitor, acelaşi salariu
pe zi, pe săptămînă etc. poate prezenta un preţ al muncii foarte
30) Se presu�mne aici peste tot că valoarea b anilor este constantă.
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diferit, adică sume de bani foarte diferite pentru aceeaşi cantitate
de muncă 31) . Aşadar, la salariul pe unitatea de timp trebuie să
se facă deosebire între suma totală a salariului pe o zi, pe o
săptămînă etc. şi preţul muncii. Cum putem stabili acest preţ,
adică valoarea în bani a unei cantităţi anumite de muncă ? Preţul
mediu al muncii se obţine împărţindu-se valoarea medie pe o zi
a forţei de muncă la numărul orelor zilei de muncă medii. Dacă,
de pildă, valoarea pe o zi a forţei de muncă este de 3 şilingi, adică
valoarea nou creată în 6 ore de muncă, iar ziua de muncă
este de douăsprezece ore, preţul unei ore de muncă este
3 şilingi

--- =

12

3 pence. Preţul orei de muncă astfel stabilit serveşte

ca unitate de măsură pentru preţul muncii.
Rezultă de aici că salariul pe zi, pe săptămînă etc. poate să
rămînă acelaşi cu toate că preţul muncii scade mereu. De pildă,
dacă ziua obişnuită de muncă este de 10 ore, iar valoarea pe o zi
a forţei de muncă de 3 şilingi, preţul unei ore de muncă este
de 33/5 pence ; el scade la 3 pence dacă ziua de muncă creşte la
12 ore şi la 2 2/5 pence dacă această zi de muncă ajunge la 15 ore.
Salariul pe zi sau salariul pe săptămînă rămîne, cu toate acestea,
neschimbat. Invers, salariul pe zi sau salariul pe săptămînă poate
să crească cu toate că preţul muncii rămîne constant sau chiar
scade. Dacă, de pildă, ziua de muncă este de zece ore, iar valoarea
pe o zi a forţei de muncă este de 3 şilingi, preţul unei ore de
muncă este de 33/5 pence. Dacă, în urma unei activităţi sporite,
muncitorul lucrează cu acelaşi preţ al muncii 12 ore, salariul său
pe zi creşte acum la 3 şilingi şi 71/5 pence fără ca preţul muncii
să se schimbe. Rezultatul ar fi acelaşi dacă în locul mărimii exten
sive a muncii ar creşte mărimea ei intensivă 32) . Creşterea sala
riului nominal pe zi sau pe săptămînă poate deci să fie însoţită
de un preţ al muncii neschimbat sau în scădere. Acelaşi lucru
este valabil şi pentru venitul familiei muncitorului atunci cînd
cuantumul de m .mcă furnizat de capul familiei este sporit prin
.

31) „Preţul muncii este suma care se plăteşte pentru o anumită cantitate
de muncă • . [Sir Edward West, „Price oî Corn and Wages of Labour • , Lond.
1826, p. 61.) West este autorul lucrării anonime „Essay on the Application of
Capital to Land. By a Fellow of Univ. College of Oxford " , Lond. 1 815, care a
făcut epocă în istoria economiei politice.
32) „Salariul depinde de preţul muncii şi de cantitatea muncii efectuate„.
O creştere a salariului nu implică în mod necesar o creştere a preţului muncii.
Dacă timpul de muncă se prelungeşte şi dacă muncitorii depun un efort mai
mare, salariile pot creşte în mod apreciabil, deşi rpreţul muncii rămîne acelaşi•.
(West, 1.c„ p. 61, 68 şi 1 12.l De altfel, la întrebarea principală : cum se deter
mină „preţul muncii" î West nu răspunde decit prin fraze banale.
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munca membrilor familiei. Există deci metode de reducere a pre
ţului muncii independente de scăderea salariului nominal pe zi sau
pe săptămînă 33) .
Legea generală care rezultă din cele de mai sus este însă
următoarea : dacă cantitatea muncii care se efectuează într-o zi,
într-o săptămînă etc. este dată, salariul pe zi sau pe săptămînă
depinde de preţul muncii, care, la rîndul său, variază fie o dată
cu valoarea forţei de muncă, fie o dată cu abaterile preţului ei
de la valoarea ei. Dacă, dimpotrivă, preţul muncii este dat, salariul
pe zi sau pe săptămînă depinde de cantitatea de muncă efectuată
într-o zi sau într-o săptămînă.
Unitatea de măsură a salariului pe unitatea de timp, adică
preţul unei ore de muncă, este cîtul care se obţine din împ ărţirea
valorii pe o zi a forţei de muncă la numărul de ore ale unei zile
de muncă obişnuite. Să presupunem că această zi de muncă este
de 12 ore, că valoarea pe o zi a forţei de muncă este egală cu
3 şilingi, sau cu valoarea-produs a 6 ore de muncă. Preţul unei
ore de muncă este în aceste împrejurări de 3 pence, iar valoarea
nou creată în această oră este de 6 pence. Dacă muncitorul lucrează
acum mai puţin de 12 ore pe zi (sau mai puţin de 6 zile pe
săptămînă} , de pildă numai 6 sau 8 ore, el nu mai primeşte la
acest preţ ai muncii decît 2 sau 1 1/2 şilingi salariu pe zi 34) .
Intrucît, conform presupunerii noastre, el trebuie să lucreze în
medie 6 ore pe zi numai pentru a produce un salariu pe zi care să
33) Lucrul acesta îl simte ş i apologetul fanatic a l hUirgheziei industriale
din secolul al XVIII-lea, autorul Jucrării „Essay on Tra.de and Commeree•, citat
adesea de noi, deşi el prezintă chestiunea într-un mod confuz : „Cantitatea
muncii şi nu preţul ei" (autorul înţelege sub acest termen s alariul nominal p e
zi s a u pe săptămînă) „este determinată de p reţul mijloacelor de subzistenţă ş i
a l altor obiecte necesare ; d a c ă preţul obiectelor necesare scade simţitor, can
titatea de muncă scade şi ea în mod corespunzător. .. Fabricanţii ştiu că există
diferite căi p entru ridicarea sau scăderea preţului muncii, în afară de schimbarea
cuantumului lui nominal" (1. c., p. 48 Şi 61). In ale sale „Three Lectures on
the Rate of Wages", Land. 1 830, în care se foloseşte de lucra.rea lui West fără
a-l cita, N. w. Senior si;mne între altele : „Muncitorul este în special interesat
în mărimea salariului" (p. 1 5) . Prin urmare, muncitorul este interesat în primul
rînd în ceea ce obţine, adică în cuantumul nominal al salariului, nu în ceea
ce dă, adică în cantitatea de muncă I
34) Efectul unei asemenea reduceri anormale a timpului de muncă este
cu totul diferit de cel al unei reduceri generale, impusă de lege, a zilei de
muncă. Prima nu are nici o legătură cu durata ahsolută a zilei de muncă şi
poate avea loc indiferent dacă ziua de muncă este de 15 ore sau de 6 ore. In
primul caz, p reţul normal al muncii este calculat avîndu-se în vedere fapt"i: l că
muncitorul lucrează în medie 15 ore pe zi, iar în al doilea caz 6 ore p e zi.
Efectul rămîne deci acelaşi dacă muncitorul lucrează în primul c az numai
'111• ore, iaT în celălalt caz 3 ore.
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corespundă valorii forţei sale de muncă, întrucît, conform aceleiaşi
presupuneri, el lucrează din fiecare oră numai o jumătate pentru
sine, iar cealaltă jumătate pentru capitalist, este clar că el nu
poate să obţină pentru sine valoarea-produs a 6 ore dacă lucrează
mai puţin de 12 ore. Mai sus am văzut urmările dezastruoase ale
muncii excesive ; aici ni se dezvăluie izvorul suferinţelor pe care
le îndură muncitorii din cauza folosirii incomplete a timpului
de muncă.
Dacă salariul pe oră se fixează în aşa fel încît capitalistul
nu se obligă la plata unui salariu pe zi sau pe săptămînă, ci
numai la plata orelor de muncă în care el b inevoieşte să dea
de lucru muncitorului, el poate să-l folosească pe acesta un
timp mai scurt decît acela care a stat iniţial la b aza evaluării
salariului pe oră, adică a unităţii de măsură pentru preţul muncii.
lntrucît această unitate de măsură este determinată de raportul
valoarea pe o zi a forţei de muncă
.
t
zma d e munca
- d e ore d a
- d e un numar

, ea devine, fireşte, un nonsens în

momentul în care ziua de muncă încetează să conţină un anumit
număr de ore. Legătura dintre munca plătită şi cea neplătită dis
pare. Capitalistul poate acum să obţină de la muncitor o anumită
cantitate de supramuncă fără a limita timpul de muncă necesar
pentru propria întreţinere a muncitorului. El poate să desfiinţeze
orice regularitate a muncii, făcînd să alterneze în mod arbitrar
munca excesivă cu şomajul relativ sau chiar total, în funcţie de
comoditatea sau de interesele sale momentane. Sub pretextul că
plăteşte „preţul normal al muncii " , el poate să prelungească ziua
de muncă dincolo de orice limite normale, fără vreo compensaţie
corespunzătoare pentru muncitor. De aici revolta absolut înte
meiată a muncitorilor din construcţii londonezi (1 860) împotriva
încercării capitaliştilor de a le impune salariul pe oră. Limitarea
prin lege a zilei de muncă pune capăt acestui abuz, deşi ea nu
desfiinţează, bineînţeles, folosirea incompletă a timpului de muncă
a muncitorilur, rezultată din concurenţa maşinilor, din schimbările
intervenite în calificarea muncitorilor folosiţi, din crizele p arţiale
sau generale.
Preţul muncii poate să ramrna constant nominal, scăzînd
totuşi sub nivelul său normal, în timp C'e salariul pe zi sau pe
săptămînă să crească. Lucrul acesta se întîmplă ori de cîte ori
se prelungeşte ziua de muncă dincolo de durata ei obişnuită,
preţul muncii, respectiv al orei de muncă, rămînînd neschimbat.
Dacă în fracţia

valoarea pe o zi a forţei de muncă
ziua de muncă

numitorul creşte,
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numărătorul creşte şi mai repede. Din cauza creşterii uzurii,
valoarea forţei de muncă creşte o dată cu durata funcţionării ei,
şi anume într-un ritm mai rapid decît acela în care creşte durata
funcţionării ei. Ca urmare, în multe ramuri de producţie în oare
predomină salariul pe unitatea de timp fără limitarea prin lege
a timpului de muncă, a apărut în mod spontan obiceiul de a se
considera ziua de muncă drept normală („normal working day " ,
„the day's work" sau „the regular hours o f work" *) numai pînă
la un anumit moment, de pildă pînă la scurgerea celei de-a zecea
ore. Dincolo de această limită, timpul de muncă este timp supli
mentar (overtime) , iar dacă se ia drept unitate de măsură ora,
o oră de timp suplimentar este plătită mai bine (extra pay) , deşi
adesea în proporţii ridicol de mici 35) . Ziua de muncă normală
există aici ca o fracţiune a zilei de muncă reale şi se întîmplă
în multe cazuri ca în cursul întregului an aceasta din urmă să fie mai
lungă decît prima 38) . Creşterea preţului muncii o dată cu prelungirea
zilei de muncă dincolo de o anumită limită normală se manifestă în
diferite ramuri ale industriei bri1lanke în aşa fel, incit preţul redus
al muncii în decursul aşa-numitului timp normal îl obligă pe munci
tor să lucreze un timp suplimentar pentru oare e plătit mai bine,
dacă vrea, în genere, să obţină un salariu <:are să-i ajungă 37) .
35) „Norma plăţii pentru timpul suplimentar• (în manufactura de dan
telă) „este atit de mică (1/2 pence etc. pe oră) . incit există un contrast fla
grant între această normă şi prejudiciile pe care munca suplimentară le aduce
sănătăţii şi forţei vitale a muncitorilor... La aceasta se mai adaugă faptul că
micul surplus ciştigat astfel trebuie cheltui t adesea pentru mijloace reconfor
tante•. („Child. Empl. Comm., II. .Rep. •, p. XVI, nr. 1 17.)
36) Aşa se întîmplă, de pildă, în imprimeriile de tapete înainte de apli
carea legii cu privire la reglementarea muncii în fabrici. „Lucrăm fără pauză
pentru masă, aşa incit ziua noastră de muncă de 101/2 ore rpe zi se termină
la ora 4 şi jumătate d.a„ iar restul este timp suplimentar, care rareori se ter
mină înainte de ora 6 seara, aşa că de fapt lucrăm suplimentar în tot cursul
anului". (Depoziţia d-lui Smith, în „Child. Empl. Comm„ I. Rep. " , p. 125.)
37) Aşa se întîmplă, de pildă, în albitoriile din Scoţia. „In unele părţi ale
Scoţiei, în această industrie s-a practicat• (înainte de introducerea legii cu pri
vire la reglementarea muncii în fabrici din 1862) „sistemul muncii suplimentare,
adică ziua de muncă de 10 ore era socotită zi de muncă normală. Pentru
această zi de muncă normală, muncitorul primea un şiling şi 2 pence. La aceasta
se mai adaugă însă zilnic un timp suplimentar de 3 sau de 4 ore, plătit cu
3 pence ora. Rezultatul : cel ce muncea numai timpul normal nu putea să ciş
ti9e decît 8 şilingi pe saptămînă... Fără timp suplimentar salariul era insufi
cient". („Reports of Insp. of Pact., 30th April 1 863", p. 10.) „Retribuirea mai
bună a timpului suplimentar este o tentaţie căreia muncitorii nu-i pot rezista•.
(„Rep. of Insp. of Pact., 30th April 1 848", p. 5.) Legătoriile de cărţi din City-ul
*

- , ,ziua de muncă normală'', „munca de
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Limitarea prin lege a zilei de muncă pune capăt acestei plăceri 38) .
Este îndeobşte cunoscut faptul că cu cit ziua de muncă este
mai lungă într-o ramură industrială, cu atit salariul este mai
mic 39) . Inspectorul de fabrici A. Redgrave ilustrează acest lucru
într-o dare de seamă comparativă asupra perioadei de douăzeci
de ani dintre 1 839 şi 1 859, din care rezultă că salariul a crescut
în fabricile în care s-a aplicat legea cu privire la ziua de muncă
de 10 ore şi a scăzut în fabricile în care se lucrează cite 14 şi 15
ore p e zi 40) .
Din legea „dacă preţul muncii este dat, salariul pe zi sau
pe săptămînă depinde de cantitatea muncii efectuateu rezultă în
primul rînd că cu cit preţul muncii este mai mic, cu atit mai
mare trebuie să fie cantitatea de muncă sau cu atit mai lungă
trebuie să fie ziua de muncă pentru ca muncitorul să-şi asigure
chiar şi un salariu mediu de mizerie. Nivelul scăzut al preţului
muncii acţionează aici ca un stimulent în direcţia prelungirii
timpului de muncă 41) .
londonez folosesc foarte mult fete intre 14 Şi 15 ani, şi anume în baza con
tractului de ucenicie, care prevede un anumit număr de ore de muncă. Totuşi
în ultima săptămină a fiecărei luni ele lucrează pină Ja orele 10, 1 1 , 12 şi 1
noaptea, împreună cu muncitorii mai virstnici, într-o societate foarte pestriţă.
„Patronii le ademenesc (tempt) cu suplimente la leafă şi cu bani pentru o cină
bună", pe care o iau în circiumile din vecinătate. Promiscuitatea !n care trăiesc
aceste „young immortals" * („Child. Empl. Comp„ V. Rep.•, p. 44, nr. 191) este
compensată de faptu] că printre cărţile pe care le leagă ele sint şi multe biblii
şi cărţi cu conţinut moralizator.
38) Vezi „Reports of Insp. of Pact, 30th April 1863" , !. c. Păcînd o critică
foarte justă a situaţiei de fapt, muncitorii din construcţii londonezi au declarat
în timpul marii greve şi a lockout-ului din 1860 că nu acceptă salariul cu ora
decit cu două condiţii : 1) ca o dată cu preţul orei de muncă să se fixeze o zi
de muncă normală de 9, respectiv de 10 ore şi ca preţul unei ore din ziua de
muncă de 10 ore să fie mai mare decît cel al unei ore din ziua de muncă de
9 ore ; 2) ca fiecare oră în plus peste ziua de muncă normală să fie conside
rată timp suplimentar şi să fie plătită relativ mai bine.
39) „Este îndeobşte cunoscut faptul că, acolo unde ziua de muncă lungă
constituie o regulă, salariile mici constituie şi ele o regulă" . („Rep. of. Insp. of
Pact„ 31st Oct. 1863 " , p. 9.) „Mun<:a !n schimbul căreia se obţine un salariu
de mizerie este de cele mai multe ori prelungită excesiv". („Public Health, Sixth
Rep. 1863" , p. 15.)
40) „Reports of Insp. of. Pact„ 30th April 1860", p. 31, 32.
41) Aşa, de pildă, în Anglia, din cauza preţului redus al muncii , muncitorii
care produc cuie manual trebuie să lucreze 15 ore pe zi pentru a realiza săptă
minal un salariu de mizerie. „O zi are multe, multe ore, şi în tot acest timp el
trebuie să trudească din greu pentru a obţine 11 pence sau 1 şiling, din care se
scad 2 l/2 pînă la 3 pence pentru uzura uneltelor, pentru combustibil şi pentru
deşeurile de fier". („Child. Empl. Comm„ III. Rep.", p. 136, nr. 671.) Pentru ace
laşi timp de muncă, femeile ciştigă săptăminal numai 5 şilingi (!. c„ p. 137,
nr. 674) .
*
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Pe de altă parte însă, prelungirea timpului de muncă pro
voacă, la rîndul ei, o scădere a preţului muncii şi deci a salariului
pe zi sau pe săptămînă.
Din determinarea preţului muncii prin
valoarea ,pe o zi a forţei de muncă
ziua de muncă de un număr de ore dat

rezultă că simpla prelungire a zilei de muncă face să scadă pre
ţul muncii dacă nu intervine o compensare. Dar aceleaşi împre
jurări care-i permit capitalistului să prelungească ziua de muncă
pentru un timp mai îndelungat îi permit la început şi îl silesc
în cele din urmă să reducă preţul muncii şi nominal pînă ce scade
preţul total al numărului sporit de ore de muncă, adică salariul
pe zi sau pe săptămînă. Este suficient să menţionăm aici două
împrejurări. Dacă un om efectuează munca unui om şi jumătate
sau a doi oameni, oferta de muncă creşte chiar dacă oferta forţei
de muncă aflată pe piaţă rămîne constantă. Concurenţa creată
astfel în rîndurile muncitorilor permite capitalistului să reducă
preţul muncii, iar scăderea preţului muncii îi permite, pe de altă
parte, să prelungească şi mai mult timpul de muncă 42) . Curînd
însă posibilitatea de a dispune de cantităţi anormale de muncă
neplătită, adică de cantităţi de muncă neplătită depăşind nivelul
social mediu, devine un mijloc de concurenţă între capitaliştii
înşişi. O parte din preţul mărfurilor constă din preţul muncii.
Partea neplătită a preţului muncii nu trebuie socotită în preţul
mărfii. Ea poate fi dăruită cumpărătorului mărfii. Acesta este
primul pas făcut sub presiunea concurenţei. Al doilea p as pe care
îl impune tot concurenţa este excluderea din preţul de vînzare
al mărfii cel puţin a unei părţi din plusvaloarea anormală, obţi
nută prin prelungirea zilei de muncă. In felul acesta apare mai
întîi sporadic, iar apoi treptat se fixează un preţ de vînzare al
mărfii anormal de scăzut, care devine b aza permanentă a unui
salariu de mizerie şi a unui timp de muncă excesiv, după ce
iniţial el a fost produsul acestor împrejurări. Menţionăm doar
42) Dacă, de pildă, un muncitor de fabrică ar refuza să lucreze număru1
mare de ore stabilit, „el ar fi curînd înlocuit cu un alt muncitor care ar accepta
să lucreze ori cit de mult şi ar rămîne astfel fără lucru•. („Reports of Insp. of
Fact., 31st Oct. 1848", Evidence, p. 39, nr. 58.) „Dacă un om face munca a doi
oameni..., rata profitului creşte în general..., întruoît această ofertă suplimentară
de muncă reduce preţul muncii". (Senior, l. c„ p. 15.)
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în treacăt această mişcare, întrucît analiza concurenţei nu-şi are
locul aici. Dar să-i dăm pentru o clipă cuvîntul şi capitalistului.
„La Birmingham, concurenţa dintre patroni este atît de 1II1are, incit unii
dintre noi sînt siliţi să facă în calitate de patroni lucruri de care s-ar ruşina
în alte împrejurări ; şi, totuşi, nu se obţin mai mulţi bani (and yet no more
rnoney is made) şi numai publicul este avantajat de pe urma acestui fapt" 43) .
Ne amintim de cele două categorii de brutari londonezi din
care una vinde pîine la preţ integral (the „fullpriced" bakers) , iar
cealaltă sub preţul normal ( the underpriced " , the undersellers ) .
Brutarii „fullpriced" îşi denunţă concurenţii în faţa comisiei parla
mentare de anchetă :
11

11

"

„Ei există numai datorită faptului ca, m primul rînd, înşală publicul" (fal
sificînd marfa) „şi, în al doilea rînd, datorită faptului că storc de la oamenii lor
optsprezece ore de muncă, plătindu-i pentru douăsprezece ore de muncă„. Munca
neplătită (the unpaind labour) a muncitorilor este arma cu care luptă împo
triva concurenţilor. Concurenţa dintre patronii brutari este cauza care face ca
desfiinţarea muncii de noapte să întîmpine dificultăţi. Un «Underseller» cai-e îşi
vinde piinea sub preţul de cost - care variază în funcţie de variaţiile preţu
lui făinii - nu pierde, deoarece stoarce de la oamenii lui mai multă muncă.
Dacă eu scot de la oamenii mei numai 12 ore de muncă, iar vecinul meu 1 8
sau 20, el trebuie s ă m ă bată l a preţul d e vfazare al mărfii. Dacă muncitorii
ar avea posibilitatea să revendice plata pentru timpul suplimentar, acestei ma
nevre i s-ar pune repede capăt„. Majoritatea muncitorilor folosiţi de «Under
seller» 0 constituie străinii, tinerii şi alţii, nevoiţi să se mulţumească cu orice
salariu pe care ii pot obţine" 44) .
Ieremiada aceasta este interesantă şi pentru motivul că arată
cum în creierul capitalistului se reflectă numai aparenţa relaţiilor
de producţie. Capitalistul nu ştie că şi preţul normal al muncii
presupune o anumită cantitate de muncă neplătită şi că tocmai
această muncă neplătită constituie izvorul normal al profitului
său. Pentru capitalist, categoria timpului de supramuncă nici nu
există în genere, deoarece el este cuprins în ziua de muncă nor
mală, iar el consideră că îl plăteşte în salariul pe zi. Ceea ce
există pentru el este timpul suplimentar, prelungirea zilei de
muncă dincolo de limita care corespunde preţului obişnuit al
muncii. Atunci cînd este vorba de concurenţii săi care îşi vînd
marfa la un preţ care e sub nivelul obişnuit, el insistă chiar ca
43) „Child. Empl. Comm., III. Rep.", Evidence, p. 66, n. 22.
44) „Report etc. relative to the Grievances complained of by the jour
neymen bakers• . Land. 1862, p. LII şi ib., Evidence, nr. 479, 359, 27. Totuşi,
după cum am menţionat mai sus şi după cum recunoaşte însuşi Bennet, repre
zentantul brutarilor „fullpriced •, şi la aceştia muncitorii „î!IJOep munca la om
1 1 seara s au mai devreme, lucrînd adesea pînă la ora 7 din seara următoare•
(I. c., p. 22).
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pentru acest timp suplimentar să se dea o plată suplimentară
(extra pay) . Dar el nu ştie de asemenea că această plată supli
mentară conţine, ca şi preţul orei obişnuite de muncă, muncă
neplătită. De pildă, preţul unei ore de muncă din ziua de muncă
de 1 2 ore este de 3 pence, adică egal cu valoarea produsă într-o
jumătate de oră de muncă, iar preţul unei ore de muncă din
timpul suplimentar este de 4 pence, adică egal cu valoarea pro
dusă în 2/s de oră de muncă ; în primul caz, capitalistul îşi însu
şeşte fără plată o jumătate, în al doilea o treime din ora
de muncă.
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S alariul cu bucata

Salariul cu bucata nu este decît o formă transformată a sala
riului pe unitatea de timp, aşa cum acesta din urmă nu este
decît o formă transformată a valorii sau preţului forţei de muncă.
La prima vedere se pare că la salariul cu bucata valoarea de
întrebuinţare pe care o vinde muncitorul nu este funcţia forţei
sale de muncă, nu este muncă vie, ci munca materializată în
produs şi că preţul acestei munci nu este determinat, ca la salariul
valoarea pe o zi a forţei de mun{:ă
_________-______- '
pe unitatea de timp, prin raport u1 --i______
z ua de mlincă de un număr d e o re dat
ci prin capacitatea de muncă a producătorului 45) .
I n primul rînd, încrederea acelora care s e lasă înşelaţi de
această aparenţă ar trebui să fie zdruncinată serios de faptul că
ambele forme ale salariului există concomitent una lingă alta
în aceleaşi ramuri de producţie. De pildă :
„Zeţarii din Londra sînt plătiţi, de regulă, cu bucata, salariul pe unitatea
de timp constituind o excepţie. Dimpotrivă, Ia zeţarii din provincie, salariul
pe unitatea de timp este o regulă, iar salariul cu bucata constituie o excepţie.
45) „Sistemul muncii cu bucata marchează o epocă în istoria muncitorilor 1
acest sistem se află Ia mijlocul drumului dintre situaţia simplilor muncitori cu
ziua, care depind de voinţa capitalistului, şi meseriaşii care cooperează în muncă
şi care într-un viitor apropiat promit să reunească în persoana lor pe meseriaş
şi pe capitalist. Muncitorii care lucrează cu bucata sînt de fapt propriii lor pa
troni, chiar dacă lucrează cu capitalul întreprinzătorului". (John Watts, „Trade
Societies and Strikes, Machinery and Cooperative Societies• , Manchester 1865,
p. 52, 53.) Citez acest opuscul pentru că este un adevărat potpuriu de locuri
-comune apologetice perimate. Acelaşi domn Watts, care a fost cîndva adept
al owenismului, a publicat în 1842 o altă lucrare : „Facts and Fictions of Poli
tica! Economy•, în care declara, intre altele, că proprietatea este j af. Dar e
mult de atunci.
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ln portul Londrei, dulgherii de la şantierele navale sînt plătiţi cu bucata, iar în
celelalte porturi engleze pe unitatea de timp" 48) .
La Londra, în aceleaşi şelării se întîmplă adesea ca pentru
aceeaşi muncă francezii să primească salariul cu bucata, iar
englezii salariul pe unitatea de timp. În fabricile propriu-zise, unde
în general predomină salariul cu bucata, unele operaţii nu pot
fi măsurate din motive tehnice dup ă aceste norme de plată, astfel
că se plătesc pe unitatea de timp 47) . Este însă evident că deose
birile de formă în ceea ce priveşte salariul nu modifică cu nimic
esenţa acestuia, cu toate că una dintre aceste forme poate să
fie mai favorabilă dezvoltării producţiei capitaliste decît cealaltă.
Să presupunem că ziua obişnuită de muncă este de 12 ore,
din care 6 plătite şi 6 neplătite. Valoarea-produs este de 6 şilingi,
deci valoarea-produs a unei ore de muncă este de 6 pence.
Presupunem, în sfîrşit, că pe bază de experienţă se constată că
un muncitor care lucrează cu gradul mediu de intensitate şi iscu
sinţă, care deci pentru producerea unui articol nu întrebuinţează
într-adevăr decît timpul de muncă socialmente necesar, livrează
în 12 ore 24 de bucăţi de produs, indiferent dacă este vorba de
produse distincte sau de părţi comensurabile ale unui produs
indivizibil. In cazul acesta, valoarea celor 24 de bucăţi, după
ce s-a scăzut p artea constantă de capital pe care o conţin, este
de 6 şilingi, iar valoarea fiecărei bucăţi în parte este de 3 pence.
Muncitorul primeşte pentru fiecare bucată 1 1/2 pence şi cîştigă
astfel în 12 ore 3 şilingi. Aşa cum la salariul pe unitatea de
timp este indiferent dacă se presupune că muncitorul lucrează
4 6) T. J ,
47) Iată

Dunning, „Trade's Unions and Strikes" , Land. 1860, p. 22.
o mostră de felu] cum existenţa paralelă a acestor două forme
ale salariului favorizează înşelătoriile fabricanţilor : „Intr-o fabrică lucrează
400 de oameni, dintre care jumătate lucrează în acord şi sînt direct interesaţi
să lucreze mai multe ore. Ceilalţi 200 sînt plătiţi cu ziua, lucrează tot atita
timp ca şi ceilalţi, dar nu primesc nimic pentru orele suplimentare„. Munca
ele o jumătate de oră pe zi a acestor 200 de oameni este egală cu o muncă de
50 de ore a unei persoane, adică cu 5/s din munca săptăminală a unui mun
citor, şi constituie un ciştig palpabil pentru întreprinzător.• („Reports of Insp.
of Fact„ 31st October 1860", p. 9.) „Orele suplimentare s e practică şi acum
pe scară largă şi în majoritatea cazurilor 111. adăpostul legii înseşi, care ii
fereşte pe fabricant de a fi descoperit şi sancţionat pentru aceste abuzuri. Am
arătat în numeroase rapoarte anterioare... ce nedreptate li se face tuturor mun
citorilor care primesc salariul pe săptămînă, şi nu cu bucata•. (Leonard Homer.
în „Reports of Insp. of Fact„ 30th April 1 859", p. 8, 9.)
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ore pentru sine şi 6 ore pentru capitalist sau că din fiecare
<>ră el lucrează o jumătate pentru sine şi o jumătate pentru
capitalist, tot astfel şi aici este indiferent dacă spunem că fiecare
bucată este jumătate plătită şi jumătate neplătită sau că preţul
a
12 bucăţi înlocuieşte doar valoarea forţei de muncă în timp
ce în celelalte 12 este întruchipată plusvaloarea.
Forma salariului cu bucata este tot atît de iraţională ca şi
aceea a salariului pe unitatea de timp. In timp ce, de pildă, două
bucăţi de marfă reprezintă produsul unei ore de muncă şi deci,
după ce se scade valoarea mijloacelor de producţie consumate
pentru producerea lor, costă 6 pence, muncitorul obţine pentru
ele numai 3 pence. Salariul cu bucata nu exprimă de fapt, în
mod direct, nici un raport valoric. Aici nu valoarea bucăţii de
marfă se măsoară prin timpul de muncă întruchipat în ea, ci,
dimpotrivă, munca cheltuită de muncitor se măsoară prin numărul
bucăţilor de marfă produse de el. In cazul salariului pe unitatea
de timp, munca se măsoară nemijlocit prin durata ei ; în cazul
salariului cu bucata, ea se măsoară prin cantitatea de produs în
care se află condensată o muncă de o anumită durată 48) . Preţul
timpului de muncă însuşi este determinat în cele din urmă de
ecuaţia : valoarea zilei de muncă
valoarea pe o zi a forţei de
muncă. Aşadar, salariul cu bucata nu este decît o formă modifi
cată a salariului pe unitatea de timp.
Să analizăm acum ceva mai amănunţit p articularităţile carac
teristice ale sal ariului cu bucata.
Calitatea muncii este controlată aici de produsul însuşi, care
trebuie să fie de o calitate medie pentru ca preţul pe bucată să
fie plătit în întregime. Ca urmare a acestui fapt salariul cu bucata
devine o sursă inepuizabilă pentru reţineri din salariu şi pentru
înşelătorii capitaliste.
El oferă capitalistului o măsură perfect determinată pentru
intensitatea muncii. Numai timpul de muncă întruchip at într-o
-cantitate de mărfuri determinată anterior şi stabilită prin practică
e considerat timp de muncă socialmente necesar şi este plătit ca
.atare. Din această cauză, în atelierele de croitorie mai mari din
Londra, o anumită bucată de produs, de pildă o jiletcă etc„ se
6

=

48) „Salariul poate fi măsurat în două feluri : prin durata muncii sau prin
produsu! ei". („Abrege elementaire des principes de ! '!icon. Pol.", Paris 1796 ,
.p. 32.) Autorul acestei scrieri anonime este G. Garnier.
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numeşte oră, jumătate de oră etc., ora de muncă fiind plătită
cu 6 pence. Din practică se ştie care este produsul mediu al
unei ore. Atunci cînd este vorba de modele noi, de reparaţii etc.,
se ivesc neînţelegeri între patron şi muncitor asupra chestiunii
dacă o anumită bucată de produs este egală cu o oră etc., pînă
cînd şi aici experienţa este aceea care hotărăşte. Acelaşi lucru
se întîmplă ş\ în atelierele de mobile din Londra etc. Dacă mun
citorul nu posedă capacitatea medie de muncă, dacă el nu este
în stare să livreze un anumit minim de produs pe zi, este
concediat �9) .
Intrucît r.:alitatea şi intensitatea muncii sînt controlate a1c1
de însăşi forma salariului, supravegherea muncii devine în mare
măsură inutil �. Salariul cu bucata constituie de aceea baza atît
pentru munca la domiciliu în perioada modernă descrisă mai sus,
cît şi pentru un sistem ierarhic diversificat de exploatare şi de
asuprire. Acesta din urmă are două forme principale. Pe de o
parte, salariul cu bucata înlesneşte interpunerea unor p araziţi
între capitalist şi muncitorul salariat prin subarendarea muncii (sub
letting of labour) . Profitul intermediarilor este format exclusiv din
diferenţa dintre preţul muncii plătit de capitalist şi partea acestui
preţ pe care intermediarii o lasă realmente muncitorului 50) . Siste
mul acesta poartă în Anglia denumirea caracteristică de „sweating
system" (sistem de stoarcere a sudorii) . Pe de altă parte, sala
riul cu bucata îi permite capitalistului să încheie un contract cu
muncitorul principal - în manufactură cu şeful unui grup , în
mine cu minerul propriu-zis etc., în fabrică cu muncitorul care
lucrează direct la maşină - în care se prevede livrarea unui
număr anumit de bucăţi produs la un anumit preţ, muncitorul
principal obligîndu-se să angajeze şi să plătească pe muncitorii
49) „El" (filatorul) „primeşte o anumită cantitate de bumbac şi după un
anumit timp trebuie să predea în schimb o anumită cantitate de fire răsucite
sau de fire obişnuite, de un anumit grad de fineţe, şi i se plăteşte o sumă anu
mită pentru fiecare pfund de produs pe care ii livrează. Dacă lucrul său nu este
de bună calitate, el este amendat ; dacă, pe de altă parte, cantitatea este mai
mică deoît minimul fixat pentru timpul respectiv, el e concediat şi înlocuit cu
un muncitor mai iscusit". (Ure, I. c„ p. 3 1 6, 317.)
5 0) „Cînd produsUJl muncii trece prin mîinile mai multor persoane şi fie
care dintre aceste persoane vrea să aibă un cîşti!'.[, în timp ce numai ultima
face munca, plata care ajung e în cele din urmă în mina muncitoarei este mize
rabilă şi disproporţionată". („Child. Empl. Comm., II. Rep . , p. LXX, nr. 424.)
"
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auxiliari. Exploatarea muncitorilor de către capital se realizează
aici prin intermediul exploatării muncitorului de către muncitor 51 •
Salariul cu bucata odată stabilit, interesul personal îl deter
mină, fireşte, pe muncitor să facă un efort sporit, ceea ce în
lesneşte capitalistului ridicarea gradului normal de intensitate
a muncii 51a) . Tot interesul personal îl îndeamnă pe muncitor să-şi
prelungească ziua de muncă, căci astfel creşte salariul său pe zi
sau pe săptămînă 52) . Acest lucru provoacă o reacţie identică cu
cea descrisă cu prilejul analizării salariului pe unitatea de timp ,
fără a mai vorbi de faptul că prelungirea zilei de muncă în sine
implică o scădere a preţului muncii, chiar dacă salariul cu bucata
rămîne constant.
In cazul salariului pe unitatea de timp, pentru aceleaşi funcţii
salariul este, cu puţine excepţii, acelaşi, în timp ce în cazul
51) Chiar şi apologetul Watts remarcă : „Sistemul de plată cu bucata ar
fi mult îmbunătăţit dacă la contract ar participa toţi muncitorii care lucrează
într-o intreprindere potrivit capacităţilor lor în loc ca un singur om să fie inte
resat să pună la muncă excesivă pe tovarăşii săi pentru beneficiul său propriu•
(1.c. p. 53l. In ceea ce priveşte infamiil e acestui sistem, comp. „Child. Empl.
Comm., Rep. III", ip. 66, n. 22 ; p. 1 1 , n. 124 ; p. XI, n. 13, 53, 59 etc.
5la) Rezultatul acesta natural este de multe OTi sporit prin mijloace arti
ficiale. Astfel, în construcţia de maşini, la Londra se foloseşte de obicei urmă
torul truc : „capitalistul alege ca şef al unui grup de muncitori pe un om care
se remarcă prin forţă fizică şi îndeminare. Trimestrial sau la alte termene îi
plăteşte un salariu suplimentar, cu condiţia să facă tot posibilul pentru a-i de
termina pe tovarăşii săi de muncă, care nu primesc decit salariul obişnuit, să
se ia la întrecere cu el... Faptul acesta explică fără nici un alt comentariu de
ce capitaliştii se pling că trade-unionurile «paralizează activitatea, indeminarea
mai mare şi forţa de muncă (stinting the action, superior skLll and working
power) » " . (Dunning, I. c., p. 22, 23.) Intruoit autorul este el însuşi muncitor ş1
secretar al unui trade-union, s-ar putea crede că exagerează. Luaţi însă, de
pildă, „highly respectable" * enciclopedie agronomică a lui J. Ch. Morton şi
veţi vedea în articolul „Labourer" că această metodă este recomandată arenda
şilor ca o metodă verificată.
52) „Pentru toţi cei plătiţi cu bucata... este avantajoasă mărirea duratei
muncii dincolo de limitele prevăzute de lege. Această tendinţă de a face ore
suplimentare se observă îndeosebi ]a femeile care lucrează ca ţesătoare şi ca
depănătoare". („Rep. of Insp. of Fact., 30th April 1858" , p. 9.) „Salariul cu
bucata, atit de avantajos pentru capitalist..., are tendinţa directă de a-l deter
mina pe tinărul olar să muncească excesiv de mult în cursul celor 4 sau 5 ani
în care e plătit cu bucata, dar la un preţ scăzut. Aceasta este una dintre
cauzele principale ale degenerării fizice a olarilor". („Child. Empl. Comm., I.
Rep." , p. XIII.)
*

- „prea-respectabila•.

-

Nota trad.
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salariului cu bucata preţul timpului de muncă se măsoară, ce-i
drept, cu o anumită cantitate de produs, dar salariul pe zi sau pe
săptămînă variază în funcţie de deosebirile individuale dintre
muncitori, unul livrind într-un timp dat numai minimul de produs,
altul media, al treilea mai mult decît media. In ceea ce priveşte
venitul real, există deci diferenţe mari în funcţie de îndemînarea,
forţa, energia, rezistenţa etc. fiecărui muncitor 53) . Faptul acesta
nu schimbă, bineînţeles, cu nimic relaţia generală dintre capital
şi munca salariată. In primul rînd, deosebirile individuale se com
îlensează atunci cînd luăm atelierul în ansamblu, întrucît acesta
livrează într-un timp de muncă dat o cantitate medie de produs,
!ar salariul total plătit muncitorilor este salariul mediu în ramura
de producţie respectivă. In al doilea rînd, raportul dintre salariu
şi plusvaloare rămîne neschimbat, deoarece salariului individual
al fiecărui muncitor în parte îi corespunde masa de plusvaloare
produsă individual. Dar posibilităţile mai mari pe care salariul
cu bucata le oferă individului tind să dezvolte, pe de o parte,
individualitatea şi deci spiritul de libertate, de independenţă şi de
autocontrol al muncitorilor, iar pe de altă parte, concurenţa dintre
ei. El are deci tendinţa ca o dată cu ridicarea salariilor individuale
peste nivelul mediu să scadă însuşi acest nivel mediu. Acolo
însă unde un anumit salariu cu bucata s-a statornicit prin tradiţii
îndelungate şi de aceea reducerea lui prezintă dificultăţi deosebite,
patronii recurg uneori la transformarea forţată a salariului cu
bucata în salariu pe unitatea de timp. Un asemenea procedeu a
provocat, de pildă, în 1 860 o mare grevă a muncitorilor de la
fabricile de panglici din Coventry 54) . In sfîrşit, salariul cu bucata
53) „Dacă într-o ramură de producţie munca este plătită ln acord, adică
bucata ... , salariile pot să difere considerabil ca mărime... Dimpotrivă, în
cazul salariului cu ziua există în general un tarif unitar al salariilor.„ recu
noscut atît de întreprinzător, cit şi de muncitor ca salariu tip pentru munci
torUil mediu din ramura rnspectivă" . (Dunning, l.c., p. 1i'.)
64) „Lucrul calfelor e reglementat cu ziua sau cu bucata (a la journee
ou a la piece) ... Patronii ştiu aproximativ cită muncă pot efectua zilnic lucră
torii din fiecare metier * şi, în consecinţă, li plătesc adesea proporţional cu
munca făcută ; astfel, calfele lucrează cit mai mult posibil în propriul lor
interes fără supraveghere". (Cantillon, „Essai sur la Nature du Commerce en
General• , A.mst. I!d. 1756, p. 185 şi 202. Prima ediţie a apărut în 1155.)
Aşadar, Cantillon, de la care Quesnay, sir James Steuart şi A. Smith s-au
inspirat din plin, prezintă aici salariul cu bucata ca fiind pur şi simplu o
formă modificată a salariului pe unitatea de timp. Pe coperta ediţiei franceze
cu

*
3 6*

-

branşă.

-
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este unul dintre elementele principale pe oare se bazează sistemul
de muncă cu ora descris mai sus 55) .
Din cele de mai sus rezultă că salariul cu bucata este
forma de salariu cea mai adecvată modului de producţie capitalist.
Deşi nu constituie o noutate - salariul cu bucata figurează ofi
cial alături de salariul pe unitatea de timp, printre altele, în sta
tutele muncitoreşti franceze şi engleze din secolul al XIV-lea el este aplicat pe scară largă abia în perioada manufacturieră.
propriu-zisă. In perioada de „Stur.m und Drang" a marii industrii,
anume în perioada 1797-1815, salariul cu bucata serveşte ca
pîrghie pentru prelungirea timpului de muncă şi pentru reducerea
salariului. Un material foarte important privind mişoarea salariu
lui în această perioadă găsim în Cărţile Albastre : „Report and
Evidence from the Select Committee on Petitions respecting the
Corn Laws" (sesiunea p arlamentară 1 8 1 3-1 8 1 4) şi 11Reports from
the Lords' Committee, on the state of the Growth, Commerce, and
Consumption of Grain, and all Laws relating thereto" (sesiunea
1 8 1 4-1 815). Aceste publicaţii conţin dovezi b azate pe documente
în ceea ce priveşte scăderea continuă a preţului muncii din mo
mentul începerii războiului antiiacobin. Astfel, în ţesătorii, salariul
cu bucata a scăzut atît de mult, incit, deşi ziua de muncă a fost
mult prelungită, salariul pe zi este mai scăzut decît înainte.
a lui Cantillon se menţionează că este o traducere din limba engleză, dar
ediţia engleză : „The Analysis of Trade, Commerce etc., by Philip Cantillon,
late of tr.e City of London, Merchant" nu numai că a apărut mai tirziu (1759) ,
dar şi conţinutul ei dovedeşte că a fost elaborată ulterior. Astfel, în ediţia
franceză Hume nu este menţionat, iar în ediţia engleză numele lui Petty nu
apare aproape de loc. Ediţia engleză este mai puţin importantă din punct de
vedere teoretic, dar conţine tot felul de date speciale privind comerţul
englez, comerţul cu metale nobile etc., care în textul francez lipsesc. De
aceea cuvintele din titlul ediţiei engleze, după care scrierea ar fi „Taken
chiefly from the Manuscript of a very ingenious Gentleman deceased, and
adapted etc." *, par să fie mai mult decit una dintre obişnuitele ficţiuni ale
vremii 158•
55) „De cite ori n-am avut prilejul să vedem că în unele ateliere erau
angajaţi mai mulţi muncitori decit era într-adevăr necesar pentru muncă ? De
multe ori se angajează muncitori pentru lucrări neprevăzute, uneori chiar ima
ginare ; întrucit muncitorii sînt plătiţi cu bucata întreprinzătorii nu riscă nimic,
toate daunel e provocate de pierderea de timp sînt suportate de cei care nu
lucrează". (H. Gregoir, „Les Typographes devant le Tribunal Correctionnel de
Bruxelles" , Bruxelles 1865, p. 9.)
* - împrumutată în cea mai mare parte din man·..is crisul unui foarte dotat gentle
man decedat şi adaptat etc. - Nota trad.
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„Venitul real al ţesătorului este acum cu mult mai scăzut deci! în tre
cut : avantajele sale faţă de muncitorul necalificat, care cindva erau foarte
mari, au dispărut aproape complet. lntr-adevăr, deosebirea dintre salariul pen
tru o muncă calificată şi salariul pentru o muncă necalificată este acum mult
mai mică deci! în oricare altă perioadă anterioară" 56).
Din următorul pasaj luat dintr-o lucrare care apara cu păr
tinire interesele landlorzilor şi arendaşilor se poate vedea ce
puţine foloase a avut proletariatul agricol de pe urma sponru
intensităţii şi duratei muncii datorită salariului cu bucata :
„Majoritatea covirşitoare a operaţiilor agricole este efectuată de oamem
angajaţi cu ziu3. sau cu bucata. Salariul lor săptăminal este de circa 12 şilingi ;
şi cu toate că este de presupus că, fiind plătit cu bucata, muncitorul este în
demnat să munce3.scă mai mult şi ciştigă cu 1 şiling sau poate cu 2 şilingi mai
mult deci! dacă e plătit cu săptămina, la analizarea venitului său în ansamblu
se constată că ceea ce ciştigă în plus e' le anihilat de faptul că în anumite pe
rioade ale anului nu găseşte de lucru... Se mai constată în genere că salariile
acestor oameni se află într-un anumit raport faţă de preţul mijloacelor de sub- ·
zistenţă necesare, astfel că un om cu d01 copii este în stare să-şi întreţină
familia fără să recurgă Ia ajutorul parohiei" 57).
ln acea epocă, referindu-se la faptele relatate în rapoartele
publicate de p arlament, Malthus spunea :
„Mărturisesc că nu sint de loc mulţumi t că practica salariului cu bucata
capătă o atit de mare răspindire. O muncă grea de cite 1 2 sau 14 ore pe zi
în cursul unei perioade mai îndelungate este într-adevăr prea mult pentru o
fiinţă omenească• 58).
ln atelierele în care s-a aplicat legea cu privire la reglemen
tarea muncii în fabrici, salariul cu bucata este o regulă generală,
deoarece aici capitalul nu poate să prelungească ziua de muncă
decît prin intensificarea muncii 59) .
Dacă se schimbă productivitatea muncii, se schimbă şi timpul
de muncă pe care îl reprezintă o anumită cantitate de produs.
Se schimbă, prin urmare, şi salariul cu bucata, deoarece el exprimă
preţul unui anumit timp de muncă. ln exemplul dat de noi
mai sus se produceau în 12 ore 24 de bucăţi de produs, valoarea
nou creată în aceste 12 ore fiind de 6 şilingi, valoarea pe o zi
a forţei de muncă de 3 şilingi, preţul orei de muncă de 3 pence,
56) „Remarks on the Commercial Policy of Great Britain" , London 1815, p. 48.
57) „A Defence of the Landowners and Farmers of Great Britain" , Lond.
1 814, p. 4, 5.
58) Malthus, „Inquiry into the Nature etc. of Rent", London 1815, [p. 49, notă].
59) „Muncitorii cu bucata reprezintă, probabil, 4/5 din totalul muncitorilor
de fabrică". („Reports of Insp. of Pact. for 30th Aipril 1 858 " , p. 9.)
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iar salariul de 11/2 pence de bucată. Fiecare bucată a absorbit
1/2 de oră de muncă. Dacă în aceeaşi zi de muncă se produc
acum, de pildă, ca urmare a dublării productivităţii muncii, 48 de
bucăţi în loc de 24 şi dacă toate celelalte împrejurări rămîn ne
schimb ate, salariul cu bucata scade de la l1/2 pence la 3/4 pence,
întrucît fiecare bucată nu mai reprezintă acum decît 1/4 în loc
de 1/2 de oră de muncă. 24 X 11/2 pence
3 şilingi ; tot aşa
=

48 X 3/4 pence
3 şilingi. Cu alte cuvinte, salariul cu bucata scade
în aceeaşi proporţie în care creşte numărul bucăţilor produse în
=

acelaşi număr de ore 60), prin urmare în aceeaşi proporţie în care
scade timpul de muncă folosit pentru o bucată. Această schim
b are a salariului cu bucata, deşi pur nominală, este izvorul per
manent al conflictului dintre capitalist şi muncitor : fie pentru că
capitalistul o foloseşte ca pretext pentru a reduce efectiv preţul
muncii, fie pentru că forţa productivă sporită a muncii este
însoţită de o creştere a intensităţii ei, fie pentru e:ă muncitorul
ia în serios forma exterioară a salariului cu bucata, considerînd
că ceea ce i se plăteşte este produsul muncii sale şi nu forţa sa
de muncă, şi în virtutea acestui fapt se opune deci unei reduceri
a salariului, care nu este însoţită de o reducere corespunzătoare
a preţului de vînzare a mărfii.
„Muncitorii urmăresc cu grijă preţul materiilor prime şi preţul bunurilor
fabricate şi sint astfel în stare să aprecieze cu exactitate profiturile patroni
lor lor• 61) .
60) „Forţa productivă a maşinii sale de filat este măsurată cu precizie, iar
mărimea sumei cu care se plăteşte munca făcută cu această maşină scade o dată
cu creşterea forţei ei productive, deşi nu în aceeaşi proporţie". (Ure, l.c., p. 31 1.)
Această din urmă formulare apologetică este infirmată de Ure însuşi. EI admite,
de pildă, că dintr-o prelungire a mulei rezultă o muncă suplimentară. Munca
nu scade deci în aceeaşi măsură în care creşte forţa ei productivă. Mai departe :
„Prin această prelungire forţa productivă a maşinii este sporită cu 1/5. Ca
urmare, pentru munca sa filatorul nu va mai fi plătit cu acelaşi salariu ca mai
înainte, dar, întruaît salariul său nu este redus cu 1/5, perfecţionarea intervenită
îi sporeşte cîştigul în bani pentru fiecare număr de ore muncite" - insă, însă „la calculul de mai sus se impune o anumită modificare... Din jumătatea de
şiling pe care o cîştigă în plus, filatorul trebuie să plătească ceva pentru aju
toare tinere ... care înlătură pe muncitorii adulţi" (l.c. p. 320, 321). ceea ce nu
dovedeşte o tendinţă de urcare a salariului.
61) H. Fawcett, „The Economic Position of the British Labourer•, Cam
bridge and London 1865, p. 1 18.
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Capitalul respinge pe bună dreptate asemenea pretenţii, care
au la bază o concepţie eronată asupra caracterului muncii sala
riate 62) . El este indignat de pretenţia muncitorilor de a institui
un impozit pe progresul industriei şi declară categoric că produc
tivitatea muncii * * nu�l priveşte pe muncitor 63) .

62) In ziarul londonez „Standard" din 26 octombrie 1861 se găseşte o rela
tare despre un proces al firmei „John Bright et Co. •, dezbătut în faţa ma
gistrates * din Rochdale, prol:es în •care această firmă „ a cerut ca reprezen
tanţii trade-unionului ţesătorilor de covoare să fie condamnaţi pentru intimidare.
Firma «Bright» introdusese maşini noi, care urmau să producă 240 de iarzi de
covoare în timpul şi cu munca ( I) necesare înainte pentru producerea a 160 de
iarzi. Muncitorii nu aveau dreptul să participe la o parte din profitul rezultat
din investiţiile de capital pe care patronii lor le făcuseră pentru perfecţionările
tehnice. In consecinţă, domnii Bright au propus o reducere a salariului de Ia 1'/1
penea de iard I a 1 penny, cîştigurile muncitorilor pentru aceeaşi muncă ram1nînd neschimbate. Aceasta era însă o reducere nominală, asupra căreia, după
cum se afirmă, muncitorii nu fuseseră avertizaţi•.
68) „ln tendinţa lor de a menţine un anumit nivel al salariilor, trade
unionurile se străduiesc să participe la profiturile rezultate din perfecţionarea
maşinilor 1• (Quelle horreur I ***) ...Ele cer un salariu sporit pe motiv că
munca este redusă ... , cu alte cuvinte ele se străduiesc să instituie un impozit
pe perfecţionările din industrie". („On Combination of Trades" , New Edit.,
Land. 1834, p. 42 .)
„

-

-

judecătorilor de pace.
Nota trad.
*
** In ediţia a 4-a : muncitorului. - Nota red.
Nota trad.
** * - Ce oroare I
-
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In capitolul cincisprezece am tratat diferitele combinaţii care
pot provoca o schimbare a mărimii absolute sau relative (adică
în comparaţie cu plusvaloarea) a valorii forţei de muncă, în
timp ce, pe de altă parte, cantitatea de mijloace de subzistenţă
în care se realizează preţul forţei de muncă poate să sufere
schimbări independente sau diferite de vari a ţiile acestui preţ 64) .
Aşa cum am mai arătat, prin simpla transformare a valorii, res
pectiv a preţului forţei de muncă în forma exoterică a salariului,
toate legile menţionate se transformă în legi ale mişcării sala
riului. Ceea ce apare în cadrul acestei mişcări ca o alternare de
combinaţii poate să apară ca deosebiri existente concomitent
între salariile din diferite ţări. Prin urmare, cind se compară sala
riile din diferite ţări trebuie luate în considerare toate momentele
care determină schimbările mărimii valurii forţei de muncă : preţul
şi volumul celor mai stringente trebuinţe naturale şi istoriceşte
dezvoltate, cheltuielile pentru instruirea muncitorului, rolul muncii
femeilor şi copiilor, productivitatea muncii, mărimea ei extensivă
şi intensivă. Chiar şi o comparaţie aricit de superficială cere ca
în primul rînd salariul mediu pe zi în aceleaşi ramuri de activitate
din diferite ţări să fie redus la ziua de muncă de aceeaşi durată.
Odată făcut acest lucru, trebuie ca, la rîndul lui, salariul pe uni
tatea de timp să fie transformat în salariu cu bucata, întrucit numai
salariul cu bucata este unitatea de măsură atît pentru produc
tivitatea, cit şi pentru intensitatea muncii.
In fiecare ţară există o anumită intensitate medie a muncii ;
dacă intensitatea este mai mică decit această medie, munca chel64) „Nu este exact dacă se spune că salariile" (este vorba de expresia ior
în bani) „au crescut pentru că se poate cumpăra cu ele o cantitate mai mare
dintr-un produs mai ieftin". (David Buchanan, într-o notă la lucrarea : A. Smith
„Wealth etc." , 1814, v. I, p. 417, editată de el.J
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tuită pentru producerea unei mărfi depăşeşte timpul socialmente
necesar, nefiind, prin urmare, considerată muncă de calitate nor
mală. Numai un grad de intensitate care se ridică peste media
naţională modifică, în ţara respectivă, măsura valorii prin simpla
durată a timpului de muncă. Altfel stau lucrurile pe piaţa mon
dială, ale cărei părţi componente sînt diferitele ţări. Intensitatea
medie a muncii variază de la o ţară la alta ; într-o ţară ea este
mai mare, în alta mai mică. Aceste medii naţionale formează
deci o scară a cărei unitate de măsură este unitatea medie a
muncii universale. Comparată cu munca naţională mai puţin in
tensivă, munca naţională mai intensivă produce deci în aceeaşi
durată de timp mai multă valoare, care se exprimă în b ani
mai mulţi.
Aplicată pe scară internaţională însă, legea valorii suferă
modificări şi mai mari prin faptul că pe piaţa mondială munca
naţională mai productivă este considerată de asemenea ca fiind
mai intensivă, afară de cazul cînd concurenţa sileşte naţiunea mai
productivă să reducă preţul de vînzare al mărfii pe care o pro
duce la valoarea ei.
In măsura în care, într-o ţară dată, producţia capitalistă se
dezvoltă, în aceeaşi măsură intensitatea şi productivitatea muncii
naţionale se ridică peste nivelul internaţional 64a) . Diferitele can
tităţi de mărfuri de acelaşi fel care, în diferite ţări, sînt produse
în acelaşi timp de muncă au, aşadar, valori internaţionale dife
rite, care se exprimă în preţuri diferite, adică în sume de bani
care variază în funcţie de valorile internaţionale. Valoarea rela
tivă a b anilor va fi deci mai mică la o naţiune cu un mod de
producţie capitalist mai dezvoltat deoît la o naţiune cu un mod de
producţie capitalist mai puţin dezvoltat. Rezulfă, prin urmare, că
salariul nominal, echivalentul forţei de muncă exprimat în bani,
va fi de asemenea mai ridicat la prima naţiune decît la cea de-a
doua ; ceea ce nu înseamnă nicidecum că lucrurile stau aşa şi în
ceea .ce priveşte salariul real, cu alte cuvinte în ceea ce priveşte
mijloacele de subzistenţă aflate la dispoziţia muncitorului.
Dar chiar dacă se face abstracţie de această inegalitate rela
tivă a valorii b anilor în diferite ţări, se constată adesea că sal.a
riul pe zi, pe săptămînă etc. este mai ridicat la prima naţiune
decît la cea de-a doua, în timp ce preţul relativ al muncii, adică

84a) In altă parte vom cerceta împrejurările care pot modifica
lege, sub aspectul productivităţii, în anumite ramuri de producţie.

această
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preţul muncn m raport cu plusvaloarea şi cu valoarea produsului,
este mai ridicat la a doua naţiune decît la prima 65) .
J. W. Cowell, în 1 833 membru al comisiei pentru cercetarea
muncii în fabrici, după ce a analizat amănunţit situaţia din filaturi
a ajuns la concluzia că,
„în fond, pentru fabricant salariile sînt mai scăzute în Anglia decît pe continent,
deşi pentru muncitor ele sînt poate mai ridicate". (Ure, p. 314.)
In raportul său din 31 octombrie 1 866, Alexander Redgrave,
inspector de fabrici englez, demonstrează, pe b aza comparării da
telor statistice din Anglia cu cele de pe continent, că, în pofida
salariului mai scăzut şi a timpului de muncă mult mai lung, în
ţările de pe continent munca este, în raport cu produsul, mai
scumpă decît în Anglia. Un director englez (manager) al unei fa
brici de bumbac din Oldenburg declară că acolo timpul de muncă
durează de la 5,30 dimineaţa pînă la 8 seara, inclusiv sîmbăta, şi
că muncitorii, chiar dacă lucrează sub controlul unor supraveghe
tori englezi, produc în aceste ore mai puţine produse decît produc
englezii în 10 ore, iar dacă supraveghetorii sînt germani, produc
şi mai puţin. Salariul este cu mult mai scăzut decît în Anglia, în
multe cazuri cu 50°/o, dar în raport cu numărul maşinilor, numărul
braţelor de muncă este cu mult mai mare, în unele sectoare re
prezentînd 5 : 3 în comparaţie cu Anglia. D-l Redgrave dă amă
nunte foarte exacte asupra filaturilor de bumb ac din Rusia. Datele
i-au fost furnizate de un manager englez care a lucrat acolo pînă
nu de mult. Pe acest teren rusesc, atît de bog.at în infamii de tot
felul, sînt în floare şi vechile orori din perioada de copilărie a
65) Polemizînd cu A. Smith, James Anderson observă : „Merită de aseme·
nea relevat faptul că, deşi de obicei preţul muncii este aparent mai scăzut în
ţarile sărace, în care produsele pămîntului şi îndeosebi cerealele sînt mai ieftine,
în realitate acest preţ este de obicei mai ridicat în aceste ţări decît în alte!&.
Căci nu salariul pe care muncitorul îl primeşte pentru o zi de muncă reprezintă
adevăratul preţ al muncii, deşi el este preţul ei aparent. Preţul real este ceea
ce o anumită cantitate de muncă efectuată îl costă efectiv pe întreprinzător ;
privită prin această prismă, munca este aproape în toate cazurile mai ieftină
în ţările bogate decît în cele mai sărace, cu toate că preţul cerealelor şi altor
mijloace de subzistenţă este de obicei mult mai scăzut în acestea din urmă
decît în cele dintîi... Munca plătită cu ziua este mai ieftină în Scoţia decît în
Anglia ... Munca plătită cu bucata este, în general, mai ieftină în Anglia" .
(James Anderson, „Observations o n the means o f exciting a spirit o f National
Industry etc.", Edinb. 1777, p. 350, 351.) - Dimpotrivă, nivelul scăzut al sala·
riului provoacă la rîndu[ său o scumpire a muncii. „Munca este mai scumpa m
Irlanda decît î.n Anglia ... pentru că acolo salariile sînt mai scăzute". (Nr. 2 074,
î n „Roya! Commission on Railways, Minutes" , 1 867.)
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factories * engleze. Directorii sînt, bineînţeles, englezi, întrucît
capitalistul autohton rus nu ştie să-şi conducă fabrica. Deşi munca
este excesivă, deşi se munceşte zi şi noapte fără întrerupere, deşi
muncitorii primesc un salariu de mizerie, producţia de fabrică
din Rusia vegetează, numai din cauză că produsele străine sînt
prohibite. - Voi reproduce, în încheiere, un tabel comparativ al
d-lui Redgrave cu numărul mediu de fusuri, pe fabrică şi pe fila
tor, în diferite ţări ale Europei. D-l Redgrave menţionează el însuşi
că a cules aceste cifre cu cîţiva ani în urmă şi că de atunci pro
porţiile fabricilor şi numărul fusurilor pe cap de muncitor au
crescut în Anglia. El presupune însă că în ţările de pe continent
enumerate, progresul a fost relativ acelaşi, astfel că cifrele şi-au
păstrat valoarea lor comparativă.
Numărul mediu de fusuri pe fabrică

ln
ln
ln
ln
ln
ln
ln

Anglia
Elveţia
Austria
Saxonia
Belgia
Pranţa
Prusia

numărul mediu de fusuri de fiecare fabrică 12 600
8 OOO
1 OOO

4 500
4 OOO
1 500
1 500

Numărul mediu de fusuri pe cap d e m unci l or

ln Franţa
ln Rusia
ln Prusia
ln Bavaria
In Austria
ln Belgia
ln Saxonia
ln statele germane mai mici
ln Elveţia
ln Marea Britanie

o persoană la 14 fusuri
28
31
" 46
' 49

" 50
50
" 55
" 55
" 14

„Abstracţie făcînd de a!Jte împrejurări - spU!Ile d-l Redgrave -, oompa
raţia aceasta este defavorabilă pentru Marea Britanie, îndeosebi pentru faptul
că în Marea Britanie există un mare număr de fabrici în care ţesătoria meca
nizată este combinată cu filatura, iar muncitorii care lucrează la războaiele de
ţesut nu sînt excluşi din calcul. ln străinătate, dimpotrivă, majoritatea fabricilor
sînt simple filaturi. Dacă s-ar putea găsi date pe deplin comparabile, aş putea
enumera multe filaturi de bumbac din districtul meu în care o maşină mule cu
2 200 de fusuri este supravegheată de un singur om (minder) ajutat de două
femei şi care produc zilnic 220 de pfunzi de fire, în lungime de 400 de mile
(e.ngleze) •. („Reports of Insp. of Pact„ 31st Oct. 1866", p . 31-31 passim.)
*

-

fabricilor.

-

Nota trad.
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Se ştie ca rn răsăritul Europei, ca şi în Asia, anumite com
panii engleze au preluat construcţia de căi ferate şi că ele folosesc
la aceste lucrări, pe lîngă muncitori autohtoni, şi un anumit număr
de muncitori englezi. As tfel necesitatea practică le-a impus să
ţină seama de deosebirile naţionale în ceea ce priveşte intensi
tatea muncii, şi faptul acesta nu le-a pricinuit pagube. Experienţa
lor ne învaţă că, chiar dacă nivelul salariului corespunde mai
mult sau mai puţin intensităţii medii a muncii, preţul relativ al
muncii (în raport cu produsul) se schimbă în general în sens invers.
In una din primele sale lucrări economice, intitulată „Studiu
asupra nivelului salariului u 66) , H. Carey încearcă să demonstreze
că diferitele salarii naţionale sînt direct proporţionale cu gradele
de productivitate ale zilelor naţionale de muncă, pentru a trage
concluzia, din acest raport internaţional, că, în general, salariul
creşte şi scade proporţional cu productivitatea muncii. întreaga
analiză făcută de noi producţiei plusvalorii arată că această con
cluzie ar fi .absurdă, chiar dacă Carey şi-ar fi fundamentat premi
sele, în loc să prezinte, potrivit obiceiului său, un noian de date
statistice, adunate în mod necritic şi superficial. Este însă interesant
că el însuşi recunoaşte că, în realitate, lucrurile nu se petrec aşa
cum prevede teoria. Căci amestecul statului denaturează această
relaţie economică naturală. Salariile naţionale trebuie deci calcu
late ca şi cum partea din ele care îi revine statului sub formă de
impozite i-ar reveni muncitorului însuşi. Nu ar fi rău ca d-l Carey
să se gîndească dacă aceste „cheltuieli ale statului nu sînt şi ele
„roade naturale" ale dezvoltării capitaliste ? Raţionamentul de mai
sus este întru totul demn de omul care a declarat mai întîi că rela
ţiile de producţie capitaliste sînt legi eterne ale naturii şi ale ra
ţiunii, al căror joc liber şi armonios este perturbat de amestecul
statului , pentru a descoperi apoi că influenţa diabolică a Angliei
pe piaţa mondială, influenţă care, după cum se p are, nu decurge
din legile naturale ale producţiei capitaliste, face necesar ameste
cul statului, şi anume apărarea de către stat a acestor legi ale
naturii şi raţiunii, alias * necesitatea sistemului protecţionist. El a
descoperit, de asemenea, că teoremele lui Ricardo etc., în care sînt
formulate opoziţii şi contradicţii sociale existente, nu sînt produsul
ideal al dezvol tării economice reale, ci că, dimpo trivă, contradicţiile
reale ale producţiei capitaliste sînt, în Anglia şi în alte ţări, rezulu

88) „Essay on the Rate of Wages : with an Examination of the Causes of
the Differences in the Conditions of the Labouring Population throughout the
World" , Philadelphia 1 835.
*
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tatul teoriei lui Ricardo etc. ! El a descoperit, în sfirşit, că, în ultimă
analiză, comerţul este acela care distruge frumuseţea şi armonia
înnăscută a modului de producţie capitalist. Incă un pas, şi el va
descoperi, poate, că singurul neajuns al producţiei capitaliste este
însuşi capitalul. Numai un om cu o atît de îngrozitoare lipsă de
simţ critic şi cu o .asemenea pseudoerudiţie ca a lui a meritat ca,
în pofida ereziei sale protecţioniste, să devină sursa secretă a în
ţelepciunii armonioase a unui Bastiat şi a tuturor celorlalţi optimişti
adepţi al liberului schimb din zilele noastre.
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Secţiunea a şaptea

PROCESUL DE ACUMULARE A CAPITALULUI

Transformarea unei sume de bani în mijloace de producţie şi
în forţă de muncă este prima mişcare pe care o efectuează canti
tatea de valoare care urmează să îndeplinească funcţia de capital.
Ea are loc pe piaţă, în sfera circulaţiei. A doua fază a mişcării,
procesul de producţie, se încheie în momentul în care mijloacele
de producţie au fost transformate în marfă a cărei valoare depă
şeşte valoarea elementelor ei componente, adică conţine capitalul
avansat iniţial plus o plusvaloare. Aceste mărfuri trebuie apoi arun
cate din nou în sfera circulaţiei. Ele trebuie vîndute, valoarea lor
trebuie realizată în bani, aceşti bani trebuie transformaţi din nou
în capital, şi aceasta se repetă mereu. Acest circuit, care p arcurge
mereu aceleaşi faze succesive, formează circulaţia capitalului.
Prima condiţie a acumulării este : capitalistul să-şi vîndă
mărfurile şi să transforme din nou în capital cea mai mare parte a
banilor obţinuţi. In cele ce urmează se presupune că capitalul par
curge în mod normal procesul circulaţiei. Acest proces va fi anali
zat amănunţit în cartea a doua.
Capitalistul care produce plusvaloarea, adică stoarce direct
de la muncitor muncă neplătită şi o fixează în mărfuri, este, ce-i
drept, primul apropriator al acestei plusvalori, nicidecum însă ulti
mul ei proprietar. El trebuie să o împartă ulterior cu capitaliştii
care îndeplinesc alte funcţii în ansamblul producţiei sociale, cu
proprietarul funciar etc. Plusvaloarea se scindează deci în diferite
părţi. Fragmentele ei revin unor categorii diferite de persoane şi
iau forme diferite, independente unele de altele, ca : profit, dobîndă,
profit comercial, rentă funciară etc. Aceste forme modificate ale
plusvalorii vor putea fi analizate abia în cartea a treia.
Aici presupunem, aşadar, că, pe de o parte, capitalistul care
produce marfa o vinde la valoarea ei, şi nu ne mai oprim asupra
reîntoarcerii lui pe piaţa de mărfuri, făcînd deci abstracţie atît de
formele noi pe care le dobîndeşte capitalul în sfera circulaţiei, cit
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şi de condiţiile concrete ale reproducţiei ascunse în ac'este forme.
Pe de altă parte, îl considerăm pe producătorul capitalist proprietar
al întregii plusvalori, sau, dacă vreţi, reprezentant al tuturor
persoanelor care participă la împărţirea ei. La început vom privi,
aşadar, acumularea în mod abstract, adică ca un simplu moment
al procesului de producţie nemijlocit.
De altfel, în măsura în care are loc acumularea, capitalistul
reuşeşte să vîndă marfa produsă şi să transforme din nou banii
obţinuţi pe ea în capital. Mai departe, scindarea plusvalorii în di
ferite părţi nu schimbă cu nimic natura ei şi nici condiţiile necesare
în care ea devine element al acumulării. Oricare ar fi p artea de
plusvaloare pe care producătorul capitalist o reţine pentru sine
însuşi sau o cedează altora, el este întotdeauna primul care şi-o
însuşeşte. Prin urmare, ceea ce noi presupunem în prezentarea pro
cesului de acumul.are are loc şi în realitate. Pe de altă parte, scin
darea plusvalorii şi mişcarea intermediară a circulaţiei voalează
forma fundamentală simplă a procesului de acumulare. O analiză
pură a acestuia din urmă cere deci să facem în prealabil abstracţie
de toate fenomenele care ascund jocul interior al mecanismului lui.
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Oricare ar fi forma socială a procesului de producţie, el tre
buie să fie continuu, adică să parcurgă din nou, în mod periodic,
aceleaşi faze. O societate nu poate înceta să consume, după cum
nu poate înceta să producă. Privit în conexiunea sa continuă şi
în fluxul neîntrerupt al reînnoirii sale, orice proces de producţie
social este deci, în acelaşi timp, un proces de reproducţie.
Condiţiile producţiei sînt în acelaşi timp condiţiile reproduc
ţiei. Nici o societate nu poate să producă încontinuu, adică să re
producă, fără să transforme din nou, încontinuu o p arte a produ
selor ei în mijloace de producţie, adică în elemente ale noii pro
ducţii. Celelalte condiţii rămînînd neschimbate, ea nu poate să-şi
reproducă sau să-şi menţină avuţia la acelaşi nivel decît înlocuind,
in natura, mijloacele de producţie, adică mijloacele de muncă,
materiile prime şi materialele auxiliare, întrebuinţate în cursul, să
zicem, al unui an, printr-o cantitate egală de exemplare noi, de
acelaşi fel, separată din masa anuală de produse şi încorporată din
nou procesului de producţie. Aşadar, o cantitate determinată din
produsul anual aparţine producţiei. Destinată de la bun început
consumului productiv, ea există în cea mai mare p arte în forme
naturale care exclud de la sine consumul individual.
Dacă producţia are formă capitalistă, reproducţia are şi ea
aceeaşi formă. După cum în modul de producţie capitalist procesul
muncii nu apare decît ca un mijloc pentru procesul de valorificare,
tot astfel nici reproducţia nu apare decît ca un mijloc pentru a
reproduce valoarea avansată, sub formă de capital, adică de va
loare care se autovalorifică. Rolul economic caracteristic al capi
talistului este atribuit unei persoane numai pentru că banii ei
funcţionează încontinuu în calitate de capital. Dacă, de pildă, sum a
de b ani de 100 l. st. avansată s-a transformat anul acesta în capilal
şi a produs o plusvaloare de 20 1. st., ea trebuie să repete în anul
următor ş. a.m.d. aceeaşi operaţie. Ca increment periodic al valorii-
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capital, sau ca rod periodic al capitalului în funcţiune, plusvaloarea
îmbracă forma unui venit provenit din capital 1).
Dacă acest venit ·îi serveşte ·capitalistului doar ca fond de
consum, adică dacă acest venit este consumat în mod tot atît de
periodic cum este obţinut, are loc, celelalte împrejurări rămînînd
neschimbate, o reproducţie simplă. Cu toate că ea nu este decît o
simplă repetare a procesului de producţie pe aceeaşi scdră, această
simplă repetare sau continuitate imprimă procesului anumite ca•
ractere noi, sau, mai curînd, face să dispară caracterele aparente
pe care le prezintă sub aspectul său de act sirtgular.
Procesul de producţie începe prin cumpărarea forţei de muncă
pentru un timp determinat, şi acest început este reînnoit continuu
de îndată ce termenul pentru care munca a fost vîndută a expirat,
şi totodată a expirat şi o anumită perioadă de producţie, o săp
tămînă, o lună etc. Muncitorul însă este plătit abia după ce forţa
sa de muncă a funcţionat şi a realizat, sub formă de mărfuri, atît
propria ei valoare, cit şi plusvaloarea. Muncitorul a produs deci
atît plusvaloarea, pe care deocamdată o privim doar ca fond de
consum al capitalistului, cit şi fondul din care el însuşi este plă
tit, capitalul variabil, înainte ca acesta din urmă să-i parvină sub
formă de salariu, şi el are de lucru numai atîta timp cit continuă
să-l reproducă. De aici formula economiştilor, menţionată în ca
pitolul şaisprezece la cifra II, care reprezintă salariul ca
parte a produsului însuşi 2) . Este o p arte a produsului reprodus
încontinuu de muncitorul însuşi şi care revine încontinuu la acesta
sub forma salariului. Capitalistul îi plăteşte, desigur, valoarea mărfii
în bani. Aceşti b ani nu sînt decit forma transformată a produsului
muncii. In timp ce muncitorul transformă o p arte din mijloacele de
producţie în produs, o parte din produsul său anterior se transformă
din nou în b ani. Munca sa de astăzi sau din semestrul următor se
plăteşte cu munca sa din săptămîna trecută sau din semestrul
trecut. Iluzia creată de forma b ani dispare în momentul în care
în locul capitalistului individual şi al muncitorului individual se
ia în considerare clasa capitaliştilor şi clasa muncitorilor. Clasa
1) „Cei avuţi, care consumă produsele muncii altora, obţin aceste produse
numai prin actul schimbului (cumpărare de mărfuri) . Se pare deci că fondul lor
de rezervă s e va epuiza curînd„. Dar în orînduirea socială actuală, avuţia a
căpătat puterea de a se reproduce prin munca altuia„. Avuţia, ca şi munca şi
prin muncă, furnizează un rod anual, care poate fi distrus în fiecare nn fără ca
ce] avut să sărăcească. Rodul acesta este venitul care provine din capitalA.
(Sismondi, „Nouv. Princ. d'Econ. Pol.", t. I, p. 81, 82.J
. 2) „Salariile, ca şi profiturile, trebuie considerate ca o parte a produsului
finit". (Ramsay, 1.c„ p. 142.) „Partea din produs care îi revin!! muncitorului sub
formă de salariu". (J. Mii!, „Elements etc. • , trad. de Parisot, Paris 1 823, p. 33, 34.)
37
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it:ap italiştilor îi dă încontinuu clasei muncitorilor, sub formă de
bani, titluri asupra unei părţi din produsul creat de aceasta din
urmă şi însuşit de cea dintîi. Muncitorul restituie în mod tot atît
rie continuu aceste titluri clasei capitaliştilor şi capătă astfel partea
care îi revine din propriul lui produs. Forma marfă a produsului
şi forma bani a mărfii camuflează această tranzacţie.
Capitalul variabil nu este deci decît o formă istorică specială
de manifestare a fondului de mijloace de subzistenţă sau a fon
dului de muncă, de care muncitorul are nevoie pentru întreţinerea
şi reproducerea sa şi pe care, în toate sistemele de producţie so
cială, el trebuie să-l producă şi să-l reproducă întotdeauna el în
suşi. Fondul de muncă revine la el încontinuu numai sub formă
de mijloace de plată a muncii sale, pentru că propriul său produs
se îndepărtează încontinuu de el sub formă de capital. Dar această
formă de manifestare a fondului de muncă nu schimbă cu nimic
faptul că capitalistul avansează muncitorului munca materializată
a acestuia 8) . Să luăm un ţăran clăcaş. El lucrează cu propriile sale
mijloace de producţie pe ogorul său propriu, să zicem, 3 zile pe
săptămînă. In celelalte 3 zile ale săptămînii el face muncă de clacă
pe. pămîntul proprietarului funciar. Ţăranul clăcaş reproduce în
continuu propriul său fond de muncă, iar acesta nu ia niciodată,
faţă de el, forma unor mijloace de plată avansate de o a treia
persoană pentru munca sa. 1n schimb, nici munca sa forţată ne
plătită nu ia niciodată forma unei munci liber consimţite şi plătite.
Dacă mîine proprietarul funciar îşi însuşeşte ogorul, animalele de
tracţiune, sămînţa, într-un cuvînt mijloacele de producţie ale ţă
rnnului clăcaş, acesta va trebui, de aici înainte, să-şi vîndă forţa
sa de muncă moşierului. Celelalte împrejurări rămînînd neschim
bate, el va continua să muncească 6 zile pe săptămînă, şi anume
3 zile pentru sine şi 3 zile pentru fostul său moşier, devenit acum
patronul oare-i plăteşte salariu. El va continua să folosească
mijloacele de producţie ca mijloace de producţie şi să transmită
valoarea lor asupra produsului. Acum, ca şi înainte, o anumită
parte din produs va intra în procesul de reproducţie. Dar aşa cum
munca de clacă ia acum forma muncii salariate, fondul de muncă
pe care ţăranul clăcaş continuă să-l producă şi să-l reproducă el
insuşi ia forma unui capital a ••ansat de fostul său stăpîn. Econo
mistul burghez, a cărui minte mărginită nu este în stare să deose
bească forma de manifestare de ceea ce se manifestă în ea, în3) „Dacă se intrebuinţează capital pentru a se avansa salariile muncitorilot„
acest capital nu adaugă nimic la fondul de întreţinere a muncii". (Cazenove,
intr-o notă la lucrarea lui Malthus „Definitions in Polit. Econ. ", London 1853,
p. 22, editată de el.)
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chide ochii asupra faptului că şi astăzi încă fondul de muncă apare,
pe globul pămîntesc, doar în mod excepţional sub formă de ca
pital 4).
intr-adevăr, capitalul variabil nu-şi pierde caracterul de va
loare avansată din fondul propriu al capitalistului 4a) decît dacă
procesul de producţie capitalist este privit în fluxul continuu al
reînnoirii sale. Dar acest proces trebuie să înceapă undeva şi
cîndva. Pornind de la punctul de vedere pe care ne-am situat pînă
acum, este deci probabil că, într-un anumit moment, capitalisLul
a devenit posesor de bani printr-o acumulare primitivă oarecare,
independentă de munca neplătită a altuia, şi datorită acestui fapt
a putut să. păşească pe piaţă în calitate de cumpărător de forţă de
muncă. Dar simpla continuitate a procesului de producţie capi
talist, adică reproducţia simplă, generează şi alte schimbări deose
bite, care nu afectează numai partea variabilă a capitalului. ci
capitalul total.
Dacă plusvaloarea creată periodic, de pildă anual, cu un ca
pital de 1 OOO 1. st. este de 200 1. st. şi dacă această plusvaloare
este consumată în fiecare an, este clar că, după repetarea timp
de cinci ani consecutiv a aceluiaşi proces, suma plusvalorii con
sumate este egală cu 5 X 200, adică cu valoarea-capital avansată
iniţial de 1 OOO 1. st. D acă plusvaloarea anuală ar fi consumută nu
mai p arţial, de pildă dacă s-ar consuma numai jumătate din. ea,
rezultatul ar fi acelaşi după repetarea timp de zece ani consecutiv
a procesului de producţie, căci 1 0 X 100 = 1 OOO. In general, va
loarea-capital avansată împărţită la plusvaloarea consumată anual
dă numărul de ani sau numărul perioadelor de reproducţie după
a căror trecere capitalul iniţial avansat a fost consumat de capita
list şi deci a dispărut. Iluzia capitalistului .că el consumă numai
produsul muncii neplătite a altuia, plusvaloarea, şi că conservă ne
atinsă valoarea-capital iniţială nu poate să schimbe nimic în această
privinţă. După trecerea unui anumit număr de ani, valoarea-capital
care îi aparţine este egală cu suma plusvalorii pe care el şi-a în
suşit-o fără echivalent în cursul acestui număr de ani, iar suma
v.alorii consumate de el este egală cu valoarea-capital iniţială. El
deţine, ce-i drept, un capital a cărui mărime nu s-a schimbat şi din
care o parte - clădirile, maşinile etc. - existau dej a în momentul
4) „Nici măcar pe un sfert din suprafaţa globului mijloacele de subzistenţă
ale muncitorilor nu sînt avansate de către capitalişti". (Richard Jones, „Tcxtbook
of Lectures on the Polit. Economy of Nations", Hertford 1852 , p. 36.)
•a) „Deşi patronu] avansează muncitorului manufacturier salariul în reali
. tate muncitoru] nu-l costă nimic, valoarea acestui salariu fiindu-i În general
restituită, împreună cu profitul, în valoarea sporită a obiectului pentru care a
fost folosită munca muncitorului" , (A. Smith, I.c„ Book II, eh. III, p. 355.l
37•
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în care el şi-a început afacerile. Dar aici este vorba de valoarea
capitalului, şi nu de componentele lui materiale. Dacă cineva îşi
<eonsumă întreaga sa avere făcînd datorii care sînt egale cu va- ·
foarea acestei averi, întreaga avere nu mai reprezintă decît suma
totală a datoriilor. Tot astfelf atunci cînd capitalistul a consumat
t3Chivalentul capitalului său avansat, valoarea acestui capital nu
mai reprezintă decît suma plusvalorii pe care el şi-a însuşit-o fără
a da nimic în schimb. Din valoarea capitalului vechi nu mai există
nici un atom.
Aşadar, cu totul independent de orice acumulare, simpla con
tinuitate a procesului de producţie, adică reproducţia simplă, trans
formă inevitabil, după o perioadă mai scurtă sau mai lungă, orice
capital în capital acumulat sau în plusvaloare capitalizată. Chiar
dacă acest capital a fost, atunci cînd a intrat în procesul de pro
ducţie, proprietate agonisită prin munca personală a aceluia care
îl foloseşte, el devine, mai curînd sau mai tîrziu, valoare însuşită
fără echivalent sau materializare, sub formă de bani sau sub altă
formă, a unei munci neplătite a altuia.
Aşa cum am văzut în capitolul patru, pentru ca banii să fie
transformaţi în capital nu este suficientă existenţa producţiei de
mărfuri * şi a circulaţiei mărfurilor. Pentru aceasta este necesar,
în p rimul rînd, să se întîlnească, în calitate de cumpărător şi de
vînzător, de o p arte posesorul de valoare sau de bani şi de cea
laltă parte posesorul substanţei creatoare de valoare ; de o parte
posesorul de mijloace de producţie şi de mijloace de subzistenţă
şi de cealaltă parte posesorul a nimic altceva decît al forţei de
muncă. Aşadar, separarea produsului muncii de munca însăşi, se
pararea condiţiilor obiective ale muncii de factorul subiectiv forţa de muncă a fost, de fapt, baza dată, punctul de plecare al
procesului de producţie capitalist.
Ceea ce iniţial n-a fost însă decît punct de plecare se creează
încontinuu din nou şi se eternizează ca rezultat propriu al produc
ţiei capitaliste, datorită simplei continuităţi a procesului, datorită
reproducţiei simple. Pe de o parte, procesul de producţie trans
formă încontinuu avuţia materială în capital, în mijloace de valo
rificare şi mijloace de consum pentru capitalist. Pe de altă parte.
muncitorul iese încontinuu din acest proces aşa cum a intrat :
personal fiind izvor de avuţie, dar lipsit de orice mijloace de a
realiza această avuţie pentru sine însuşi. lntrucît înainte de in
trarea lui în proces, munca lui a fost înstrăinată de el, însuşită
de capitalist şi încorporată capitalului, ea se concretizează încon* In
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tinuu, în cursul procesului, într-un produs străin. lntrucît procesul
de producţie este în acelaşi timp un proces de consumare a forţei
de muncă de către capitalist, p rodusul muncitorului nu se trans
formă continuu numai în marfă, ci şi în capital, în valoare care
absoarbe forţa creatoare de valoare, în mijloace de subzistenţă
care cumpără persoane, în mijloace de producţie care îi folosesc
pe producători 5) . Muncitorul însuşi produce deci încontinuu avuţia
obiectivă sub formă de capital, o forţă străină de el, care îl domină
.şi îl exploatează, iar capitalistul produce, tot încontinuu, forţa de
muncă ca izvorul subiectiv al avuţiei, separat de mijloacele pro
priei sale materializări şi realizări, abstract, existent doar în or
ganismul muncitorului, pe scurt, îl produce pe muncitor ca munci
tor salariat 6) . Această reproducţie continuă, această eternizare
a muncitorului este condiţia sine qua non a producţiei capitaliste.
Consumul muncitorului este de două feluri. ln producţia însăşi,
el consumă prin munca sa mijloace de producţie şi le transformă
în produse de o valoare mai mare decît aceea a capitalului avan
sat. Acesta este consumul său productiv. El este în acelaşi timp
consumul forţei sale de muncă de către capitalistul care a cum
pătat-o. Pe de altă parte, muncitorul cheltuieşte pentru procurarea
mijloacelor de subzistenţă b anii ce i-au fost plătiţi atunci cînd i-a
fost cumpărată forţa de muncă : acesfa este consumul său indivi
dua:l. Consumul productiv şi consumul individual al muncitorului
sînt deci total diferite. În cazul consumului productiv, el acţio
nează ca forţă motrice a capi�'llului şi aparţine capitalistului ; în
cazul consumului individual, el îşi aparţine lui însuşi şi îndepli
neşte funcţii vitale în afara procesului de producţie. Rezultatul
unuia este viaţa capitalistului, iar rezultatul celuilalt este viaţa
muncitorului.
Cînd am analizat „ziua de muncău etc., am arătat, în treacăt,
că muncitorul este silit adesea să facă din consumul său individual
un simplu episod al procesului de producţie. In acest caz el folo
seşte mijloace de subzistenţă pentru a-şi menţine în funcţiune
5) „Aceasta este o însuşire deosebit de remarcabilă a consumului produc
tiv. Ceea ce se consumă în mod productiv este •capital şi devine capital prin
consum". (James Mill, l.c., p. 242.) J. Mill nu a reuşit însă să explice în ce
·constă această „însuşire deosebit de remarcabilă•.
6) „Este, fireşte, adevărat că prin introducerea manufacturii se dă de
lucru unui mare număr de săraci, dar ei nu încetează de a fi săraci. iar crearea
'Unor noi întreprinderi manufacturiere sporeşte numărul săracilor". („Reasons for
a limited Exportation of Wool", Lond. 1677, p. 19.) „Afirmind că ii întreţine pe
săraci, fermierul spune o absurditate. In realitate, ei sint :întreţinuţi în mizerie".
(„Reasons for the late Increase of the Poor Rates : or a comparative view of
the prices of labour and provisions•, Lond. 1 777, p. 31.)
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forţa de muncă, aşa cum o maşină cu abur este alimentată cu căr
bune şi cu apă, sau cum o roată este unsă cu lubrifianţi. :tv1ijloacele
sale de consum nu sînt astfel decît mijloace de consum ale unui
mijloc de producţie ; consumul său individual este nemijlocit con
sum productiv. Faptul acesta apare însă ca un abuz care nu e
legat de esenţa procesului de producţie capitalist 7) .
Altfel arată lucrurile atunci cînd privim nu pe capitalistul in
dividual şi pe muncitorul individual, ci clasa capitaliştilor şi clasa
muncitorilor, nu procese singulare de producţie a mărfii, ci pro
cesul de producţie capitalist în iluxul său şi în amploarea sa so
cială. - Cînd capitalistul transformă o parte din capitalul său în
forţă de muncă, el îşi valorifică astfel capitalul sd.u total. El omoară
două muşte dintr-o lovitură. El profită nu numai de ceea ce pri
meşte de la muncitor, dar şi de ceea ce îi dă. Capitalul înstrăinat
în schimbul forţei de muncă este transformat în mijloace de sub
zistenţă, a căror consumare serveşte la reproducerea muşchilor,
nervilor, oaselor şi creierului muncitorilor existenţi şi la produ
cerea de noi muncitori. Prin urmare, consumul individual al clasei
muncitoure, în limitele absolut necesare, este, aşadar1 transfor
marea din nou a mijloacelor de subzistenţă, înstrăinate de capital
în schimbul forţei de muncă, în forţă de muncă ce poate să fie din
nou exploatată de capital. Aceasta este producţie şi reproducţie a
mijlocului de producţie celui mai necesar pentru capitalist, a mun
citorului însuşi. Consumul individual al muncitorului rămîne deci
un moment al producţiei şi reproducţiei capitalului, indiferent dacei
are loc în interiorul atelierului, al fabricii etc. sau în afara lor, în
interiorul procesului de muncă sau în afara lui, exact ca şi curăţi
tul maşinii, indiferent dacă această operaţie se face în timpul pro
cesului de muncă sau în timpul unor anumite p auze ale acestuia.
Nu are nici o importanţă faptul că consumul individual al munci
torului se realizează pentru el, şi nu pentru capitalist. Tot astfel
nici consumul animalelor de povară nu încetează de a fi _ un mo
ment necesar al procesului de producţie numai pentru că animalul
se delectează cu ceea ce mănîncă. Conservarea şi reproducerea
continuă a clasei muncitoare rămîne o condiţie permanentă a re
producerii capitalului. Capitalistul poate să lase fără grijă înde
plinirea acestei condiţii pe seama instinctului de conservare şi de
perpetuare al muncitorilor. Singura lui grijă este de a limita con
slfillluil. lor individual pe cît posibil la strictul necesar, şi e departe
de a folosi acea brutalitate sud-americană cu care muncitorul
7) Rossi nu ar fi perorat cu atîta emfază despre acest lucru dacă ar fi
pătruns într-adevăr misterul lui „productive consumption ".
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este constrîns să consume alimente mai substanţiale în locul
altora mai puţin substanţiale 8) .
De aceea capitalistul şi ideologul său, economistul, consideră
ca productivă numai acea parte a consumului individual al mun
citorului necesară pentru perpetuarea clasei muncitoare, p arte
care trebuie deci să fie efectiv consumată pentru ca şi capitalul
să consume forţa de muncă ; ceea ce muncitorul consumă în plus
p entru propria sa delectare este consum neproductiv 9) . Dacă acu
mularea capitalului ar determina o ridicare a salariului şi deci o
sporire a mijloacelor de consum ale muncitorului, fără ca să fie
consumată mai multă forţă de muncă de către capital, capitalul
suplimentar ar fi consumat în mod neproductiv 10) . lntr-adevăr :
consumul individual al muncitorului este pentru el însuşi nepro
ductiv, căci acest consum nu reproduce decît individul cu nevoile
sale ; el este productiv pentru capitalist şi pentru stat, căci el este
producţie a forţei care produce avuţia altora 1 1) .
Aşadar, din punct de vedere social clasa muncitoare este,
chiar şi în afara procesului de muncă nemijlocit, o anexă a capi
talului, ca şi instrumentul de muncă neînsufleţit. lnsuşi consumul
ei individual nu este, în anumite limite, decît un moment al pro
cesului de reproducţie a capitalului. Şi însuşi acest proces, îndepăr
tînd continuu produsul muncii muncitorilor de la polul lor spre
polul opus, acela al capitalului, are grijă ca aceste instrumente
de producţie conştiente de sine să nu dezerteze. Consumul indivi
dual al muncitorilor asigură, pe de o parte, propria lor conservare
şi reproducere şi, pe de altă parte, prin distrugerea mijloacelor de
subzistenţă, determină reapariţia lor continuă pe piaţa muncii. Scla
vul roman era legat de stăpînul său prin lanţuri, muncitorul
8) „Muncitorii din minele din America de Sud, a căror muncă zilnică
(poate cea mai grea din lume) constă în a aduce la suprafaţă, cărînd în spinare
de la o adîncime de 450 de picioare, o cantitate de minereu în greutate de
180-200 de pfunzi, s e hrănesc numai cu pîine ş i fasole ; ei ar prefera să mă
nînce numai pîine, dar patronii lor, care au constatat că, mîncînd numai pîine,
ei nu pot să muncească atît de intens, îi tratează ca pe cai şi-i silesc să mă·
J1înce fasole ; fasolea este relativ mai bogată în fosfat de calciu decît pîinea " .
(Liebig, I.c., partea I, p. 194, notă.)
D J James Mill, I.c., p. 238 şi urm.
10) „Dacă preţul muncii ar spori atît de mult incit, cu toată sporirea ca·
})italului, nu s-ar putea folosi mai mUJltă muncă, eu aş i;pune că asemenea sporire
a capitalului este consumată neproductiv". (Ricardo, I.c„ p. 163.)
11) „Singurul consum productiv î.n sensul p ropriu al cuvîntului este consu·
mul sau distrugerea de avuţie" (este vorba de consumarea mijloacelou de pro
oducţie) „de către capitalişti în s copul reproducţiei.„ Muncitorul... este un consu·
mator productiv pentru persoana care îl foloseşte şi pentru stat, dar, strict
'Vorbind, nu pentru sine însuşi". (Malthus, „Definitions etc. " , p. 30.)
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salariat este legat de stăpînul său prin fire invizibile. Aparenţa
independenţei sale este menţinută prin schimbarea continuă a
pat:r;onului individual şi prin fictio juris "' a contractului.
Pe vremuri, acolo unde considera necesar, capitalul îşi im
p unea printr-o lege coercitivă dreptul de proprietate asupra mun
citorului liber. Astfel, de pildă, pînă în 1 8 1 5 în Anglia emigrarea
muncitorilor de fabrică era interzisă sub s ancţiuni aspre.
Reproducerea clasei muncitoare include totodată transmiterea
şi acumularea iscusinţei de la o generaţie la alta 12). ln ce măsură
capitalistul socoteşte existenţa unei asemenea clase de muncitori
iscusiţi printre condiţiile de producţie care îi aparţin lui, în ce
măsură el o consideră de fapt ca existenţă reală a capitalului său
variabil se vede atuncl cînd o criză îl pune în pericol de a pierde
această condiţie de producţie. Se ştie că în Lancashire etc., ca ur
mare a războiului civil din America şi a crizei de bumbac care l-a
însoţit, cea mai mare parte a muncitorilor din industria bumbacu
lui au fost aruncaţi în stradă. Din rîndurile clasei muncitoare în
săşi şi ale altor pături sociale s-a auzit strigătul : ajutor din partea
statului sau colectă naţională benevolă în sprijinul emigrării mun
citorilor „excedentari u în coloniile engleze sau în Statele Unite.
„Times u a publicat atunci (24 martie 1 863) o scrisoare a lui Ed
mund Potter, fost preşedinte al Camerei de comerţ din Manchester.
Această scrisoare a fost calificată, cu drept cuvînt, în Camera co
munelor ca „manifest al fabricanţiloru 13) . Dăm aici cîteva pasaje
caracteristice, în care se vorbeşte deschis despre titlul de proprie
tate al capitalului asupra forţei de muncă.
„Li se spune muncitorilor din industria bumbacului că numărul lor este.
prea mare„., că număml lor trebuie redus poate cu o treime pentru ca astfel
să se poată stabili o cerere sănătoasă pentru restul de două treimi . . . Opinid
publică pledează insistent pentru emigrare„. Patronul" (adică fabricantul de bum
bac) „nu poate să consimtă ca oferta de braţe de muncă să scadă ; el are
dreptul să considere că acest lucru este Ia fel de inechitabi l pe cit este de
nejust... Dacă emigrarea este sprijinită din fondul public, el are dreptul să ceară
să fie ascultat şi chiar să protesteze" •
. 12) „ Singurul lucru despre care se poate spune că este acumulat şi dinainte
pregătit este iscusinţa muncitorului . . . Acumularea şi menţinerea iscusinţei, ope
raţie deosebit de importantă, se realizează, în ceea ce priveşte marea masă a
muncitorilor, fără nici o cheltuire de capital". (Hodgskin, „Labour Defendetl
etc. • , p. 12, 13.)
ml „Această scrisoare poate fi privită ca manifest al fabricanţilor•. (Fer
rand, Moţiune cu privire Ia cotton �amine • „ , şedinţa Camerei comunelor dm
27 aprilie 1863.)
•

••

- ficţiunea juridică. - Nota !rad.
- lipsa de bumbac - No la trad.
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Acelaşi Potter arată în continuate cît de utilă este industria
bumbacului, cum ea „a absorbit, fără îndoială, populaţia exceden
tară din Irlanda şi din districtele agricole ale Angliei cît de mari
sînt proporţiile pe care ea le-a luat, cum în 1 860 ea a acoperit 5/rn
din întregul export englez şi cum, după numai cîţiva ani, ea va
lua o nouă amploare prin extinderea pieţei, îndeosebi a celei in
diene, şi prin asigurarea „ aprovizionării cu bumbac la preţul de
6 pence pfundul In continuare, el spune :
11,

11•

„Timpul - un an, doi, poate trei - va produce cantitatea necesară ... De
aceea aş pune întrebarea : nu merită oare această industrie să fie menţinută î
Nu merită oare maşinile" (adică maşinile de muncă vii) „să fie întreţinute în
bună stare şi nu este oare o prostie dintre cele mai mari să ne gîndim să
renunţăm la ele î Eu cred că da. Admit că muncitorii nu sînt o proprietate
(I allow that the workers are nat a property), că ei nu sînt proprietatea nici a
Lancashire-ului, nici a patronilor ; dar ei sînt forţa amîndurora, ei sînt forţa
intelectuală şi instruită care nu poate fi înlocuită în decursul vieţii unei gene
raţii ; dimpotrivă, celelalte maşini, maşinile la care ei lucrează (the mere
machinery which they work) , ar putea în bună parte �ă fie înlocuite şi perfec
ţionate în mod avantajos în decurs de douăsprezece luni 14). Dacă veţi încuraj a
sau veţi permite (I) emigrarea forţei de !nuncă, c e se va întîmpla cu capitalis
tul ? (Encourage or allow the working power to emigrate, and what of the
capitalist î) •
Suspinul acesta pornit din inimă aminteşte de mareşalul curţii,
Kalb 159•
„

.. .lnlăturaţi elita muncitorilor, şi capitalul fix se va deprecia în mare
măsură, iar capitalul circulant nu va rezista în condiţiile unei oferte reduse de
muncă de calitate inferioară... Ni se spune că muncitorii înşişi doresc să emi
greze. In ceea ce-i priveşte este foarte firesc... Reduceţi, comprimaţi industria
bumbacului luîndu-i forţa de muncă (by taking away its working power) . redu
cîndu-i cheltuielile pentru salarii, să zicem cu 1/a, deci cu 5 OOO OOO , dar ce se
14) Ne amintim că acelaşi capital cintă pe altă strună în împrejurări nor
male, atunci cînd e vorba să reducă ·salariul. In acest caz „patronii" declară la
unison (vezi secţiunea a patra, nota 188, p. 389 •) : „Muncitorii de fabrică nu
trebuie să uite că munca lor este în realitate o categorie cu totul inferioară
de muncă calificată ; că nici 0 altă muncă nu poate fi învăţată mai uşor şi,
avînd in vedere calitatea ei, nu este plătită mai bine, că nici o altă muncă nu
poate fi însuşită într-un timp atît de scurt şi într-o măsură atît de mare printr-o
scurtă instruire chiar şi a celui mai puţin pregătit. Maşinile patronului" (care,
după cum ni se spune acum, pot fi înlocuite în mod avantajos în decurs de
12 luJ?.i cu altele perfecţionate) „j oa că de fapt un rol mult mai important în
domeniul producţiei decît munca şi priceperea muncitorului" (care acum nu pot
fi . înlocuite nici în 30 de ani) , „ care nu reclamă decît o pregătire de 6 luni şi
pot fi învăţate de orice argat".
• Vezi volumul d e faţă, p. 43'!-432.

-
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întîmpla

întîmpla
micii

cu

cu

clasa

renta

superioară,

imediat

funciară,

cu

aceea

chiria .pentru

a micilor

cottages ?...

negustori ?
Ce

se

va

se

va

întimpla

Ce

cu

arendaşi,

ciari ?

cu proprietarii de imobile mai înstăriţi şi cu proprietarii fun
spuneţi-mi acum dacă poate exista un plan mai funest pentru toate

Şi

clasele ţării decît acest plan de slăbire a naţiunii prin ·exportarea celor mai buni
muncitori de d"aibrkă şi prin deprecierea unei părţi din capitalul ş i din avuţia ei
cea mai productivă ?" „Eu propun un împrumut de 5 OOO 000-6 OOO OOO, eşalonat
pe

2

sau

3

ani, administrat de comisari speciali subordonaţi administraţiilor pen

tru asistenţa

săracilor din districtele

industriei bumbacului ;

acest lucru trebuie

reglementat printr-o lege specială, stabilindu-se o muncă obligatorie pentru men
ţinerea
oare

valorii

morale

ceva mai

rău

a

muncitorilor

care

primesc

pentru proprietarii funciari şi

pomană...

pentru

Poate

patroni

să

existe

(can anything

be worse for landowners or masters) decî t să renunţe la cei mai buni muncitori
ai lor,

să demoralizeze şi să

indispună pe

cei

rămaşi,

printr-o

emigrare masivă

şi pustiitoare şi prin deprecierea capitalului şi a valorii într-o provincie întreagă ?"

Potter, acest reprezentant ales al proprietarilor de filaturi de
bumbac, distinge două feluri de „maşini " , ambele aparţinînd în
egală măsură capitalistului ; unele se află în fabrica sa, iar cele
lalte se află noaptea şi duminica în afara fabricii, în cottages.
Unele sînt neînsufleţite, celelalte sînt însufleţite. Maşinile ne
însufleţite nu numai că se deteriorează şi se depreciază în fiecare
zi, dar datorită progresului tehnic continuu cele mai multe se în
vechesc intr-atît, incit pot fi înlocuite avantajos cu maşini noi în
decurs de citeva luni. Maşinile însufleţite, dimpotrivă, sînt cu atît
mai bune cu cit durează mai mult, cu cit acumulează mai mult pri
ceperea unor generaţii întregi. In răspunsul dat acestui magnat al
industriei, „Times " scrie între altele :
E.

„D-l

Potter este atit de impresionat de importanţa extraordinară şi abso

lută a patronilor di.n industria bumbacului, dndt, pentru a menţine această clasă
şi pentru a-i eterniza meseria, vrea să închidă o jumătate de milion de munci
împotriva voinţei lor, într-o mare şi morală casă de muncă. Nu merită

tori,

oare această industrie să fie menţinută ? intreabă d-l Potter. Desigur, răspundem
noi, prin
în

bună

toate

mijloacele

stare ?

întreabă

onorabile.
în

Nu merită

continuare

d-l

oare maşinile

Potter.

Aici

ne

să

fie

oprim.

întreţinute

Prin

maşină

d-l Potter inţelege maşina umană, el ne asigură că nu intenţionează să o considere
proprietate absolută. Trebuie să mărturisim c ă nu considerăm de loc c ă «merită»
şi

nici măcar

că

e

posibil

ca

maşina

umană

să

fie întreţinută

tn

bună

stare,

adică să fie închisă şi unsă cu ulei, pînă cind va fi nevoie de ea. Maşina umană
are particularitatea de a rugini din cauza lipsei de activitate, aricit ar fi unsă
şi curăţită. ln afară de aceasta, maşina umană este în stare, aşa cum am 'văzut,
să dea singură drumul Ia abur şi

să

explodeze sau

să facă

tărăboi pe străzile

oraşelor noastre mari. Poate c ă d-l Potter are dreptate cînd spune c ă este nevoie
de un timp mai îndelunga t pentru reproducerea muncitorilor, dar avînd meca
nici şi bani la îndemînă, vom găsi intotdeauna muncitori harnici şi viguroşi,
din care să facem mai mulţi maiştri de fabrică decit va fi nevoie vreodată ...
D-l Potter vorbeşte
şi

ne

cere

să

nu

despre

o nouă înviorare

înc•Jrajăm

sau

să

a

permitem

industriei peste
emigrarea

forţei

1, 2
de
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3

muncă
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spune că e natural ca muncitorii să dorească să emigreze, dar este de părere
că naţiunea trebuie să închidă în districtele în care este concentrată industria
bumbacului, împotriva voinţei lor, această jumătate de milion de muncitori îm
preună cu cei 700 OOO de membri ai familiilor lor, să le înfrîngă prin forţă ne
mulţumirea, această consecinţă inevitabilă, şi să-i întreţină cu ajutorul pomeni
lor, în aşteptarea zilei cînd patronii din industria bumbacului ar putea avea din
nou nevoie de ei„. A sosit timpul ca marea opinie publică din aceste insule
să facă ceva pentru a salva «această forţă de muncă» de cei care vor să o
trateze aşa cum tratează că11bunele, fierul şi bumbacul (to save this «Working
power:> from those who would deal with it as they deal with iron, coal and
cotlon) " 15),
Articolul din „Times " nu a fost decît un jeu d'esprit *. „Marea
opinie publică" împărtăşea de fapt părerea d-lui Potter că munci
torul de fabrică face p arte din inventarul mobil al fabricii. Emi
grarea muncitorilor a fost împiedicată 16). Ei au fost închişi în „mo
rala casă de muncă" din districtele în care este concentrată indus
tria bumbacului şi continuă să constituie „forţa (the strength) pa
tronilor din industria bumbacului din Lancashire".
Aşadar, procesul de producţie capitalist reproduce, prin însăşi
desfăşurarea sa, separarea forţei de muncă de condiţiile muncii.
Totodată, el reproduce şi eternizează condiţiile exploatării munci
torului. El îl sileşte încontinuu pe muncitor să-şi vîndă forţa de
mur>că pentru a putea trăi şi îi dă încontinuu capitalistului posi
bilitatea de a o cumpăra pentru a se îmbogăţi 17). Acum nu simpla
întîmplare este aceea care pune faţă în faţă pe piaţa de mărfuri
pe capitalist şi pe muncitor în calitate de cumpărător şi de vînză
tor. Mecanismul procesului însuşi îl aruncă în permanenţă pe
acesta din urmă îndărăt pe piaţa de mărfuri în calitate de vînză
tor al forţei sale de muncă şi transformă încontinuu produsul aces
tuia în mijloc de cumpărare în mîna celui]alt. In realitate munci
torul aparţine capitalului înainte de a se fi vîndut capitalistului.

15) „Times" din 24 martie 1863.
16) Parlamentul n-a votat nici un farthing pentru emigrare, ci numai a
promulgat legi care împuterniceau municipalităţile să-i menţină pe muncitori la
graniţa dintre viaţă şi moarte, sau să-i exploateze fără să le plătească un salariu
normal. Dar cind, trei a.ni mai tîrziu, a izbucnit o epizootie, parlamentul a ne
socotit în mod grosolan eticheta parlamentară şi a votat imediat milioane pentru
despăgubirea landlorzilor milionari, ai căror arendaşi se despăgubiseră prin
ridicarea preţului la carne. Vociferările sălbatice ale landlorzilor cu prilejul
deschiderii parlamentului în 1866 au dovedit că nu trebuie să fii hindus ca să
te închini vacii Sabala şi nici Jupiter ca să te transformi dn bou.
17) „Muncitorul cerea mijloace de subzistenţă pentru a trăi, patronul cerea
muncă pentru a ciştiga''. (Sismondi, I.c., p. 9 1 .)
.,. - un joc
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Dependenţa lui economică 18) este concomitent determinată şi ca
muflată de reînnoirea periodică a autovînzării sale, de schimbarea
p atronilor săi individuali şi de oscilaţiile preţului de piaţă al
muncii 19) .
Prin urmare, procesul de producţie capitalist, privit în co
nexiunea lui, cu alte cuvinte ca proces de reproducţie, nu produce
numai marfă, numai plusvaloare ; el produce şi reproduce însăşi
relaţia · capital, pe capitalist de o parte, pe muncitorul salariat de
altă parte 20) .

18) O formă rurală grosolană a acestei dependenţe există în comitalul
Durham. Acesta e unul din puţinele comitate în care împrejurările nu-i asigură
arendaşului un titlu de proprietate incontestabil asupra muncitorilor ag'ricoli.
Industria minieră le dă acestora din urmă posibilitatea să aleagă. De aceea,
aici arendaşul ia în arendă, contrar obiceiului, numai terenuri pe care se află
cottages pentru muncitori. Chiria pentru cottages constituie o parte din salariu.
Aceste cottages sînt denumite „hind's houses" 1' . Ele sînt închiriate muncitorilor
cu condiţia îndeplinirii unor anumite servituţi cu caracter feudal, pe baza unui
contract numit „bondage" (dependenţă) care îl obligă, printre altele, pe mun
citor ca ân timpul cit lucrează in altă parte să trimită dn locul său q:>e fiica sa
sau pe altcineva. Muncitorul se numeşte bondsman, şerb. Aceste relaţii arată
un aspect cu totul nou al consumului individual al muncitorului ca un consum
pentru capital, adică ca un consum productiv : „E interesant de relevat faptul
că pînă şi excrementele acestui bondsman sînt considerate ca venit accesoriu
de către stăpînul său calculat„. Arendaşul nu permite să se construiască în
întreaga regiune alte latrine decit cele instalate de el şi în această privinţă nu
admite nici cea mai mică î111 călcare a drepturilor lui de suzeran". („Public Health.
VII. Rep. 1864", p. 188.)
19) Ne amintim că în ceea ce priveşte munca copiilor etc. dispare chiar
şi formalitatea autovînzării.
28) „Capitalul presupune munca salariată, munca salariată presupune capi
talul. Ele se condiţionează reciproc, se creează reciproc. Un muncitor dintr-o
fabrică de bumbac produce oare numai ţesături de bumbac 1 Nu, el produce
capital. El produce valori, care servesc din nou pentru subordonarea muncii lui
şi, prin intermediul ei, pentru crearea de va!Qri nQi". (Karl Marx, „Lohnarbeit
und Kapital", iin „Neue Rheinische Zeitung• nr. 266 din 1 aprilie 1849.) (Vezi
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6, Editura politică, 1959. - Noi« trad.) Artico
lele publicate sub acest titlu în „Neue Rheinische Zeitung" reprezintă fragmente
din prelegerile pe care le-am ţinut p e această temă în 1 841 la Asociaţia munci
torilor germani din Bruxelles 160 ; pubUcarea lor a fost întreruptă de revoluţia
din februarie.
•
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Transformarea plusvalorii în capital

1 . Procesul de producţie capitalist pe scară lărgită.
Transformarea legilor proprietăţii
ale producţiei de mărfuri în legi ale aproprierii capitalis te
In secţiunile precedente am analizat modul în care plus
valoarea se naşte din capital ; acum vom analiza modul în care
capitalul se naşte din plusvaloare. Folosirea plusvalorii în calitate
de capital, adică transformarea din nou a plusvalorii în capital,
se numeşte acumularea capitalului 21) .
La început vom analiza acest proces din punctul de vedere al
capitalistului individual. Presupunem, de pildă, că un filator a
avansat un capital de 10 OOO 1. st„ din care p atru cincimi pentru
bumbac, maşini etc. şi o cincime pentru salariu. Presupunem, de
asemenea, că el produce 240 OOO de pfunzi de fire anual, în va
loare de 12 OOO 1. st. Dacă rata plusvalorii este de 100°/o, plusva
loarea este concretizată în plusprodusul sau produsul net de 40 OOO
de pfunzi de fire, o şesime din produsul global, în valoare de
2 OOO 1. st., care va fi realizată prin vînzare. Suma valorii de
2 OOO 1. st. este suma valorii de 2 OOO 1. st. Nici mirosul şi nici as
pectul acestor b ani nu lasă să se vadă că sînt plusvaloare. Carac
terul de plusvaloare al unei valori ne arată cum a ajuns ea în
mîna p osesorului ei. dar nu modifică nimic în natura valorii sau
a banilor.
Pentru a transforma în capital suma adiţională de 2 OOO 1. st.,
proprietarul filaturii va avansa deci, presupunînd că toate cele
lalte condiţii rămîn neschimbate, p atru cincimi din ea pentru cum
p ărarea de bumb ac etc. şi o cincime pentru cumpărarea d� noi
muncitori filatori, care vor găsi pe piaţă mijloacele de subzistenţă.
a căror valoare
el le-a avansat-o. Noul capital de 2 OOO 1. st.
funcţionează astfel în filatură şi aduce, la rîndul lui, o plusvaloare
de 400 1. st.
21) „Acumularea capitalului : folosirea unei părţi a venitului în calitate de
capital". (Malthus, „Definitions etc.", ed. Cazenove, p. 1 1 .) „Transformarea ve
nitului în capital". (Malthus, „Princ. of Pol. Econ . " , 2nd ed., Lond. 1836, p. 320.)
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Valoarea-capital a fost avansată iniţial sub formă de bani ;
plusvaloarea există, dimpotrivă, de la bun început ca valoare a
unei părţi determinate a produsului global. Atunci cînd acesta e
vîndut, transformat în bani, valoarea-capital reia forma sa ini
ţială, dar plusvaloarea îşi m odifică forma iniţială de existenţă. Din
acest moment însă, valoarea-capital şi plusvaloarea sînt amîndouă
sume de b ani, şi transformarea lor din nou în capital se efectuează
într-un mod cu totul identic. Cu ambele aceste sume capitalistul
cumpără mărfuri care îi dau posibilitatea de a reîncepe confecţio
narea produsului său, de data aceasta pe scară lărgită. Dar pentru
a cump ăra aceste mărfuri, el trebuie să le găsească pe piaţă.
Firele sale proprii circulă numai pentru că el aduce produsul
său anual pe piaţă, aşa cum fac şi toţi ceilalţi capitalişti cu mărfu
rile lor. Dar înainte de a fi ajuns pe piaţă, toate aceste mărfuri au
fost cuprinse în fondul de producţie anual, adică în masa totală a
obiectelor de tot felul în care se transformă în cursul anului suma
totală a capitalurilor individuale sau capitalul social total, din care
fiecare capitalist individual nu deţine decît o parte alicotă. Proce
sele care au loc pe piaţă nu fac decît să efectueze circulaţia com
ponentelor individuale ale prodm.:ţiei anuale, să le treacă dintr-o
mînă într-alta, dar ele nu pot nici să mărească producţia totală
anuală, nici să modifice natura obiectelor produse. Prin urmare,
întrebuinţarea care i se poate da produsului total anual depinde
de propria sa compoziţie, nicidecum însă de circulaţia sa.
In primul rînd, producţia anuală trebuie să furnizeze toate
obiectele (v;alori de întrebuinţare) cu care urmează să se înlocu
iască componentele materiale ale capitalului consumate în cursul
anului. Dup ă scăderea acestora rămîne produsul net sau pluspro
dusul, în care este cuprinsă plusvaloarea. Şi din ce constă acest
plusprodus ? Poate din obiecte destinate satisfacerii trebuinţelor şi
capriciilor clasei capitaliste, obiecte care intră deci în fondul ei
de consum ? Dacă aceasta ar fi tot, plusvaloarea ar fi irosită pînă
la ultimul b an şi nu ar avea loc decît reproducţie simplă.
Pentru acumulare este nevoie ca o parte din plusprodus să fie
transformată în capital. Dar, fără ca să se întîmple minuni, în ca
pital pot fi transformate numai acele lucruri care sînt folosite· în
procesul muncii, adică mijloacele de producţie, şi, în al doilea rînd,
lucrurile în stare să întreţină viaţa muncitorului, adică mijloacele
de subzistenţă. Prin urmare, o parte din supramunca anuală tre
buie să fi fost întrebuinţată pentru crearea de mijloace de pro
ducţie şi de mijloace de subzistenţă suplimentare, peste cantitatea
necesară pentru înlocuirea capitalului avansat. Intr-un cuvînt,
pl�1svaloarea poate fi transformată în capital numai . Pentru că_ pl\iq·
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produsul, a cărui valoare este, conţine deja componentele mate
riale ale unui capital nou 21 ") .
Dar pentru a face ca aceste părţi componente să funcţioneze
efectiv în calitate de capital, clasa capitaliştilor are nevoie de un
supliment de muncă. Dacă exploatarea muncitorilor deja folosiţi
nu poate să crească nici extensiv, nici intensiv, trebuie angajate
forţe de muncă suplimentare. Mecanismul producţiei capitaliste a
avut grijă şi de acest lucru : el reproduce clasa muncitoare ca clasă
dependentă de salariu, ca clasă al cărei salariu obişnuit ajunge nu
numai pentru a-i asigura întreţinerea, ci şi înmulţirea. Aceste forţe
de muncă suplimenta�e de diferite vîrste sînt furnizate anual ca
pitalului de clasa muncitoare însăşi..aşa încît ajunge să fie încor
porate mijloacelor de producţie suplimentare conţinute deja în
producţia anuală, şi transformarea plusvalorii în capital e gata. Aşa
dar, privită concret, acumularea nu este nimic altceva decît
reproducţia capitalului pe o scară lărgită. Circuitul reproducţiei sim
ple se modifică şi se transformă, după expresia lui Sismondi m ,
într-o <Spirală 21h) .
Să revenim acum 1a exemplul nostru. E vechea poveste : Avmam
a avut de urmaş pe Isaac, Isaac a avut de urmaş pe Iacob 162 ,etc.
Capitalul iniţial de 10 OOO 1. st . aduce o plusvaloare de 2 OOO 1. st.,
care este capitalizată. Capitalul nou de 2 OOO 1. st. aduce o plus
valoare de 400 1. st. ; aceasta, capitalizată la rîndul ei, adică trans
formată într-un al doilea capital suplimentar, aduce o nouă plus
valoare de 80 1. st. etc.
Facem abstracţie aici de partea de plusvaloare pe care o con
sumă capitalistul. Tot aşa de puţin ne interesează momentan ches
tiunea dacă capitalurile adiţionale sînt adăugate capitalului iniţial
sau sînt separate de el pentru a fi valorificate independent, dacă
ele sînt utilizate de acelaşi capitalist care le-a acumulat sau dacă
acesta le trece altora. Numai că nu trebuie să uităm că, alături
de capitalurile nou formate, capitalul iniţial continuă să se repro
ducă şi să producă plusvaloare, şi că acest lucru este valabil şi
pentru fiecare din capitalurile acumulate în raport cu capitalul adi
ţional produs de el.
21a) Se face abstractie aici de coanert exterior, prin mt;rmediul căruia o
natiune poate să transforme articole de lux în mijloace de productie sau de
subzistentă, şi invers. Pentru a privi obiectul analizei noastre în puritatea sa,
fără împrejurările secundare i:are îl estompează, trebuie să considerăm întreaga
lume comercială ca o singură natiune i;i să pres:!punem că producţia capitalistă
s-11 instaurat pretutindeni şi a pus stăpînire pe toate ramurile industriale.
21 b) Analiza pe care Sismondi o ·face acumulării are mairele defect că
autorul se multumeş te t:u expre5ia : „transformarea venitului 1in ca<pital", şi nu
c.nalizează condiţiile materiale ale acestei operaţii.

·592

Secţiunea a VII-a. Procesul de acumulare a capitalului

Capitalul iniţial s-a format prin avansarea a 10 OOO 1. st. De
unde le are posesorul lor ? Din munca sa proprie şi din aceea a
strămoşilor săi I răspund la unison reprezentanţii economiei po
litice 2 1c) , şi ipoteza lor pare într-adevăr singura conformă legilor
producţiei de mărfuri.
Cu totul altfel stau lucrurile cu capitalul adiţional de 2 OOO 1. st.
Modul în care el a luat naştere îl cunoaştem exact. El e plus
valoare capitalizată. De la bun început el nu conţine nici un atom
de valoare care să nu-şi aibă originea în munca altuia neplătită.
Mijloacele de producţie cărora le este încorporată forţa de muncă
adiţională, ca şi mijloacele de subzistenţă din ·Care ea se întreţine,
nu sînt nimic altceva decît părţi componente ale plusprodusului,
ale tributului pe care clasa capitaliştilor îl smulge anual clase�
muncitoare. Dacă cu o p arte a tributului clasa capitaliştilor cum
pără forţă de muncă adiţională, chiar la preţul ei integral, astfel
că echivalent se schimbă contra echivalent - ea acţionează to tuşi
în acest caz conform vechiului procedeu al cuceritorului care cum
pără mărfuri de la cei învinşi cu b anii jefuiţi chiar de la ei.
Dacă capitalul adiţional dă de lucru muncitorului care l-a pro
dus, acesta trebuie în primul rînd să continue să valorifice capi
talul iniţial şi, în plus, să răscumpere produsul muncii sale ante
rioare cu mai multă muncă decît a costat. Dacă privim operaţia ca
o tranzacţie între clasa capitaliştilor şi clasa muncitoare, lucrurile
nu se modifică de loc dacă cu munca neplătită a muncitorilor fo
losiţi pînă atunci se folosesc noi muncitori. Capitalistul poate să
transforme capitalul adiţional într-o maşma care îl aruncă în
stradă pe producătorul acestui capital adiţional şi îl înlocuieşte cu
cîţiva copii. In toate cazurile, clasa muncitoare a creat prin, supra
munca ei în cur_sul unui an capitalul care în anul următor va folosi
un plus de muncă 22) . Aceasta este ceea ce se numeşte : a P!oduce
capital prin capital.
.
Premisa acumulării primului capital adiţional, de 2 OOO 1. st.,
a fost o sumă de valoare de 10 OOO 1. st., avansată de capitalist şi
aparţinînd lui în virtutea „muncii sale iniţial e " . Dimpotrivă, pre
misa celui de-al doilea capital adiţional, de 400 1 . st., nu este nimic
altceva decît acumularea anterioară a celui dintîi, a celor 2 OOO 1. st.,
a căror plusvaloare capitalizată este. Proprietatea asupra muncii
trecute neplătite se " dovedeşte a fi acum unica condiţie pentru apt<;>,

• 21 c)
„Munca iniţială căreia c apitalul lui îi datorează apariţia • . (Sismond:,
l.c., ed. Paris, t. I, p. 109.)
22) „Munca creează capitalul înainte ca acesta să folosească munca". („La
bour creates capital, before capital employs labour" .) (E. G. Wakefield, ,,England
and America•, London 1833, vol. II, p. 1 10.)
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p rierea prezentă de muncă vie neplătită în proporţii mereu cres
cînde. Cu cît capitalistul a acumulat mai mult, cu atît el poate să
acumuleze mai mult.
In măsura în care plusvaloarea din care constă capitalul adi
ţional nr. I este rezultatul cumpărării forţei de muncă cu o parte
din capitalul iniţial, cumpărare care corespunde legilor schimbului
de mărfuri şi care, din punct de vedere juridic, presupune numai
că muncitorul dispune liber de propriile sale capacităţi, iar poseso
rul de bani sau posesorul de marfă dispune liber de valorile care îi
aparţin ; în măsura în care capitalul adiţional nr. II etc. nu este
decît un rezultat al capitalului adiţional nr. I, adică o consecinţă a
aceloraşi relaţii ; în măsura în care fiecare tranzacţie în parte co
respunde întotdeauna legii schimbului de mărfuri, adică în măsura
în care capitalistul cumpără întotdeauna forţa de muncă, iar munci
torul o vinde întotdeauna - şi se poate admite că o vinde chiar la
valoarea ei reală -, este evident că legea aproprierii, sau, cu alte
cuvinte, legea proprietăţii private, bazată pe producţia de mărfuri
şi pe circulaţia mărfurilor, se transformă prin propria ei dialectică
interioară, inevitabilă, tocmai în contrariul ei direct. Schimbul de
echivalente, aşa cum a apărut în prima operaţie, a suferit asemenea
modificări, încît se dovedeşte a fi numai o aparenţă, deoarece, î n
primul rind, partea de capital schimbată contra forţei de muncă nu
este ea însăşi decît o parte a produsului muncii altuia însuşite fără
echivalent, iar în al doilea rînd această parte a capitalului nu tre
buie numai înlocuită de către producătorul ei, muncitorul, dar ea
trebuie înlocuită cu un surplus. Relaţia de schimb dintre capitalist
şi muncitor devine deci o simplă aparenţă, proprie procesului de
circulaţie, o simplă formă, străină de propriul ei conţinut, pe care
doar îl estompează. Cumpărarea şi vînzarea continuă de forţă de
muncă este forma. Conţinutul constă în aceea că capitalistul schimbă
încontinuu o p arte a muncii altuia deja materializate, pe care şi-o
însuşeşte neîncetat fără echivalent, contra altei cantităţi, mai mari,
de muncă vie a altuia. La început dreptul de proprietate ne-a
apărut ca fiind întemeiat pe muncă proprie. Cel puţin aşa trebuia
să presupunem, întrucît faţă în faţă stau numai posesori de marfă
egali în drepturi, iar mijlocul de a-şi însuşi o marfă străină este
numai înstrăinarea mărfii proprii, care nu poate fi produsă decît
prin muncă. Acum, proprietatea apare, în . ceea ce-l priveşte pe
capitalist, ca dreptul de a-şi însuşi munca neplătită a altuia sau
produsul ei, iar în ceea ce-l priveşte pe muncitor ca imposibilitatea
de a-şi însuşi propriul său produs. Separarea proprietăţii de muncă.
38
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devine consecinţa necesară a unei legi care aparent pornea de l a
identitatea lor 2s).
Oricît s-ar părea deci că modul de apropriere capitalist con
trazice legile iniţiale ale producţiei de mărfuri, acest mod de
apropriere nu izvorăşte nicidecum din violarea acestor legi, ci,
dimpotrivă, din aplicarea lor. O scurtă privire retrospectivă asupra
fazelor succesive ale mişcării, al căror punct final este acumularea
capitalistă, ne va arăta din nou acest lucru.
Am văzut mai întîi că transformarea iniţială a unei sume de
valoare în capital s-a efectuat întru totul conform legilor schimbului.
Unul dintre contractanţi îşi vinde forţa de muncă, celălalt o cum
pără. Primul primeşte valoarea mărfii sale înstrăinînd către cel
de-al doilea valoarea ei de întrebuinţare - munca. Cel de-al doilea
contractant transformă mijloacele de producţie care îi aparţin, cu
ajutorul muncii, care de asemenea îi aparţine, într-un produs nou,
care de asemenea îi aparţine de drept.
Valoarea acestui produs cuprinde, în primul rînd, valoarea
mijloacelor de producţie folosite. Munca utilă nu poate consuma
aceste mijloace de producţie fără a transmite valoarea lor noului
produs ; dar pentru a putea fi vîndută, forţa de muncă trebuie să
fie în stare să furnizeze muncă utilă în ramura industrială în care
ea urmează să fie folosită.
Mai departe, valoarea no ului produs mai cuprinde echivalen
tul valorii forţei de muncă şi plusvaloare. Şi aceasta pentru că
forţa de muncă vîndută pentru un anumit interval de timp, o zi, o
săptămînă etc., posedă o valoare mai mică decît valoarea pe care o
creează întrebuinţarea ei în acest interval de timp. Dar muncito
rului i s-a plătit valoarea de schimb a forţei sale de muncă, şi în
felul acesta el a înstrăinat valoarea ei de întrebuinţare, aşa cum
se întîmplă în orice cumpărare şi vînzare.
Faptul că această marfă specială care este forţa de muncă
are o valoare de întrebuinţare specifică, şi anume de a furniza
muncă, deci de a crea valoare, nu poate afecta legea generală a
producţiei de mărfuri. D acă deci suma de valoare avansată sub
formă de salariu nu se regăseşte pur şi simplu în produs, ci se re
găseşte sporită cu o plusvaloare, acest fapt nu se explică prin
aceea că vînzătorul ar fi fost înşelat, căci el a primit valoarea
23)
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mărfii sale, ci prin simpla consumare a acestei mărfi de către cum
părător.
Legea schimbului cere ca numai valorile de schimb ale mărfu
rilor care se schimb ă între ele să fie egale. Cit despre valorile lor
-0.e întrebuinţare, ea presupune de la bun început că ele sînt dife
rite şi nu are nimic comun cu consumarea lor, care începe abia
după ce tranzacţia a fost încheiată şi executată.
Transformarea iniţială a b anilor în capital se efectuează,
aşadar, în conformitatea cea mai perfectă cu legile economice ale
producţiei de mărfuri şi cu dreptul de proprietate care decurge
din ele. Cu toate acestea, ea are drept rezultat :
1 . că produsul îi aparţine capitalistului, şi nu muncitorului ;
2. că valoarea acestui produs cuprinde, în afară de valoarea
oeap italului avansat, o plusvaloare, care pe muncitor l-a costat
muncă, dar pe capitalist nu l-a costat nimic şi care devine totuşi
proprietate de drept a capitalistului ;
3. că muncitorul şi-a conservat forţa de muncă şi poate să o
vîndă din nou dacă găseşte un cump ărător.
Reproducţia simplă nu este decît repetarea periodică a acestei
prime operaţii ; de fiecare dată banii se transformă iarăşi în capi
tal. Legea nu este deci încălcată ; dimpotrivă, ea are doar prilejul
de a se manifesta permanent.
„Plusieurs echanges successifs n'ont fait du dernier que le representant du
premier" *. (Sismondi, l.c„ p. 70.)

Şi, cu toate acestea, am văzut că reproducţia simplă este su
ficientă pentru a imprima acestei prime operaţii - în măsura în
.care este considerată ca fenomen izolat - un cu totul alt caracter.
„Parmi ceux qui se partagent le revenu national, Ies uns" (muncitorii) „y
acquierent chaque annee un nouveau droit par un nouveau travail, Ies autres"
(capitaliştii) „y ont acquis anteneurement un droit permanent par un travail
primitif" **. (Sismondi, l.c., p. 1 1 0, 1 1 1 .)

Se ştie că tărîmul muncii nu este singurul tărîm pe care pri
mul născut face minuni.
Nu are, de altfel, nici o importanţă dacă reproducţia simplă
este înlocuită cu reproducţia pe scară lărgită, cu acumularea. In
primul caz, capitalistul cheltuieşte întreaga plusvaloare, iar în al
* - „Mai multe acte de schimb succesive fac ca cel din urmă s ă nu fie ăecit
reprezentantul celui dintii" . ·- Nota trad.
** - "Dintre aceia care îşi împart între ei venitul naţional, unii" (muncitorii)
„dobîndesc în fiecare an prin muncă nouă un drept nou asupra lui, ceilalţi" (capitaliştii)
„au dobindit anterior prin muncă iniţială un drept permanent asupra lui " . - Nota trad.

38 *
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doilea caz el îşi dovedeşte virtuţile civice, consumînd numai <>
parte şi transformînd restul în bani.
Plusvaloarea este proprietatea lui ; ea nu a aparţinut niciodată
altcuiva. Dacă o avansează pentru producţie, el face acest lucru
din propriul său fond, aşa cum a făcut în ziua în care a păşit
p entru prima dată pe piaţă. Că acum acest fond provine din munca:
neplătită a muncitorilor săi, nu schimbă absolut cu nimic lucrurile .
Dacă muncitorul B este ,angajat pe seama plusvalorii produse de
muncitorul A, în p rimul rînd A a furnizat această plusvaloare,
primind pînă la ultimul ban preţul echitabil al mărfii sale, în al
doilea rînd, această chestiune nu-l priveşte de loc p e muncitorul
B. Ceea ce cere B şi ceea ce are dreptul să ceară este <:a să i se
plătească de către capitalist valoarea forţei sale de muncă.
„Tous deux gagnaient encore ; l'ouvrier parce qu'on lui avan<;:ait Ies
fruits de son travail" (mai exact : du travail gratuit d'autres ouvriers) „avant
qu'il fut fait" ; (mai exact : avant que Ie sien ai t porte de fruit) „le maître,
parce que le travail de cet ouvrier valait plus que le salaire" (mai exact :
produisait plus de valeur que celle de son salaire) ""· (Sismondi, l.c. , p. 135.)

E drept că lucrurile arată cu totul altfel atunci cînd pnv1m
producţia capitalistă în fluxul neîntrerupt al reînnoirii ei şi con
siderăm, în locul capitalistului individual şi al muncitorului indi
vidual, totalitatea lor, clasa capitaliştilor, şi, în opoziţie cu ea,
clasa muncitoare. In felul acesta am folosi însă un criteriu cu
totul străin producţiei de mărfuri.
In producţia de mărfuri stau faţă în faţă vînzătoml şi cumpă
rătorul, independenţi unul de altul. Relaţiile lor reciproce iau
sfîrşit în ziua cînd expiră contractul încheiat între ei. Dacă
tran:oacţia se reînnoieşte, acest lucru se întîmplă pe baza unui
contract nou, care nu are nimic comun cu cel anterior, şi numai
întîmplător pot apărea acelaşi cumpărător şi acelaşi vînzător.
Dacă este vorba deci să considerăm producţia de mărfuri s au
un fenomen care ţine de ea conform propriilor ei legi economice,
atunci trebuie să luăm fiecare act de schimb în mod izolat, în
afara oricărei legături cu actul de schimb care l-a precedat sau
cu cel care îi urmează. Şi întrucît cumpărările şi vînzările se
încheie numai între indivizi izolaţi, este inadmisibil să căutăm
în ele relaţii între clase sociale întregi.
„ - „Amîndoi au clştigat chiar ; muncitorul, pentru că i-au fost avansate roadele
muncii saJe"' (mai exact : ale muncii neplătite a altor muncitori) "înainte ca ea să fi
fost efectuată" (mai exact : înainte ca propria sa muncă să fi adus roade) ; „întreprin
zătorul, pentru că munca acestui muncitor valora mai mult decit salariul lui" (mai exact :
a produs mai multă valoare decit aceea a salariului lui) . - Nota trad.
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Oricît de lung ar fi şirul reproducţiilor periodice şi al acu
mulărilor premergătoare prin care a trecut capitalul astăzi în
funcţiune, el îşi păstrează virginitatea sa iniţială. Atîta timp cît
la fiecare act de schimb - luat în parte - sînt respectate legile
schimbului, modul de apropriere poate suferi o schimbare radi
cală fără a afecta cu nimic dreptul de proprietate care corespunde
producţiei de mărfuri. Acelaşi drept de proprietate rămîne în
vigoare atît la început, cînd produsul îi aparţine producătorului
şi cînd acesta, schimbînd echivalent contra echivalent, nu se poate
îmbogăţi decît prin muncă proprie, cît şi în perioada capitalistă,
cînd avuţia socială devine, într-o măsură tot mai mare, proprie
tate a acelora care sînt în stare să-şi însuşească necontenit munca
neplătită a altora.
Acest rezultat devine inevitabil de îndată ce forţa de muncă
este vîndută în mod liber ca marfă de către muncitor. Dar numai
din acest moment producţia de mărfuri se generalizează şi devine
forma tipică de producţie ; numai din acest moment fiecare produs
este produs din capul locului pentru vînzare şi orice avuţie
produsă trece prin sfera circulaţiei. Abia atunci cînd munca sala
riată devine baza producţiei de mărfuri, aceasta din urmă se
impune întregii societăţi ; dar numai din acest moment producţia
de mărfuri îşi dezvoltă toate potenţele ei. A spune că apariţia
muncii salariate denaturează producţia de mărfuri echivalează
cu a spune că, dacă vrea să nu fie denaturată, producţia de mărfuri
nu trebuie să se dezvolte. In aceeaşi măsură în care, dezvoltîndu-se
după propriile ei legi imanente, ea se transformă în producţie
capitalistă, în aceeaşi măsură legile proprietăţii proprii producţiei
de mărfuri se transformă în legi ale aproprierii capitaliste 24) .
Am văzut că, chiar şi la reproducţia simplă, întregul capital
avansat iniţial, oricare i-ar fi provenienţa, se transformă în capital
acumulat sau plusvaloare capitalizată. Dar în fluxul producţiei.
orice capital avansat iniţial devine o manme infinitezimală
(magnitudo evanescens în sens matematic) în comparaţie cu capi
talul acumulat direct, adică în comparaţie cu plusvaloarea sau
plusprodusul transformat din nou în capital, indiferent dacă acesta
funcţionează în mîna care l-a acumulat sau în altă mină. De
aceea economia politică prezintă, în genere, capitalul ca „ avuţie
24) Ce demnă de admiraţie este deci ingeniozitatea Jui Proudhon, care
vrea să desfiinţeze proprietatea capitalistă, opunîndu-i„. legile eterne ale pro
prietăţii proprii productiei de mărfuri I
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acumulată" (plusvaloare· transformată sau venit) „care este folosită
din nou pentru producerea de plusvaloare " 2j) , sau pe capitalist
ca „posesor al plusprodusului" 26) . Aceeaşi concepţie, dar într-o
altă formă, se exprimă atunci cînd se spune că orice capital
existent este dobîndă acumulată sau capitalizată, căci dobînda
nu este decît o parte a plusvalorii 27) .

2. Concepţia greşită a economiei politice
despre reproducţia pe scară lărgită
Înainte de a stabili exact ce este acumularea, adică transfor
marea plusvalorii din nou în capital, este necesar să înlăturăm
un echivoc generat de economia politică clasică.
Aşa cum mărfurile pe care capitalistul le cumpără pentru
.consumul său propriu cu o parte a plusvalorii nu-i servesc ca
mijloace de producţie şi de valorific.are, tot astfel nici munca pe
care el o cumpără pentru satisfacerea trebuinţelor sale naturale
.şi sociale nu este muncă productivă. In loc ca prin cumpărarea
acestor mărfuri şi a muncii să transforme plusvaloarea în capital,
el, dimpotrivă, o consumă sau o cheltuieşte ca venit al său. In
opoziţie cu concepţia vechii aristocraţii, concepţie care, după cum
spune pe drept cuvînt Hegel, „constă în consumarea a ceea ce
există" 163 şi se manifestă deosebit de evident în fastul vieţii lor
personale, economia politică burgheză consideră hotărîtor să pro
clame acumularea capitalului ca primă îndatorire cetăţenească şi
să propovăduiască fără încetare că nu poţi acumula dacă consumi
tot venitul, în loc să cheltuieşti o bună p arte din el pentru a
angaj a muncitori productivi suplimentari, oare aduc mai mult decît
costă ei. Pe de altă parte, ea a trebuit să lupte împotriva pre
judecăţii populare, care confundă producţia capitalistă cu tezauri25] „Capitalul este avuţie acumulată, folosită în scopul obţinerii profitului".
(Malthus , 1.c. (p. 262].) „Capitalul... constă din avuţie economisită din venit şi
folosită in vederea obţinerii unui profit". (R. Jones, „Text-book of lectures on
the Politica! Economy of Nations", Hertford 1 852, p. 1 6.)
26) „ Posesorii de plusprodus sau capital " , („The Source and Remedy of the

Nationa·l Difficu1'ties. A Letter to Lo.rd John Russell", Land. 1821, fp. 4].)
27) „Capitalul, împreună cu dobînda compusă la fiecare parte a capitalului
economisit, a crescut într-atît, incit întreaga avuţie din lume care aduce un
venit a devenit de mult dobîndă la capital • . (London „Economist", 19 iulie 1851.)
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zarea 28) şi crede, din această cauză, că .avuţia acumulată este o
avuţie care în forma ei naturală dată este ferită de distrugere,
prin urmare sustrasă sferei consumului şi chiar sferei circulaţiei.
In realitate, retragerea banilor din sfera circulaţiei ar fi în opoziţie
directă cu valorificarea lor ca capital, iar acumularea de mărfuri
în vederea tezaurizării ar fi o adevărată absurditate 28a) . Acumu
larea de mărfuri în cantităţi mari este rezultatul unei 'stagnări a
circulaţiei sau al supraproducţiei 29) . Intr-adevăr, în concepţia
populară se confundă, pe de o parte, imaginea bunurilor acumulate
în fondul de consum al celor avuţi şi care se consumă treptat şi,
pe de altă parte, formarea de rezerve, fenomen propriu tuturor
modurilor de producţie şi asupra căruia ne vom opri cînd vom
analiza procesul de circulaţie.
Economia politică clasică are deci dreptate -atunci cînd sub
liniază ca un moment caracteristic al procesului de acumulare
faptul că plusprodusul este consumat de către muncitorii produc
tivi, şi nu de către muncitorii neproductivi. Dar aici începe şi
eroarea ei. A. Smith a introdus moda de a prezenta acumularea
ca simplă consumare a plusprodusului de către muncitorii pro
ductivi, adică de a prezenta capitalizarea plusvalorii ca simplă
transformare a ei în forţă de muncă. Să-l ascultăm, de pildă, pe
Ricardo :
„Trebuie să se înţeleagă că toate cele ce se produc într-o ţară sînt con
sumate ; dar există o foarte mare deosebire între ceea ce este consumat de cei
care reproduc o valoare nouă şi ceea ce este consumat de cei care nu reproduc
o asemenea valoare nouă. Cînd spunem că venitul este economisit şi adăugat
la capital, înţelegem prin aceasta că partea din venit considerată ca fiind
adăugată la capital este consumată de muncitori productivi, şi nu de muncitori
neproductivi. Nu există eroare mai mare decît aceea de a presupune că un
capital este sporit prin nonconsum " SO) .

Nu există eroare mai mare decît aceea a lui A. Smith, repetată
de Ricardo şi de toţi economiştii care i-au urmat, anume că
28) „Nici un economist din zilele noastre nu poate înţelege prin economi
sire numai tezaurizare ; dar abstracţie făcind de acest procedeu mărginit şi in
suficient, această expresie poate fi aplicată la avuţia naţională numai într�un
singur sens, ş i anume în sensul care trebuie să rezulte dintr-o utilizare diferită
a economiilor, bazată pe o diferenţiere reală a diverselor feluri de muncă plătite
cu aceste economii". '(Malthus, l.c., p. 38, 39.)
28a) Astfel la Ba'lzac, care a studiat amănunţÎlt toate nuanţele avar.iţiei,
bătrînut cămătar Gobseck a început să tezaurizeze mărfuri atunci cînd dăduse
în mintea copiilor.
29) „Acumulare de capitaluri... stagnarea schimbului... supraproducţie".
(Th. Corbet, l.c., p. 14.)
se) Ricardo, l.c., p. 1 63, no�ă.

600

Secţiunea a VII-a. Procesul de acumulare a capitalului

„partea din venit considerată ca fiind adăugată la capital este consumată de
muncitorii produc tivi".

Potrivit acestei concepţii, orice plusvaloare care se transformă
în capital devine capital variabil. In realitate, ca şi valoarea
avansată iniţial, ea se împarte în capital constant şi capital
variabil, în mijloace de producţie şi forţă de muncă. Forţa de
muncă este forma în care capitalul variabil există în procesul
de producţie. In acest proces, ea însăşi este consumată de către
capitalist. Prin funcţia ei - munca -, ea consumă mijloace de
producţie. In acelaşi timp, b anii plătiţi cu p rilejul cumpărării
forţei de muncă se transformă în mijloace de subzistenţă, care nu
sînt consumate de „munca productivă" , ci de „muncitorul pro
ductiv" . Printr-o analiză cu totul eronată, A. Smith ajunge la
rezultatul absurd că, dacă fiecare capital individual se scindează
într-o parte constantă şi una variabilă, capitalul social constă doar
din capital variabil, adică este cheltuit în întregime pentru plata
salariilor. De pildă, un fabricant de postav transformă 2 OOO 1. st.
în capital. El cheltuieşte o parte din aceşti b ani pentru cumpărarea
de ţesători şi cealaltă parte pentru fire de lînă, maşini etc. Dar
cei de la care cumpără firele şi maşinile, la rîndul lor, plătesc cu o
parte a b anilor munca etc., pînă ce toate cele 2 OOO 1. st. sînt
<:heltuite pentru plata salariilor, adică pînă ce întreg produsul
reprezentat de cele 2 OOO 1. st. este consumat de către muncitorii
productivi. E clar : întreaga forţă a acestui argument rezidă . în
cuvîntul „ etc. ", care ne trimite de la Ana la Caiafa. Intr-adevăr,
A. Smith întrerupe analiza tocmai acolo unde încep dificultăţile 31) .
Atîta timp cît avem în vedere numai fondul producţiei anuale
totale, procesul de reproducţie anual poate fi înţeles uşor. Dar
toate elementele componente ale producţiei anuale trebuie aduse
pe piaţa de mărfuri, şi aici începe dificultatea. Mişcările capitaluri
lor individuale şi ale veniturilor personale se încrucişează, se ames
tec ă şi se pierd într-o deplasare generală - în circulaţia avuţiei
:sociale - care tulbură privirea şi-l pune pe cercetător în faţa
unor probleme foarte complicate. În secţiunea a treia din cartea
a doua voi face o analiză a legăturilor reale care există aici. Este marele merit al fiziocraţilor de a fi încercat să dea pentru
31) Cu toată „Logica• 164 sa, d-l J, St. Mill nu sesizează nici măcar: ase
menea neajUJllS u ri ale analizei făcute de predecesorii săi oare, chiar în li.mitele
orîzontului blirghez şi pur şi simplu din punctul de vedere al unui specialist,
reclamă reoMficări. Intotdeauna el se limitează Ia a înregistra cu un dogmatism
şcolăresc confuziile maeştrilor săi. La fel procedează şi in cazul de faţă : „Privind
lucrwtle î n persipectivă, capi1alul însuşi se transfoillil ă în întregime în salarii ; şi
chiar atunci cînd el este înlocuit prin vlnzarea produselor, el se transformă dia
mou în salarii• .
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prima dată, în al lor „Tableau economique" 165, o imagine a pro
ducţiei anuale în forma în care ea reiese din circulaţie 3a) .
Se înţelege, de altfel, de la sine că economia politică nu a
omis să folosească în interesul clasei c apitaliştilor teza lui A. Smith
potrivit căreia întreaga parte a produsului net care este transfor
mată._ în capital este consumată de clasa muncitoare.
3. lmpărJirea plusvalorii în capital şi veni t.
T�oria abstinenţei

In capitolul precedent am considerat plusvaloarea, respectiv
plusprodm�ul, doar ca fond de consum individual 1al capitalistului,
iar în capitolul de faţă am considerat-o pînă acum doar ca fond
de acumulare. In realitate însă, plusvaloarea nu este numai unul
sau numai altul, ci amîndouă în acelaşi timp. O parte din plus
V·aloare este consumată de capitalist sub formă de venit 33) , altă
parte din ea este folosită sub formă de capital, adică este acumulată.
Dacă masa plusvalorii este dată, una din aceste părţi este cu
atît mai mare cu cit cealaltă este mai mică. Presupunînd că toate
celelalte împrejurări rămîn neschimbate, raportul în care se efec
tuează această împărţire determină mărimea acumulării. Cel ce
efectuează această împărţire este însă proprietarul plusvalorii,
capitalistul. Impărţirea este deci un act de voinţă al lui. Despre
acea parte a tributului încasat de el, parte pe care o acumulează,
se ..spune că o economiseşte pentru că nu o consumă, adică pentru
că îşi îndeplineşte funcţia sa de c apitalist, şi anume funcţia de a
se îmbogăţi.
32) In prezentarea procesului de reproducţie, deci şi a acumulării, A. Smith
nu numai că nu a făcut nici un fel de progres, dar în multe privinţe a făcut
regrese evidente în comparaţie cu predecesorii săi, în special în comparaţie cu
fiziocraţii. De iluzia sa menţionată în text este legată dogma cu adevărat uimi
toare ipe care tot el a lăsat-o moştenire economiei politice, dogmă potrivit căreia
preţul mărfurilor se compune din salariu, profit (dobîndă) şi rentă funciară, deci
numai din salariu şi plusvaloare. Pornind de la această bază, Storch mărturiseşte
cu naivitate : „Este imposibil să descompunem preţul necesar în elementele sale
cele mai 1Simp1e " . (Storch, l. c., Petersb., edit. 1815, t. II, p. 141, notă.) Frumoasă
ştiinţă economică, care declară că este imposibil de a descompune preţul măr
furilor în elementele sale <:ele mai simple I Vom vorbi mai amănunţit despre
aceasta în secţiunea a 3-a a cărţii a doua şi în secţiunea a 7-a a cărţii a treia.
33) Cititorul va observa că folosesc cuvîntul venit [revenue) în două sen
suri : în primul tind, pentru a desemna plusvaloarea ca produs care rezultă
periodic din capital şi, în al doilea rind, pPntru a desemna acea parte a acestui
produs care, periodic, este consumată de capitalist sau adăugată de el Ia fondul
său de consum. Menţin acest dublu sens al cuvîntului pentru că el corespunde
terminologiei economiştilor englezi şi francezi.
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Numai în măsura în care este capital personificat, capitalistul
are o valoare istorică şi acel drept istoric la existenţă, care, după
cum spune spiritualul Lichnowski, nu are nici o dată 166• Numai
în această măsură necesitatea temporară a propriei sale existenţe
rezidă în necesitatea temporară a modului de producţie capitalist.
Dar tot în aceeaşi măsură mobilul activităţii lui nu este valoarea
de întrebuinţare şi consumul, ci valoarea de schimb şi sporirea ei.
Ca un fanatic al sporirii valorii, el constrînge implacabil omenirea
la producţie pentru producţie, deci la dezvoltarea forţelor de pro
ducţie sociale şi la crearea condiţiilor materiale de producţie,
singurele care pot constitui baza reală a unei forme superioare a
societăţii, al cărei principiu fundamental să fie dezvoltarea deplină
şi liberă a fiecărui individ. Numai ca personificare a capitalului
capitalistul se bucură de respect. In această calitate, el este
dominat, ca şi tezaurizatorul, de pasiunea oarbă de îmbogăţire.
Ceea ce însă la tezaurizator apare ca o manie individuală este la
capitalist efectul mecanismului social, în care el nu este decît o
rotiţă. In afară de aceasta, dezvoltarea producţiei capitaliste face
necesară o sporire continuă a capitalului investit într-o între
prindere industrială, iar concurenţa impune fiecărui c apitalist indi
vidual legile imanente ale modului de producţie capitalist ca legi
coercitive exterioare. Ea îl sileşte să-şi sporească încontinuu
capitalul pentru a-l conserva, iar de sporit el nu poate să-l sporească
decît cu ajutorul a cumulării progresive.
De aceea, în măsur.a în care activitatea sa nu este decît o
funcţie a c apitalului, care găseşte în persoana lui voinţă şi con
ştiinţă, capitalistul consideră propriul său consum p articular c a
fiind o jefuire a acumulării capitalului său, aşa cum î n contabilita
tea italiană cheltuielile p articulare figurează la debitul capitalistu
lui faţă de capitalul său. Acumularea este cucerirea lumii avuţiei
sociale. O dată cu extinderea masei materialului uman exploatat,
ea extinde şi dominaţia directă şi indirectă a capitalistului 34) .
34) Cămătarul, acest tip de capitalist demodat şi totuşi mereu reînnoit,
este folosit de Luther ca exempl u pentru a scoate foarte bin e în evidenţă setea
de putere ca element al dorinţei de îmbogăţire. „Păginii au fost în stare să
ajungă, pe cale raţională, la concluzia că un cămătar este un hoţ şi ucigaş
împătrit. Noi, creştinii, însă ii cinstim într-atita, incit aproape îi venerăm pentru
banii lor... Cine fură hrana altuia, ii j efuieşte, făptuieşte o crimă tot atlt de
mare (în măsura în care depinde de el) ca şi acela care ucide pe altul p rin
înfometare. Astfel face cămătaru! şi totuşi el şade liniştit în j ilţul său c�nd pe
drept s-ar cuveni să fi e spinzurat şi mincat de tot atiţia corbi ciţi galbem a
furat, numai să aibă pe el atita carne cit să ajungă la toţi. Dar hoţii mărunţi
sint spinzuraţi... Hoţii mărunţi sint ţintuiţi în obezi, hoţii cei mari se lăfăiesc
in .aur şi mătăsuri... Astfel pe pămint omul nu are (în afară de diavol) un duş
man mai mare decit avarul şi cămătarul, căci el vrea să fie dumnezeu peste
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Dar pretutindeni păcatul ongmar are urman. O dată cu dez
voltarea modului de producţie capitalist, a acumulării şi a avutiei,
capitalistul încetează de a fi simplă întruchipare a c apitalului. El
încearcă un „simţămînt omenesc" 167 pentru propria lui persoană
şi devine iatît de cult, încît respinge batjocoritor ascetismul ca o
prejudecată a tezaurizatorului de modă veche. în timp ce capitalistul
clasic înfierează consumul individual ca păcat împotriva funcţiei
sale şi ca „abs tinenţă" de la acumulare, capitalistul modernizat
este în stare să considere acumularea ca „renunţare" la desfătări.
„Ah, două suflete-s în el I Cum se zbat în piept să nu mai locuiască
împreună I " 168
La începuturile istorice ale modului de producţie capitalist şi orice parvenit capitalist trece individual prin această fază isto
rică - predomină setea de îmbogăţire şi avariţia ca pasiuni ab
solute. Dar progresul producţiei capitaliste nu creează numai o
lume de desfătări. Cu dezvoltarea speculaţiei şi a creditului, el
deschide mii de izvoare pentru o îmbogăţire subită. Pe o anumită
treaptă de dezvoltare, un grad convenţional de risipă, care este
în acelaşi timp et<ilare a bog ăţiei şi deci mijloc de obţinere ia cre
ditului, devine chiar o necesitate comercială pentru „nefericitul "
capitalist. Luxul intră în cheltuielile de reprezentare ale capitalu
lui. De altfel, capitalistul nu se îmbogăţeşte, ca tezauri:zlatorul, în
raport cu munca sa proprie şi cu nonconsumul său, ci în măsura
în care stoarce forţă de muncă străină şi îi impune muncitorului
renunţarea la toate plăcerile vieţii. Ce-i drept, risipa capitalistufoi
nu are niciodată c aracterul de bona fide pe care îl are risipa uşuratoţi oamenii. Turcii, războinicii, tiranii sini şi ei oameni răi, dar ei trebuie să-i
lase pe oameni să trăiască şi să recunoască că sint răi şi haini. Şi ei pot, ba
uneori chiar trebuie, să fie îndurători. Dar cămătarul, om hapsin, vrea ca lumea
întreagă să cadă pradă foamei, setei, jalei şi mizeriei, pentru ca numai el să
aibă totul, iar ceilalţi să primească totul de la el ca de la un dumnezeu şi să-i
fie robi în vecii vecilor„. iEl poartă veşminte scumpe, lanţuri de aur şi inele,
se ghiftuieşte, se făleşte -::ă e om cumsecade şi evlavios... Cămătarul este un
monstru uriaş şi înfricoşător, o fiară care pustieşte totul, mai rău deci! Cacus,
Gerion sau Anteu. 'Şi se împopoţonează şi vrea să pară evlavios ca să nu se
vadă unde au ajuns boii pe care el îi trage de-a-ndaratelea Qn văgăuna sa. Dar
Hercule va auzi răgetele boilor şi strigătde prizonierilor, îl va căuta pe Cacus
printre stinci şi ii va elibera pe boi din mina răufăcătorului. Căci Cacus e
numele răufăcătorului, cămătdrul evlavios care fură, jefuieşte şi înghite totul.
Şi totuşi el nu vrea să recunoască că e răufăcător şi are grij ă ca nimeni să nu
vadă cum el trage boii de-a-ndaratelea în văgăuna sa, şi lasă să se creadă,
după urmele copitelor lor, că le-a dat drumul. Tot astfel cămătarul vrea să înşele
lumea , să o facă să creadd. că el e folositor Şi că îi dă boi, cind de fapt ii ia
el pe toţi şi ii mănincă de unul singur. Şi dacă tîlharii, ucigaşii sint traşi pe
roată şi decapitaţi, cu atit mai mult ar trebui să fie cămătarii traşi pe roată,
sfişiaţi ... alungaţi, blestemaţi şi decapitaţi". (Martin Luther, I.c.l
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ticului senior feudal, ci, dimpotrivă, în spatele ei se ascunde întot
deauna avariţia cea mai josnică şi calculul cel mai meschin, ns1pa
capitalistului creşte totuşi o dată cu acumularea, fără a o pre
judicia însă. Totodată, în pieptul nobil al capitalistului se dezvoltă
un conflict faustian între patima acumulării şi înclinaţia spre
desfătări.
„Dezvoltarea industriei din Manchester - se spune într-o s criere publicată
în 1795 de doctorul Aikin - poate fi împărţită în patru perioade. In prima
perioadă, fabricanţii au fost siliţi să muncească din greu p entru întreţinerea lor " .

Ei s-au îmbogăţit îndeosebi j efuindu-i pe părinţii oare le
aduceau fiii ca apprentices (ucenici) şi care trebuiau să plătească
bani grei pentru acest lucru, deşi fiii lor răbdau de foame. Pe de
altă parte, profitul mediu era scăzut, iar pentru a cumulare tre
buiau făcute mari economii. Ei trăiau ca t.:-zaurizatori şi nu con
sumau nici măcar dobînzile la capitulul lor.
„In perioada a doua, ei au început să s trîngă oarecare avere, dar, ca şi
înainte, continuau să muncească din greu" , căci exploatarea nemijlocită a muncii
costă muncă, lucru pe care îl ştie orice vătaf de s clavi, „şi să trăiască lll fel
de modest ... ln perioada a treia a început luxul, şi afacerile au fost extinse prin
trimiterea de călăreţi" (coromis-voyageurs călări) „în toate oraşele comerciale
ale regatului spre a strînge c'Jmenzi. Este de presupus că pină în 1690 nu au
existat decît puţine s au chiar nu au existat capitaluri intre 3 OOO şi 4 OOO t. st„
realizate în industrie. Cam în această perioadă însă sau ceva mai tî rzio:, in
dustriaşii ajunseseră să acumuleze bani şi au început s ă-şi ridice case de- piatră
în locul celor de lemn şi tencuială ... La Manches ter, încă hr primele decenii ale
secolului al XVIII-lea, fabricantul care oferea musafirilor săi o cană de vin din
străinătate devenea subiect de discuţii şi comentarii pentru toţi vecinii săi".

Inainte de apariţia maşinilor, fabricanţii care se întîlneau
seara la cîrciumă nu cheltuiau niciodată mai mult de 6 pence
pentru un pahar de punci şi 1 penny pentru un pachet de tutun.
Abia în 1 758 s-a văzut pentru prima oară - şi faptul acesta a
făcut epocă - 110 persoană angaj ată efectiv în afaceri într-un echi
p aj propriu ! ". „Perioada a patra", ultima ttei:rne a secolului
al XVIII�lea, „este perioada de imare lux şi risipă, c a urmare a
extinderii întreprinderilorH 35) . Ce ar spune bunul dr. Aikin dacă ar
învia şi ar vedea Manchesterul de azi I
Acumulaţi, acumulaţi I Aşa porunceşte Moise, aşa poruncesc
profeţii ! 169 „Industria furnizează materialul care se acumulează
prin economie" 36) . Aşadar, economisiţi, economisiţi, adic'ă trans35) Dr. Aikin, „Description of the Country from
Manchester" , Land. 1 795, p. [181). 182 şi urm. [188] .
36) A. Smith, 1. <:„ b. II, eh. III, [p, 367J.
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formaţi în capital o parte cit mai mare din plusvaloare sau din
plusprodus I Acumulare pentru acumulare, producţie pentru pro
ducţie, iată formula prin care economia politică clasică a definit
menirea istorică a perioadei burgheze. Ea nu s-a înşe1at nici un
moment în ceea ce priveşte durerile facerii avuţiei 37) , dar la ce
folosesc lamentările despre necesitatea istorică ? Dacă pentru eco
nomia politică clasică proletarul nu este decit o maşină pentru
producerea plusvalorii, capitalistul nu este nici el decit o maşină
pentru transforma.rea acestei plusvalori în capital adiţional. Ea
priveşte cu toată seriozitatea funcţia lui istorică. Pentru a-i feri
conştiinţa de conflictul tragic dintre înclinaţta spre plăceri şi setea
de îmbogăţire, Malthus susţinea, la începutul deceniului al treilea
al acestui secol, o diviziune a muncii care îi rezerva capitalistului
angrenat efectiv in producţie misiunea de .a acumula, iar celorlalţi
p articipanţi la împărţirea plusvalorii, adică aristocraţiei funciare,
înalţilor demnitari ai statului şi ai bisericii etc., misiunea de a
risipi. Este de cea mai mare importanţă, spune el, „să facem
deosebire între pasiunea pentru risipă şi pasiunea pentru acumulare
(the passion for expenditure and the passion for accumulation) H 38) .
Domnii capitalişti, transformaţi de mult în oameni de viaţă şi de
lume, au sărit în sus. Cum ? exclamă unul din exponenţii lor, un
ricardian, d-l Malthus preconizează rente funciare ridicate, impozite
ridicate etc., astfel incit consumatorii neproductivi să fie un sti
mulent permanent pentru industriaş I Fireşte, lozinca e producţia,
producţia pe scară tot mai largă, dar
„printr-un asemenea procedeu producţia e mai mult stînjenită decît stimulată.
De asemenea, nu este de loc echitabil (nor is it quite fair) ca un număr de
oameni să trîndăvească numai pentru a-i stimula p e altii din al căror caracter
se poate deduce (who are likely, from their characters) că sînt în stare să facă
treabă dacă sînt siliţi" 39),

Pe cit i se pare de inechitabil a-l îndemna pe capitalistul in
<l.ustrial să acumuleze, luîndu-i caimacul din lapte, pe atît i se
pare de necesar ca muncitorul să fie redus pe cit posibil la salariul
minim, „pentru a i se menţine dorinţa de a munci " . De asemenea,
3ij fnsuşi J. B. Say spune : „Economiile celor bogaţi se fac pe seama celor
săraci" 178, „Proletarul roman trăia aproape exclusiv pe seama societăţii... Aproape
că s·ar putea spthlle că societatea modernă trăieşte pe seama proletarilor, pe
seama acelei părţi pe care ea le-o sustrage la retribuirea muncii • . (Sismondi, „l'.ltu
des etc.•, t. I, p. 24.)
38) Ma!thus, l.c., p. 319, 320.
39) „An Inquiry into those principles respecting the Nature of Demand
etc.• , p. 67.
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el nu ascunde nici un moment f.aptul că aproprierea de muncă
neplătită constituie secretul îmbogăţirii.
„O cerere sporită din partea muncitorilor nu înseamnă nimic altceva decît
consimţămîntul lor de a lua mai puţin din propriul lor produs şi de a ceda o
p arte mai mare întreprinzătorilor ; şi dacă se spune că acest fapt provoacă, prin
reducerea consumului" (muncitorilor) , un „glut" (suprasaturarea pieţei, suprapro
ducţia) , „eu nu pot să răspund decît că glut este sinonim cu profit ridicat" 40) .

Această dispută savantă despre felul în c are prada stoarsă
de la muncitori ar trebui repartizată, în modul cel mai avantajos
pentru acumulare, între capitalistul industrial şi proprietarul funciar
trîndav etc., a fost întreruptă de revoluţia din iulie. Curînd după
aceea, proletariatul de la oraş a tras clopotele de alarmă la Lyon,
iar proletariatul agricol din Anglia a trecut la incendieri. De <>
parte a canalului se răspîndea owenismul, dincolo st.-simonismul
şi fourierismul. A sosit timpul economiei politice vulgare. Exact cu
un c.n înainte de a fi descoperit, la Manchester, că profitul (inC'lusiv
dobînda) la capital este produsul 1 1ultimei, a celei de-a douăspre
zecea ore de muncă " , neplătite, Nassau W. Senior a anunţat lumii
o altă descoperire. „Eu - declară el solemn - înlocuiesc cuvîntul
capital, privit oa instrument de producţie, cu cuvîntul abstinenţă
(abţinere) " 41) . Iată o mostră neîntrecută a 11descoperirilor" eco
nomiei vulgare I Ea înlocuieşte o categorie economică printr-o frază
de sicofant. Voila tout * * · 11Cînd sălbaticul - ne înviaţă Senior confecţionează arcuri, el face o muncă industrială, dar nu practică
abstinenţia" . A.ceasta ne explică cum şi de ce în orînduiri!e sociale
anterioare mijloacele de muncă se confecţionau „fără abstinenţa"
40J L.c., P · 59.
41) Senior, „Principes fondamentaux de J'l�con. Pol. " , trad. Arrivabene,
Paris 1836, p. 309. Adepţii vechii şcoli clasice consideră această concapţie ca.
fiind totuşi prea extravagantă. „Domnul Senior înlocuieşte expresia muncă si
capital cu expresia muncă şi abstinenţă„. Abstinenţa este o simplă negaţie. Nu
abstinenţa, ci întrebuinţarea capitalului utilizat productiv constituie izvorul pro
fitului " . (John Cazenove, J. c„ p. 130, notă.) D.J. John St. Mill, dimpotrivă, re
produce i'e o pagină teoria profitului a lui Ricardo, iar pe altă pagină adoptă
„remuneration of abstinence" * a Jui Senior. Pe cit îi este de străină „ contra
dicţia" hegeliană, sursa oricărei dialectici, pe atît îi sînt de familiare contra
dir.ţiile banale.
Adaos I a ediţia a 2-a. Economistului vulgar nu i-a trecut niciodată prill'
minte ideea simplă că orice acţiune omenească poate fi privită ca „abţinere" de
Ia opusul ei. A mînca înseamnă a se abţine de la post, a merge înseamnă a se
ilbţine de Ia a sta pe loc, a munci înseamnă a s e abţine de l a trîndăvie, a.
· trir.dăvi înseamnă a se abţine de la muncă etc. Aceşti domni ar face bine săo
reflecteze Ja cuvintele lui Spinoza : Determinatio est negati o 1 71•
*

**

- „remunerarea
- Asta e tot. -

abstinenţei".

Nota trad.

-

Nota trad.
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capitalistului. „Cu cit societatea progresează mai mult, cu atît ea
cere mai multă abstinenţă" 42) , şi anume de la 1aceia a căror muncă
constă în a-şi însuşi munca altora şi produsul ei. Toate condiţiile
procesului de muncă se transformă de aici înainte în tot atîtea
acte de abstinenţă ale capitalistului. Că grîul nu este numai mîncat,
ci şi semănat, aceasta o datorăm abstinenţei capitalistului I Că
vinului i se lasă timp să fermenteze, se datorează abstinenţei capita
listului I 43) Gapitalistul işi jefuieşte propria sa persoană atunci
cînd „îi împrumută (!) muncitorului instrumentele de producţie " ,
adică atunci cînd el l e valorifică în c alitate de capital, unindu-le cu
forţa. de muncă, în loc să consume maşinile cu abur, bum.bacul,
căile ferate, îngrăşămintele, caii de tracţiune etc., sau, cum îşi
imaginează în mod pueril economistul vulgar, în loc să risipească
„Vialoarea lor" în lux şi în alte mijloace de consum 44) . Cum ar
putea clasa c apitaliştilor să facă acest lucru, este o taină pe care
pî.nă în prezent economia vulgară nu a divulgat-o. Oricum, lumea
trăieşte numai graţie autoflagelării acestui <adorator modern al lui
Vişnu, capitalistul. Nu numai acumularea, dar şi simpla „conservare
a unui capital cere un efort continuu pentru a rezista tentaţiei de
a-l consuma " 45) . Aşadar, pur şi simplu, sentimentul de umanitate
ne , porunceşte, evident, să-l scăpăm pe capitalist de martiraj şi de
ispită, în acelaşi mod în care, nu de mult, abolirea sclaviei l-a
scăpat pe proprietarul de sclavi din Georgia de o grea dilemă :
să cheltuiască pe şampanie întregul plusprodus stors de la sclavul
negru sau să transforme din nou o parte din acest plusprodus în
mai mulţi negri şi în mai mult p ămînt.
In cele mai diferite formaţiuni social-economice are loc nu
numai reproducţie simplă, ci şi reproducţie l ărgită, deşi aceasta din
urmă are loc în proporţii diferite. Cu timpul se produce mai mult
şi se consumă mai mult, prin urmare mai mult produs se transformă
în mijloace de producţie. Acest proces nu apare însă oa acumulare
4!) Senior, l.c., p. 342.
.
4") „Nimeni... nu şi-ar semăna., de pildă, griul, Iăsîndu-1 timp de un an în
pămînt, şi nu şi-ar ţi.ne vinul a.ni de zile în beci, în loc să le consume imediat,
pe ele sau echivalentele lor, ... da.că n-ar spera. să obţină o valoare suplimentară
etc." (Scrope, „Polit. Econ.", edit. de A. potter, New York 1841, p. '1 33 .) 1 72
44) „Privaţiunea. pe ca.re şi-o impune capitalistul împrumutînd muncitorului
mijloacele sale de producţie" (a.cest eufemism este întrebuinţat pentru a iden•
tifica, după maniera verificată a economiştilor vulgari, pe muncitorul salariat,
expltiatat de capitalistul industrial, cu capitalistul industrial �nsuşi, care foloseşte
bani împrumutaţi de la un alt capitalist I) „în loc să folosească valoarea lor pentru
propriul lui consum, transformîndu-le în obiecte utile sau de agrement" . (G. de
Molinari, I.c., p. 36.)

45) „La conservation d"un capital exige ... un effort. .. constant pour resister
a la tentation de le consommer". (Courcelle-Seneuîl, l.c., p. 20.)

608

Secţiunea a VII-a. Procesul de acumulare a capitalului

de capital, şi .deci nici ca funcţie a capitalistului, atîta timp· cît
mijloacele de producţie, şi deci şi produsul şi mijloacele de sub
zistenţă, nu i se opun muncitorului sub formă de capital ·46) . Richard
Jones, decedat acum cîţiva ani, succesor al lui Malthus la catedra
de economie politică a Colegiului Indiilor orientale de la Hailey
bury, ilustrează bine acest lucru cu ajutorul a două fapte impor
tante. Intrucît majoritatea poporului indian o formează ţăranii
care-şi cultivă singuri pămîntul, produsul, mijloacele de muncă şi
de subzistenţă .ale acestora nu există niciodată „sub forma (in the
shape) unui fond care a fost economisit din venit străin (saved
from revenue) , şi, prin urmare, nu trec printr-un proces prealabil
de acumulare (a previous process of accumulation) " 47) . Pe de altă
p arte, în provinciile în care dominaţia engleză a destrămat cel mai
puţin vechiul sistem, muncitorii neagricoli primesc de lucru direct
de la marii proprietari funciari, cărora le revine o parte din plus
produsul agricol sub formă de tribut sau de rentă funciară. O parte
din acest produs este consumată în formă naturală de către marii
proprietari funciari, altă p arte este transformată de către muncitori,
tot pentru proprietarii funciari, în articole de lux şi în alte articole
de consum, restul formînd salariul muncitorilor, care sînt proprie
tari ai uneltelor lor de muncă. Producţia şi reproducţia pe scară
lărgită îşi urmează aici cursul fără amestecul acelui sfînt miraculos,
al acelui cavaler al tristei figuri care e capitalistul „abstinent" .
4 . !mprejurări care, independent d e proportia
în care plusvaloarea se împarte în capital şi venit,
determină volumul acumulării.
Gradul de exploatare a tortei de muncă.
Porta productivă a muncii. Diferenta crescîndă dintre capitalul folosit în producţie
şi cel consumat. - Mărimea capitalului avansat

Dacă presupunem că proporţia în care plusvaloarea se îm
p arte în capital şi venit este dată, mărimea capitalului acumulat
46) „Diferitele categorii de venit care contribuie în modul cel mai intens
la progresul capitalului naţional se s chimbă p e diferite trepte ale dezvoltării lor
şi sint deci cu totul diferite la naţiunile care se află pe trepte diferite ale acestei
dezvoltări... Profitul... este o sursă. de acumulare lipsită de importanţă, în com
paraţie cu salariul şi cu renta, pe treptele de jos ale dezvoltării sociale. Cind
forţele industriei naţionale au făcut realmente un pas considerabil înainte,
profitul capătă o importanţă relativ mai mare ca sursă de acumulare". (Richard
Jones, „Textbook etc.", p. 16, 21.)
47) L. c., p . 36 şi urm. � La ediţia a 4-a. - Este, probabil, o eroare, pasajul
nu a fost găsit. - F.E. �
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depinde, evident, de mărimea absolută a plusvalorii. In ipoteza
că 800/o se capitalizează şi 200/o se consumă, capitalul acumulat va
repreze);lta 2 400 1. st. sau 1 200 1. st., după cum plusvaloarea totală
a fost de 3 OOO sau de 1 500 1. st. Prin urmare, la determinarea
mărimii acumulării concurează toate împrejurările care determină
masa I;'hfsvalorii. Le enumerăm aici încă o dată, dar numai în
măsura În care ele oferă puncte de vedere noi în ceea ce priveşte
acumularea.
Dup ă cum ştim, rata plusvalorii depinde în primul rînd de
gradul de exploatare a forţei de muncă. Economia politică •acordă
o importanţă atît de mare rolului pe care îl j oac ă gradul de ex
ploatare, incit identifică uneori creşterea rapidă a acumulării sub
influenţa sporirii forţei productive a muncii cu creşterea ei rapidă
sub influenţa exploatării sporite a muncitorului 48) . ln secţiunile
consacrate producţiei plusvalorii am p resupus întotdeauna că sa
lariul este cel puţin egal cu valoarea forţei de muncă. In practică
însă, reducerea forţată CJi salariului sub această valoare joacă un rol
prea important ca să nu ne oprim o clipă asupra ei. Ea transformă
de fapt, în anumite limite, fondul de consum necesar al munci
torului într-un fond de acumulare a capitalului.
„Salariile - spune J. St. Mill - nu au forţă productivă, ele sînt preţul
unei forţe productive ; salariile nu contribuie, alături de munca însăşi, la pro
d1J1Cţia de mărfuri, aşa cum nu contribuie nici preţul maşinii. Dacă munca ar
putea fi obţinută fără a fi cumpărată, salariile ar fi de prisos" 49) .

Dar dacă muncitorii iar putea să se brăneasC'ă cu aer, ei nu
ar putea fi cumpăraţi cu nici un preţ. Munca lor gratuită este deci
o limită în sens matematic : ne putem apropia mereu de ea, dar
nu o putem atinge niciodată. Tendinţa permanentă a capitalului
este de a-i reduce pe muncitori la acest nivel nihilist. Un scriitor
din secolul al XVIII-lea, pe care l-am citat de multe ori, autorul
lucrării „Essay on Trade and Commerce", nu face decît să trădeze
48) „Ricardo spune : «ln diferite stadii ale dezvoltări i societăţii, acumularea
capitalului sau a mijloacelor de a utili:re»" (adică de a e�oata) „«munca este
mai rapidă sau mai puţin rapidă şi trebuie să depindă în orice caz de forţa
productivă a muncii. ln general, forţa productivă a muncii este cea mai mare
acolo unde există din abundenţă pămîn t fertil„.» Dacă aici prin forţa productivă
a muncii se înţelege că partea alicotă din fiecare produs care revine celor care1-au produs prin muncă proprie este foarte mică, afirmaţia lui RicardQ este D
tautologie, deoarece partea care rămîne este, fireşte, fondul di.o care, dacă
proprietarul său găseşte de cuviinţă (if the owner pleases). se poate acumula
capital. Dar de obicei aces t lucru nu se întîmplă tocmai acolo unde p ămîntul
este cel mai fertil". („Observations cm certain verbal disputes etc.•, p. 74.)
49) J . St. Mill, „Essays on some unsettled Questions of Polit. Economy• ,
Land. 1844, p . 90, 9 1 .
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secretul cel mai intim al capitalului englez atunci cînd declară că
sarcina istorică vitală a Angliei este să reducă salariul muncitorilor
englezi la nivelul celui din Franţa şi Olanda 50) . El spune, între
altele, cu naivitate :
„Dar dacă săracii noştri" (expresie metaforică pentru muncitori] „doresc
să trăiască în lux.. „ munca lor v11 fi, desigur, scumpă... Ţi se face părul
măciucă dnd te gindeşti la masa uriaşă de lucruri de prisos (heap of super
fluities) . ca rachiu, gin, ceai, zahăr, fructe exotice, bere tare, pinzeturi imprimate,
tutunul de prizat şi de fumat etc„ pe care le> consumă muncitorii noştri manu
facturieri" 51).

Autorul citează scrierea unui fabricant din Northamptonshire,
care se tînguieşte cu privirile îndreptate spre cer :
„Munca este cu o întreagă treime mai ieftină în Franţa decit în Anglla ;
cac1 săracii din Franţa muncesc din greu şi o duc greu cu hrana şi cu
î mbrăcămintea ; ei consumă ir, special piim„ fructe, legume, rădăcini şi peşte
uscat, carne mănîncă foarte rnr şi, dacă griu! e scump, mănincă şi pîine foarte
puţină" 52) . „La aceasta se adaugă - continuă autorul eseului - faptul că ei
beau numai apă sau •băuturi slabe, astfel că cheltuiesc foarte puţini bani...
E, desigur, greu să ajungem la o asemenea stare de lucruri, totuşi nu este
imposibil, de vreme ce ea este o realitate atit în Franţa, cit şi în Olanda" 53) .

Două decenii mai tîrziu, Benj amin Thompson (alias conte
Rumford), un Şdrlatan american, yankeu ajuns baron, a urmat
aceeaşi linie filantropică, spre marea mulţumire a lui dumnezeu şi
50) „An Essay on Trade and Commerce", Land. 1 770, p. 4.4. Tot astfel,
ziarul „Times• a publicat în decembrie 1866 şi ianuarie 1867 destăinuirile unor
proprietari de mine din Anglia în care se vorbeşte de situaţia fericită a minerilor
belgieni, care nu cer şi nu primesc mai mult decit le este strict necesar ca să
poată trăi, spre binele „patronilor" lor. Muncitorii belgieni rabdă multe, dar
ca să figureze î n „Times" ca muncitor i model, asta e chiar prea mult I
Răspunsul a fost dat la începutul lui februarie 1867 de greva minerilor
belgieni (de la Marchienne), înăbuşită cu ajutorul gloanţelor şi al pulberei.

51)
52)

L. c., p. 44, 46.
Fabricantul din Northamptonshire comite o pia fraus * , care, avin.du-se
in vedere emoţia, este scuzabilă. El pretinde că face o comparaţie intre viaţa
muncitorilor manufacturieri englezi şi a celor francezi, dar în pasajul citat mai
sus, cum singur mărturiseşte mai tirziu, el vorbeşte despre muncitorii agr1coh
trancezi I
53) L. c., p. 70, 71. Notă la ediţia a 3-a. Astăzi, datorită concurenţei apărute
intre timp pe piaţa mondială, sîntem mult mai înaintaţi în această privinţă.
„Dacă China devine o mare ţară ÎJIJ.dustrială - declară alegătorilor săi deputatul
Stapleton -, nu văd cum ar putea populaţia muncitoare din Europa să reziste
în !Ulptă, fără a se coborî Ia nivelul <:oncurentilor ei.• („ Times" , 3 septem
brie 1873.) - Idealul capitalului englez nu-l mai constituie salariile de pe <:anti·
nent, ci salariile din China.

*

-

înşelăciune pioasă.

-

Nota trad.
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a oamenilor. „Eseurile" lui sînt o carte de bucate cu reţete de tot
felul pentru a înlocui cu surogate ieftine mîncărurile normale, prea
scumpe, ale muncitorilor. O reţetă deosebit de reuşită a acestui
„filozof" uimitor este următoarea :
„Cinci pfunzi de orz, cinci pfunzi de porumb, scrnmbii de 3 pence, sare
de 1 penny, otet de 1 penny, piper ş i zarzavat de 2 pence - total 203/4 pence
dă o supă pentru 64 de persoane, iar în cazul preturilor medii la cereale, costul
acestei supe poate fi redus la l/4 pence• (mai puţin de 3 [pfennigi) „de
persoană• 54).

O dată cu dezvoltarea producţiei capitaliste, falsificarea de
mărfuri a făcut ca idealurile lui Thompson să devină de prisos 55) .
La sfîrşitul secolului al XV:III-lea şi în primele decenii ale
secolului al XIX-lea, fermierii şi landlorzii englezi au impus minimul
absolut de salariu, plătind zilerilor agricoli mai puţin decît minimul
sub formă de salariu, iar restul sub forma de ajutoare date de
către parohii. Iată un exemplu de scamatorii la care recurg
Dogberry-ii englezi atunci cînd fixează în mod „legal " tarifele de
salarizare :
„Cind squire-ii au fixat, în 1795, salariil e pentru Speenhamland, ei luaseră
masa d e prinz, dar şi-au î nchipuit, probabil, că muncitorii nu au nevoie de ase
menea lucru„. Ei au hotărît ca salariul săptăm�nal să fie de 3 şilingi dacă plinea
de 8 pfunzi şi 1 1 uncii costă un şiling şi să crească cu regularitate pină cind
piinea va costa 1 şiling şi 5 pence. Dacă preţul pîinii va continua să crească,
54) Benj amin Thompson, „Essays, politica!, economica! and philo � ophical etc . • ,
3 voi., Land. 1796-1802, voi. I , p. 294. In lucrarea sa „The State of the Poor,
or an History of the Labouring Classes în England et c . " , sir F. M. Eden reco
mandă călduros SUJPa pentru săraci a lui Rumford directorilor caselor de muncă
şi pe un ton de reproş a trage atenţia muncitorilor englezi că „în Scoţia multe
familii, în loc -să mănince griu, secară şi carne, mănincă luni de-a rindul terci
din fulgi de ovăz şi din făină de orz, făcut doar cu sare şi apă, şi trăiesc destul
de confortabil (and that very comfortably too) " . (L. c . , v. I, b. II, eh. II, p. 503.)
„Aluzii• asemănătoare s-au făcut în secolul al XIX-iea. „Muncitorii agricoli
englezi - se spune de pildă - nu vor să mănince terciuri de cereale de cal�ta1e
inferioară. In Scoţia, unde educaţia este mai bună, această prejudecată este,
după cit se pare, necunoscută• . (Charles H. Parry M. D„ „The Question of the
Necessity of the existing Cornlaws considered• , Land. 1 816, p. 69.) Acelaşi
Parry se plinge însă că în prezent (1815) situaţia muncitorului englez este mai
proastă decît în timpul lui Eden (1797).
55) Din rapoartele ultimei comisii parlamentare pentru anchetarea falsificări
lor de alimente se vede că în Anglia nici falsificarea de medicamente nu consti
tuie o excepţie, ci o regulă. De pildă, analizarea a 34 de probe de opiu,
cumpărate de la tot atîtea farmacii din Londra, a dovedit că 31 erau falsificate,
conţinind capsule de mac, făină d e griu, gumă, humă, nisip etc. Multe nu
aveau nici un atom de morfină.
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salariul va continua să scadă proporţional, iar cind preţul piinii va ajunge Ia
2 şilingi, hrama unui om va fi redusă cu l/5 faţă de ce lusese inainte" 56) .

In 1 8 14, în faţa comisiei de anchetă a Gamerei lorzilor, un
anume A. Bennett, mare fermier, judecător de pace, administrator
al unei case pentru săraci şi însărcinat cu reglementarea salariilor,
a fost întrebat :
„Se respectă o proporţie oarecare intre valoarea muncii pe o zi şi ajutorul
pe care muncitorii i i primesc din partea parohiei ?" Răspuns : „Da. Venitul
săptăminal al fiecărei familii este completat peste salariul ei nominal pină la o
sumă corespunzind unei piini de un galion (8 pfunzi şi 1 1 uncii) şi sumei de
3 pence de 1persoa.nă„ . Considerăm piinea de un gallvn ca fiind suficientă
pentru intret.inerea unei familii timp de o săptămînă ; iar cele 3 pence sin!
pentru îmbrăcăminte ; dacă însă parohia preferă să dea ea hainele, cele 3 pence
se scad. Această practică există nu numa i în toată partea de apus a
Wiltshire-ului, ci cred că în toată ţara" 57) . „ I n felul acesta - exclamă un
scriitor burghez d1n acea epocă - fermierii au degradat ani de-a rindul o
dasă respectabilă a compatrioţilor lor, silindu-i să-şi găsească un refugiu în
casele de muncă„„ fermierul şi-a mărit propriile sale ciştiguri, împiedicind
acumularea chiar şi a fondului de consum absolut necesar al muncitorilor" 58) .

Rolul pe care îl joacă astăzi jefuirea directă a fondului de
consum necesar al muncitorului în formarea plusv.alorii, şi deci a
fondului de acumulare a capitalului, s-a văzut, de pildă, cu prilejul
analizării •aşa-numitei .munci la domiciliu (vezi cap. XV, 8, c.) . Alte
date asemănătoare vom da în secţiunea de faţă.
Deşi în toate ramurile industriale partea din capitalul constant
care constă din mijloace de muncă trebuie să ajungă ·pentru folo
sirea unui anumit număr de muncitori, determinat de mărimea
întreprinderii, ea nu trebuie totuşi să crească proporţional cu
cantitatea de muncă utilizată. Să presupunem că într-o fabrică o
sută de muncitori prestează, muncind opt ore pe zi, 800 de ore de
muncă. Dacă capitalistul vrea să sporească acest număr de ore
cu 500/o, el poate angaj a 50 de muncitori noi ; dar atunci el trebuie
să avanseze un nou capital nu numai pentru salarii, ci şi p entru
mijloace de muncă. Dar el poate să-i pună pe cei 1 00 de muncitori
-vechi să muncească 12 ore în loc de 8, şi astfel vor fi suficiente
mijloacele de muncă deja existente, numai că ele se vur uza mai
56) G. L. Newnham (barrister at law) : „A Review of the Evidence
l:>efore the Committees o f the two Houses of Parliament on the Cornlaws•,
Land. 1815, p . 20, notă.
57) L. c„ p. 19, 20.
58) Ch. H. Parry, I. c„ p. 77, 69. I n ce-i priveşte, domnii Iandlorzi nu
i!1Umai că s-au „despăgubit" pentru pierderile suferite î n războiul antiiacobin, pe
care l-au purtat în numele Angliei, dar s-au ş i imbogătit extraordinar. „ I n 18 ani
rentele lor s-au dublat, s-au întreit, s-au împătrit şi, în cazuri excepţionale, s-au
înşesit" (1. c „ p. 100, 101).
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repede. ln felul acesta munca în plus obţinută printr-o încordare
mai mare a forţei de muncă poate să sporească substanţa acu
mulării, adică plusprodusul şi plusvaloarea, fără o sporire cores
punzătoare a părţii constante a capitalului.
ln industria extractivă, de pildă în mine, materia primă nu
este o parte componentă a capitalului avansat. Aici obiectul muncii
nu este produsul unei munci anterioare, ci e dăruit de natură în
mod gratuit. Astfel sînt minereurile, mineralele, cărbunele de p ă.
mînt, piatra etc. Aici capitalul constant constă aproape exclusiv
din mijloace de muncă care suportă foarte bine folosirea unei can
tităţi sporite de muncă (de pildă, prin introducerea schimburilor de
zi şi de noapte) . Dar, celelalte împrejurări rămînînd neschimbate,
masa şi valoarea produsului vor spori direct proporţional cu
munca utilizată. Ca şi în prima zi a producţiei, factorii primari care
dau naştere produsului, care dau naştere deci şi elementelor ma
teriale ale capitalului, omul şi natura, merg mină în mină. Datorită
elasticităţii forţei de muncă, sfera acumulării se lărgeşte fără o
sporire prea1abilă a capitalului constant.
In agricultură, o extindere a suprafeţei cultivate nu este posi
bilă fără a se avansa suplimentar seminţe şi îngrăşăminte. Dar, de
îndată ce acestea au fost avansate, chiar şi cultivarea mecanizată
a pămîntului sporeşte considerabil cantitatea de produs. O canti
tate mai mare de muncă efectuată de ace1aşi număr de muncitori
sporeşte fertilitatea solului, fără să fie nevoie de noi avansări
pentru mijloace de muncă. Aşadar, acţiunea directă a omului asupra
naturii devine i:tvor direct 1al unei acumulări sporite, fără partici
parea unui nou capital.
ln sfîrşit, în industria propriu-zisă orice cheltuire suplimentară
pentru muncă presupune o cheltuire suplimentară corespunzătoare
pentru materii prime, nu însă în mod necesar şi pentru mijloace
de muncă. Şi întrucît industria extractivă şi agricultura furnizează
industriei prelucrătoare materii prime şi materii prime pentru mij
loacele ei de muncă, aceasta din urmă beneficiază şi de suplimen
tul de produse pe care primele două l-au creat fără cheltuire de
capital suplimentar.
Rezultatul general este următorul : încorporîndu-şi cei doi fac
tori primari de creare a avuţiei, for�a de munc ă şi pămîntul, capi
talul capătă o capacitate de exp ansiune care îi permite să extindă
elementele acumulării sale dincolo de limitele care, aparent, sînt
determinate de propria sa mărime, de valoarea şi de masa de mij
loace de producţie dej a produse, în care el există.
Alt factor important în acumularea capitalului este gradul de
productivitate al muncii sociale.
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O dată cu forţa productivă a muncii creşte masa de produse
în care se concretizează o valoare determinată, deci şi o plusva
loare de mărime dată. Dacă rata plusvalorii rămîne neschimbată
sau chiar dacă scade mai încet decît creşte forţa productivă a
muncii, masa plusprodusului creşte. Prin urmare, dacă proporţia
în care acesta din urmă este împărţit în venit şi capital adiţional
rămîne neschimbată, consumul capitalistului poate să crească fără
să aibă loc o scădere a fondului de acumulare. Mărimea relativă a
iondului de acumulare poate chiar să crească în detrimentul fon
dului de consum, în timp ce ieftinirea mărfurilor îi pune capitalis
tului la dispoziţie tot ·atîtea mijloace de consum ca mai înainte sau
chiar mai multe. Dar o dată cu sporirea productivităţii muncii are
loc, aşa cum s-a văzut, ieftinirea muncitorului, prin urmare creş
terea ratei plusvalorii, chiar în cazul cînd salariul real creşte. Acesta
din urmă nu creşte niciodată în aceeaşi proporţie cu productivita
tea muncii. Aşadar, aceeaşi valoare a capitalului variabil pune în
mişcare mai multă forţă de muncă, şi, prin urmare, mai multă.
muncă. Aceeaşi valoare a capitalului constant se exprimă în mai
multe mijloace de producţie, adică în mai multe mijloace de muncă,
material de muncă şi materiale auxiliare, furnizează deci o canti
tate mai mare de elemente care formează atît produsul, cit şi va-·
loarea, sau de elemente care absorb munca. De aceea, dacă valoa
rea capitalului adiţional rămîne neschimbată sau chiar scade, are
loc o acumulare accelerată. Nu numai că se produce o lărgire sub.
raport material a proporţiilor reproducţiei, dar producţia de plus
valoare creşte mai rapid decît valoarea capitalului adiţional.
Dezvoltarea forţei productive a muncii exercită influenţă şi.
asupra capitalului iniţial, adică 0asupra capitalului care se află deja
în procesul de producţie. O parte din capitalul constant aflat în
funcţiune constă din mijloace de muncă, de pildă maşini etc., care
nu sînt consumate, şi deci reproduse sau înlocuite prin exemplare
noi de acelaşi fel, decît în cursul unor perioade mai îndelungate.
Dar în fiecare an o parte din aceste mijloace de muncă dispare,
ajunge la punctul final al funcţiei ei productive. Această parte se·
găseşte deci în fiecare an în faza reproducţiei sale periodice sau a
înlocuirii ei prin exemplare noi de acelaşi fel. Dacă forţa produc
tivă a muncii se dezvoltă în ramurile în care se produc aceste·
mijloace de muncă - şi ea se dezvoltă continuu o dată cu pro-·
gresul ştiinţei şi tehnicii -, locul maşinilor, uneltelor, apariatelor
�c. vechi îl iau altele noi, mai eficiente şi, avînd în vedere ran
damentul lor, mai ieftine. Capitalul vechi este reprodus într-o formă
mai productivă, fără a mai vorbi de neîncetatele modificări par
ţiale pe care le suff)ră mijloacele de muncă existente. Cealaltă
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parte a capitalului constant, materiile prime şi materialele auxi
liare, este reprodusă încontinuu în cursul anului, iar materiile
prime provenite din agricultură sînt reproduse de obicei anual.
Aşadar, introducerea unor metode perfecţionate etc. acţionează aici
aproape simultan asupra capitalului adiţional şi asupra capitalului
aflat deja în funcţiune. Orice progres în domeniul chimiei nu nu
mai că sporeşte numărul materiilor utile şi modurile de întrebuin
ţare •a celor deja cunoscute, extinzînd deci, o dată cu creşterea
capitalului, şi sferele lui de plasare, ci arată totodată cum de
şeurile procesului de producţie şi de consum pot fi introduse din
nou în circuitul procesului de reproducţie, spre a crea astfel ma
teria unui nou capital, fără o cheltuire prealabilă de capital. După
cum exploatarea sporită a bogăţiilor naturale se realizează numai
printr-un efort sporit al forţei de muncă, tot astfel ştiinţa şi tehnica
transmit capitalului în funcţiune capacitatea de a se extinde, fără
ca această capacitate să fie dependentă de mărimea dată a capi
talului. Ştiinţa şi tehnica acţionează totodată asupra părţii din
capitalul iniţial intrate în fază de reînnoire. In forma sa nouă, capi
talul îşi însuşeşte în mod gratuit progresul social realizat îndărătul
formei sale vechi. Ce-i drept, această dezvoltare a forţei produc
tive este însoţită de o depreciere parţială a capitalurilor în func
ţiune. 1n măsur.a în care această depreciere se face simţită în mod
acut din cauza concurenţei, principala greutate provocată de ea
este suportată de muncitor, prin a cărui exploatare sporită capi
talistul caută să se despăgubească.
Munca transmite produsului valoarea mijloacelor de producţie
consumate de ea. Pe de altă parte, valoarea şi masa mijloacelor de
producţie puse în mişcare de o cantitate de muncă dată cresc pro
porţional cu sporirea productivităţii muncii. Prin urmare, chiar dacă
aceeaşi cantitate de muncă adaugă întotdeauna produsului ei aceeaşi
sumă de valoare nouă, totuşi, o dată cu creşterea productivităţii
muncii creşte şi vechea valoare-capital, pe care această cantitate
de muncă o transmite în acelaşi timp produsului.
Dacă, de pildă, un filator englez şi unul chinez muncesc ace
laşi număr de ore cu aceeaşi intensitate, amîndoi vor produce
într-o săptămînă valori egale. Cu toată această egalitate, există
însă o deosebire enormă între valoarea produsului săptămînal al
englezului, care lucrează cu maşini puternice, şi aceea ia produsu
lui săptămînal al chinezului, care nu are decît o roată de tors. In
acelaşi timp în care chinezul prelucrează un pfund de bumb ac,
englezul prelucrează multe sute de pfunzi. O sumă de valori vechi
de o sută de ori mai mare face să crească valoarea produsului său
în care ele sînt conservate într-o formă nouă utilă, putînd astfel
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funcţiona din nou în calitate de capital. „In 1782 - ne informează
F. Engels - întreaga cantitate de lînă din ultimii trei ani stătea
neprelucrată" (în Anglia) „din lipsă de muncitori şi ar fi rămas
aşa dacă nu ar fi intervenit inventarea noilor maşini care au
tors-o" 59) . Munca materializată sub formă de maşini nu a creat,
fireşte, nemijlocit nici un muncitor, dar ea ia permis unui număr
mic de muncitori ca, prin adăugarea unei cantităţi relativ mici de
muncă vie, nu numai să consume lîna în mod productiv şi să-i
adauge o valoare nouă, ci şi să conserve sub formă de fire etc.
valoarea ei veche. Totodată, ea a creat mijlocul şi stimulentul
pentru reproducţia lărgită a lînii. Este o însuşire naturală a muncii
vii de a conserva valoarea veche creînd valoare nouă. O dată cu
creşterea eficienţei, ia volumului şi valorii mijloacelor de produc
ţie, adică o dată cu creşterea acumulării care însoţeşte dezvoltarea
forţei productive a muncii, munca conservă şi eternizează, într-o
formă mereu înnoită, o valoare-capital mereu crescîndă 60) . Această
59 ) Friedrich Engels, „Lage der arbeitenden Klasse în England " , p. 20. (Vezi
K. Marx şi F. Engefs. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura p-0litic ă, 1962, ed. a II-a,
p. 258. - N o ta trad.)
BOJ Din cauză că a analizat defectuos procesul muncii şi procesul de valo

rificare, economia politică clasică nu a înţeles niciodată cum trebuie acest mo
ment important al reproducţiei, lucru care se poate vedea, de pildă, la Ricardo.
El spune, de exemplu : Oricare ar fi variaţiile forţei productive, „un milion de
oameni produc intotdeauna, in fabrici, aceeaşi vaJ!oare " . Lucrul acesta este exact
dacă durata şi intensitatea muncii lor sint date. Ceea ce nu împiedică însă
şi în anumite concluzii ale sale Ricardo scapă din vedere acest fapt - ca un
milion de oameni, atunci cind forţa productivă a muncii lor este diferită, să
transforme în produs mase foarte diferite de mijloace de producţie, să conserve
în produsul lor mase de valoare foarte diferite, şi deci să livreze produse cu
valoare foarte diferită. Remarcăm în treacăt că Ricardo a încercat în zadar să-i
explice lui J. B . Say cu ajutorul acestui exemplu deosebirea dintre valoarea de
întrebuinţare (pe care aici o numeşte wealth, avuţie materială) şi valoarea de
schimb. Say răspunde : „ln ceea ce priveşte dificultatea la care se referă Ricardo
atunci cind spune că, lucrind cu metode perfecţionate, un milion de oameni pot
să producă de donă, de trei ori mai multă avuţie fără a produce mai multă va
loare, această dificultate dispare dacă producţia este privită, aşa cum e just.
ca un schimb în care se dau serviciile productive ale muncii, ale pămintului şi
ale capitalurilor, pentru a se obţine produse. Prin intermediul acestor servicii
productive obţinem toate produsele care există pe lume„. Prin urmare„. sîntem
cu atit mai bogaţi, serviciile noastre productive au o valoare cu atit mai mare,
cu cit este mai mare cantitatea de lucruri utile pe care ele ni le aduc în cadrul
schimbului numit producţie". (J. B. Say, „Lettres a M. Malthus", Paris •1 820, p, 168,
169.) „Difficulte" * - ea există pentru el, nu pentru Ricardo - pe care Say vrea
să o explice este următoarea : de ce nu sporeşte valoarea valorilor de întrebuin
ţare dacă cantitatea lor sporeşte ca urmare a sporirii forţei productive a muncii ?
Răspuns : dificultatea va dispărea dacă vom binevoi 6ă numim valoarea de între
buinţare valoare de schimb . Valoarea de s chimb este ceva care one way or
*

-

„Dificultatea".

-

Voia lrad.
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capacitate naturală a muncii apare ca capacitate de autoconservare
proprie capitalului căruia ea îi este încorporată, exact în felul în
care forţa productivă socială a muncii apare ca însuşire a capita
lului, iar aproprierea continuă a supramuncii de către capitalist
apare ca autovalorificare continuă a capitalului. Toate forţele
muncii apar ca forţe ale capitalului, aşa cum toate formele valorii
mărfii ctpar ca forme ale banilor.
O dată cu creşterea capitalului creşte şi diferenţa dintre oapi
talul folosit în producţie şi cel consumat. Cu alte cuvinte : creşte
masa de valoare şi masa materială a mijloacelor de muncă, de
pildă clădiri, maşini, ţevi de drenaj , vite de muncă, 1aparate de tot
felul, care funcţionează în cursul unor perioade mai lungi sau mai
scurte, în procese de producţie care se repetă continuu, adică ser
vesc pentru obţinerea unui anumit efect util în întregimea lui, în
timp ce se uzează numai treptat, adică nu-şi pierd valoarea decît
treptat, transmiţînd-o, tot treptat, produsului. In măsura în care
aceste mijloace de muncă participă la crearea produsului fără să-i
another * are o legătură cu schimbul. Să numim deci producţia un „schiimb " de
muncă şi de mijloace de producţie contra produsului şi e clar ca lumina zilei că
obţinem cu atit mai multe valori de s chimb, cu cit producţia ne livrează mai
multă valoare de întrebuinţare. Cu alte cuvinte : cu cit o zi de muncă livrează
mai multe valori de întrebuinţare, de pildă ciorapi, fabricantului de ciorapi, cu
atit mai bogat este el în ciorapi. Dar Say descoperă deodată că o „creştere a
cantităţii" ciorapilor provoacă o scădere a „preţului" lor (care nu are, bineinteles.
nimic comun cu valoarea de s chimb ) , „deoare ce concurenţa ii sileşte" (pe pro
ducători) „să-şi vindă produsele cu atit cit ele i i costă". De unde vine însă pro
fitul dacă fabricantul vinde mărfurile la preţul care ii costă ? Dar never mind **.
Say declară că, drept urmare a productivităţii sporite, fiecare primeşte acum în
schimbul aceluiaşi echivalent două perechi de ciorapi î n loc de o pereche etc„
cum primea înainte. Rezultatul la care ajunge este tocmai afirmaţia lui Ricardo,
p e care voia să o combată. După acest efort intelectual extraordinar, el îl apos
trofează triumfător pe Malthus cu cuvintele : „Iată, domnul meu, doctrina bine
fundamentată, fără de care, vă asigur, e imposibil să rezolvi problemele cele
mai dificile ale economiei politice şi mai ales problema : cum se poate c a o
naţiune să devină mai bogată atunci cind valoarea produselor ei scade, cu toate
că avuţia reprezi.n tă valoare" (1. c., p. 170). Un economist englez spune despre
alte asemenea artificii din „Lettres" ale lui Say : „Această manieră afectată de
a flecări (those affected ways of talking) formează ceea ce d-lui Say îi place
să numească doctrina sa, pe care el o recomandă lui Malthus spre a o preda
la Hertford, şi care, după cum afirmă el, se predă «dans plusieurs parties de
!'Europe• * • • . El spune : «Dacă găsiţi ceva paradoxal în aceste afirmaţii, uitaţi-vă
la ceea ce exprimă ele, ş i îndrăznesc să cred că vi se vor părea foarte simple
şi foarte rezonabile». Fără îndoială, ceea ce ne va apărea ca rezultat al acestui
proces va părea oricum, numai original sau important nu•. („An Inquiry into
those Principles respecti.ng the Na ture of Demand etc. " , p. 1 10 )
* - într-un fel sau altul. - Nota trad.
* * - nu face nimic. - Nota trad.
*** - in multe părţi ale Europei. - Nota trad.
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adauge valoare, adică în măsura în care ele sînt folosite în între
gime, dar nu sînt consumate decit p arţial, ele prestează, aşa cum
am mai arătat, acelaşi serviciu gratuit pe care îl prestează forţele
naturii, apa, aburul, aerul, electricitatea etc. Acest serviciu gratuit
al muncii trecute, înglobate şi însufleţite de munca vie, se acumu
lează o dată cu creşterea proporţiilor acumulării.
Intrucit munca trecută se deghizează întotdeauna în capital,
adică pasivul muncii lui A, B, C etc. se deghizează în activ al
non-muncitorului, burghezii şi economiştii preamăresc meritele
muncii trecute ; geniul scoţian MacCulloch consideră chiar că munca
trecută trebuie să primească o recompensă specială proprie (do
bîndă, profit etc.) 61) . Prin urmare, importanţa mereu crescindă a
muncii trecute care participă la procesul de muncă viu sub forma
de mijloace de producţie este deci atribuită nu muncitorului a cărui
muncă trecută şi neplătită funcţionează aici, ci întruchipării aces
tei munci, înstrăinate de muncitor, întruchipării ei în capital.
Agenţii practici ai producţiei capitaliste şi ideologii lor guralivi
nu sînt în stare să conceapă mijlocul de producţie separat de
masca sa socială caracteristică, antagonistă, pe care o poartă
astăzi, după cum stăpînul de sclavi nu este în stare să-l conceapă
pe muncitorul însuşi separat de rolul lui de sclav.
Dacă gradul de exploatare a forţei de muncă este dat, masa
plusvalorii este determinată de numărul muncitorilor exploataţi în
acelaşi timp, iar acesta corespunde, deşi în proporţii variabile,
mărimii capitalului. Prin urmare, cu cit creşte mai mult capitalul
datorită acumulării succesive, cu atît creşte mai mult şi suma de
valoare care se împarte în fond de consum şi fond de acumulare.
Capitalistul poate deci să ducă o viaţă de huzur şi în acelaşi timp
să se „abţină" mai mult. In sfîrşit, toate resorturile producţiei ac
ţionează cu atît mai energic cu cit se extind, o dată cu masa
capitalului avansat, proporţiile producţiei.
5. Aşa-numitul fond de muncă

Am văzut în cursul acestei analize că, departe de a fi o
mărime fixă, capitalul este o p arte elastică a avuţiei sociale, care
se schimbă continuu în funcţie de proporţia în care plusvaloarea
se împarte în venit şi în capital adiţional. Am văzut, de asemenea,
61) MacCulloch şi-a obţinut brevetul pentru „wages of past labour• * cu
mult înainte ca Senior să-şi fi obţinut brevetul pentru „wages of abstinence" **·
*
**

-

salariu pentru munca trecută. - Nota trad.
salariu pentru abstinenţă. - Nota trad.
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că, chiar dacă mărimea capitalului în funcţiune este dată, forţa
de muncă, ştiinţa şi pămîntul care îi sînt încorporate (prin pămînt
înţelegem, din punct de vedere economic, toate obiectele muncii
existente în natură fără contribuţia omului) formează potenţe elas
tice ale capitalului, potenţe care, în anumite limite, acordă acestuia
un cîmp de acţiune independent de mărimea lui. Am făcut abstrac
ţie aici de condiţiile procesului de circulaţie, care fac ca aceeaşi
masă de oapital să acţioneze într-un grad foarte diferit. lntrucît
am presupus cadrul producţiei capitaliste, deci o formă a procesu
"
lui social de producţie care s-a dezvoltat cu totul spontan, am
făcut abstracţie de orice combinaţie mai raţională care ar putea
fi realizată nemijlocit şi sistematic cu mijloacele de producţie şi
cu forţele de muncă existente. Economiei politice clasice i-a plăcut
întotdeauna să considere capitalul social ca o mărime fixă cu un
griad de acţiune fix. Dar această prejudecată a devenit dogmă nu
mai datorită arhifilistinului Jeremias Bentham, acest oracol searbăd,
pedant şi prolix al intelectului plat burghez din secolul al XIX-lea 62) .
Bentham este între filozofi ceea ce este Martin Tupper între poeţi.
Amîndoi au putut să fie fabricaţi numai în AngHa 63) . Din punctul
de vedere al dogmei sale, cele mai simple fenomene ale procesului
de producţie, de pildă expansiunile şi contracţiile lui subite, b a
62) Comp„ între altele, J . Bentham, „Theorie des P eines e t des Recom
penses " , trad. Et. Dumont, 3eme ed„ Paris 1826, t. II, 1. IV, eh. II.
63) Jeremias Bentham este un fenomen pur englezesc. ln nici o epocă şi
în nici o ţară nu a existat un filozof - nu face excepţie nici filozoful nostru
Christian Wo!f - care să fi debi1at cu aliîta emfază cele mai mari b analităţi.
Principiul utilităţii nu este o i.nvenţie a lui Bentham. El nu a făcut decît să
reproducă neinspirat ceea ce Helvetius şi alţi francezi din secolul al XVIII-iea
spuseseră inspirat. Dacă vrem, de pildă, să ştim ce e util unui cîine, trebuie să
studiem natura cîinelui. Această natură însăşi nu poate fi construită pe baza
„principiului utilităţii " . Dacă vrem să aplicăm acest principiu la om, dacă vrem
să judecăm acţiunile, mişcarea, relaţiile etc. umane pe baza principiului utili
tăţii, trebuie să cunoaştem natura umană în general şi modificările suferite de
ea în fiecar e epocă istorică dată. P entru Bentham însă asemenea probleme nu
există. El identifică în modul cel mai sec şi mai naiv din lume pe filistinul
modem, i.ndeosebi pe filistinul englez, cu omul normal. Ceea ce este util acestui
specimen de om normal şi lumii sale este util în sine. Cu ajutorul acestui etalon
el apreciază apoi trecutul, prezentul şi viitorul. Astfel, de pildă, religia .creştină
estEi „utilă" pentru că ea condamnă din punct de vedere religios aceleaşi fără
delegi pe care codul penal le condamnă din punct de vedere juridic. Critica
literară este „dăunătoare" pentru că îi împiedică pe oamenii onorabili să se de
lecteze cu Martin Tupper etc. S-ar fi putut umple munţi de cărţi cu maculatură
scrisă de bra VUI om, a cărui deviză a fost „nulla dies sine linea • 173. Dacă aş
avea curajul prietenului meu H. Heine, l-aş numi pe domnul Jeremias un geniu
al prostiei burgheze.
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chiar şi acumularea, sînt cu totul de neînţeles 64) . Dogma aceasta a
fost folosită .atît de Bentham însuşi, cit şi de Malthus, James Mill,
MacCulloch etc. în scopuri apologetice, îndeosebi pentru a prezenta
o parte a capitalului, capitalul variabil, adică c apitalul care este
transformat în forţă de muncă, drept o mărime fixă. S-a creat le
genda că existenţa materială a capitalului variabil, adică masa de
mijloace de subzistenţă pe care el le reprezintă pentru muncitor,
sau aşa-numitul fond de muncă este o parte distinctă a avuţiei
sociale, limitată de natură, şi ale cărei limite sînt insurmontabile.
Pentru a pune în mişcare acea parte a avuţiei sociale care urmează
să funcţioneze în calitate de capital constant sau, în expresia mate
rială, în calitate de mijloace de producţie, este nevoie de o anumită
masă de muncă vie. Această masă este determinată de tehnic a pro
ducţiei. Nu este dat însă nici numărul de muncitori necesar pentru
a pune în funcţiune această masă de muncă, căci acest număr va
riază odată cu gradul de exploatare a forţei de muncă individuale,
nici preţul acestei forţe de muncă, ci numai limita lui minimă, care,
de altfel, este foarte elastică. Faptele care stau la baza dogmei sînt
următoarele : pe de o parte, muncitorul nu are nici un cuvînt de
spus atunci cînd e vorba de împărţirea avuţiei sociale în mijloace
de consum ale non-muncitorilor şi în mijloace de producţie. Pe de
altă parte, muncitorul nu poate lărgi aşa-numitul „fond de muncă"
în detrimentul „venitului " celor bogaţi decît în cazuri excepţional
de favorabile 65) .
La ce tautologie absurdă se ajunge dacă se transformă limitele
capitaliste ale fondului de muncă în limite determinate de natura
64) „Economiştii înclină prea adesea să considere o anumită cantitate de
ca.pita! şi un anumit număr de muncitori ca instrumente de producţie de o forţă
egală şi acţionînd cu o anumită intensitate constantă... Cei care spun că mărfu
rile sînt singurii agenţi ai producţiei afirmă prin aceasta că producţia nu poate
fi de loc extinsă, căci pentru o asemenea extindere ar trebui sporite în prealabil
mijloacele de subzistenţă, materiil e prime şi uneltele, ceea ce nu înseamnă de
fapt nimic altceva decît că o creştere a producţiei nu poate avea Ioc fără o
creştere prealabilă a ei, sau, cu alte cuvinte, că nici o creştere nu est e posibilă•.
(S. B ailey, „Money and its Vicissitudes " , p. 58 şi 70.) Bailey critică dogma de
mai sus în special din punctul de vedere al procesului de circulaţie.
65) J. St. Mill spune în „Principles of Politica! Economy• [b. II, eh. I. § 3] :
„Produsul muncii se împarte în prezent invers proporţiona! c u munca - cea
mai mare parte revine celor care nu muncesc niciodată, partea următoare ca
mărin1e celor a căror muncă este aproap e exclusiv nominală, şi astfel, în or
dine descrescîndă, retribuirea se micşorează pe măsură ce munca devine mai
grea Şl mai neplăcută ; omul care prestează munca fizică cea mai istovitoare
şi mai extenuantă nu poate să aibă nici măcar siguranţa agonisirii celor ne
cesare traiului ". Pentru a evita orice neînţelegere, subliniez că oameni ca
J. S t. Mill etc. trebuie condamnaţi pentru contradicţia dintre dogmele lor eco
nomice vechi şi tendinţele lor moderne, dar că ar fi cu totul injust să-i punem
laolaltă cu droaia de economişti apologeţi vulgari.
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societăţii în general, se poate vedea, de pildă, la profesorul
Fawcett :
„Capitalul circulant 66) al unei ţări - spune el - este fondul ei de
muncă. Pentru a calcula deci salariul mediu în bani pe care ii primeşte fiecare
muncitor, nu avem decît să împărţim acest capital la numărul populaţiei mun
ci to are" 67) .

Aşadar, mai întîi adunăm salariile individuale efectiv plătite,
apoi susţinem că acest total formează suma de valoare a „fondu
lui de muncă" stabilit de dumnezeu şi de natură. In sfîrşit, îm
părţim suma astfel obţinută la numărul de muncitori, pentru a
descoperi astfel din nou cît îi poate reveni în medie fiecărui
muncitor. Un procedeu extrem de ingenios. El nu-l împiedică p e
d-l Fawcett s ă spună î n aceeaşi dipă :
„Avuţia totală acumulată în fiecare an în Anglia se împarte în două
părţi. O parte este folosită în Anglia pentru menţinerea proprie i noastre in
dustrii. Cealaltă parte este exportată în alte ţări... Partea folosită în industria
noastră reprezintă o parte neînsemnată a avuţiei acumulate în fiecare an în
această ţară" 68).

Aşadar, partea mai mare a plusprodusului, care sporeşte în
fiecare an şi care îi este sustrasă muncitorului englez fără echi
valent, nu este capitalizată în Anglia, ci în alte ţări. Dar o dată
cu capitalul adiţional se exportă şi o parte a „fondului de muncă"
inventat de dumnezeu şi de Bentham 69) .

66) H. Fawcett, Prof. of PoUt. Econ. at CambPidge : „The Economic Po
sition of the British Labourer" , Land. 1865, p. 120.
61) Amintesc aici cititorului că categoriile : capital variabil şi capital con
stant au fost folosite pentru prima oară de mine. Economia politică de la
A. Smith încoace confundă în permanenţă determinările pe care aceste categorii
le conţin c u deosebirea dintre formele crupilalului fix şi capitalului circulant, care
rezultă din procesul de circulaţie. D es.pre acestea voi vorbi mai amănuntit în
secţiunea a doua a cărţii a doua.
6") Fawcelt, 1. c., p. 123, 122.
OA) S-a r putea spune .că din Anglia se exportă anual nu numai capital,
ci şi muncitori - sub forma emigraţiei. I n text însă nu este vorba de loc de
averea personală a emigranţilor, care !n cea mai mare parte illU sînt muncitori.
Majoritatea o formează fiii de fermieri. Capitalul adiţional englez exportat anual
spre fructificrure este irucomparabil mai mare în ra<pont cu acumularea anuală decît
este emigraţia anuală în raport cu sporul anual al populaţiei.
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Legea generală a acumulării capitaliste

1 . Cererea de forţă de muncă creşte o dată
cu acumularea, compoziţia capitalului rămînînd neschimbată

In acest capitol vom analiza influenţa pe care o exercită
creşterea capitalului asupra situaţiei clasei muncitoare. Principalii
factori ai acestei analize sînt compoziţia capitalului şi modificările
p e care ea le suferă în cursul procesului de acumulare.
Compoziţia capitalului trebuie privită din două puncte de
vedere. Din punctul de vedere al v1alorii, ea este determinată de
raportul în care capitalul se împarte în capital constant sau va
loare a mijloacelor de producţie şi în capital variabil sau valoare
a forţei de muncă, adică suma totală a salariilor. Din punctul de
vedere al materialului care funcţionează în procesul de producţie,
orice capital se împarte în mijloace de producţie şi în forţă de
muncă vie ; în acest sens, compoziţia capitalului este determinată
de raportul dintre masa mijloacelor de producţie folosite, pe de o
p arte, şi cantitatea de muncă necesară pentru folosirea lor, pe de
altă parte. Pe cea dintîi o numesc compoziţia valorică a capitalului,
pe cea de-a doua compoziţia tehnică a capitalului. Intre ele există
o strînsă interdependenţă. Pentru a exprima 1această interdepen
denţă, eu denumesc compoziţia valorică a capitalului - dat fiind
că ea este determinată de compoziţia lui tehnică şi reflectă schim
bările compoziţiei tehnice - compoziţia organică a capitalului.
Ori de cîte ori vorbesc de compoziţia capitalului fără •altă preci
zare, am în vedere compoziţia lui organică.
Numeroasele capitaluri individuale investite într-o anumită
ramură de producţie se deosebesc mai mult sau mai puţin în ceea
ce priveşte compoziţia. Media compoziţiilor lor individuale ne dă
compoziţia capitalului total din ramura de producţie dată. rrn sfîrşit,
media generală a compoziţiilor medii din toate ramurile de pro
ducţie ne dă compoziţia capitalului social al unei ţări ; în cele ce
urmează este vorba, în ultimă analiză, de această din urmă
compoziţie.
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Creşterea capitalului implică creşterea părţii sale variabile,
adică a părţii transformate în forţă de muncă. O parte a plus
valorii transformate în capital adiţional trebuie transformată din
nou în capital variabil, adică în fond de muncă suplimentar. Dacă
presupunem că pe lîngă celelalte împrejurări care rămîn neschim
bate rămîne neschimbată şi compoziţia capitalului, că adică o anu
mită masă de mijloace de producţie sau de capital constant nece
sită, pentru a fi pusă în funcţiune, aceeaşi masă de forţă de muncă
pe care o necesita şi înainte, este evident că cererea de muncă şi
fondul de subzistenţă al muncitorilor cresc proporţional cu creş
terea capitalului, şi anume cu atît mai repede cu cît capitalul
creşte mai repede. lntrucît capitalul produce in fiecare an plus
valoare, din care o parte este adăugiată în fiecare an capitalului
iniţial, întrucîţ acest increment creşte, la rîndul lui, în fiecare an
o dată cu creşterea volumului capitalului aflat deja în funcţiune,
în sfîrşit întrucît, atunci cînd setea de îmbogăţire primeşte un im
bold spedal, ca, de pildă, deschiderea unor noi pieţe, a unor noi
sfere de plasare a capitalurilor ca urmare a unor nevoi sociale noi
etc., proporţiile acumulării pot fi extinse brusc printr-o simplă mo
dificare a împărţirii plusvalorii sau plusprodusului în capital şi
venit, nevoile de acumulare 1ale capitalului pot depăşi creşterea
forţei de muncă sau a numărului de muncitori, cererea de munci
tori poate depăşi oferta lor şi astfel poate avea loc o creştere a
salariilor. ln cele din urmă, tocmai aceasta trebuie să se întîmple
de vreme ce condiţiile menţionate rămîn neschimbate. lntrucît în
fiecare an sînt folosiţi mai mulţi muncitori decît în anul precedent,
mai curînd sau mai tîrziu trebuie să se ajungă la un punct în care
nevoile acumulării încep să depăşească oferta obişnuită de muncă,
deci la un punct în care intervine o creştere a salariilor. Plîngeri
în 1această privinţă au existat în Anglia în tot cursul secolului
al XV-lea şi în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. lmpreju
rările mai favorabile sau mai puţin favorabile în care muncitorii
salariaţi se întreţin şi se înmulţesc nu schimbă însă cu nimic
caracterul de bază al producţiei capitaliste. După cum reproducţia
simplă .reproduce încontinuu însăşi reLaţia capital, oapitalişti de o
parte, muncitori salariaţi de cealaltă parte, tot astfel reproducţia
pe scară lărgită, sau acumul.area, reproduce relaţia capital pe scară
lărgită, capitalişti mai mulţi sau capitalişti mai mari la un pol,
muncitori salariaţi mai mulţi la celălalt pol. Reproducţia forţei de
muncă, forţă care trebuie să intre neîncetat în compoziţia capita
.
lului oa mijloc de valo rificare şi nu se poate elibera de el şi a
cărei subordonare faţă de capital este doar camuflată prin schim
barea capitaliştilor individuali cărora ea li se vinde, constituie de
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fapt un moment al reproducţiei capitalului însuşi. Acumularea ca
pitalului înseamnă, aşadar, sporirea numerică a proletariatului 70) .
Economia politică clasică a înţeles atît de bine această teză,
încît, aşa cum am menţionat mai înainte, A. Smith, Ricardo etc.
au ajuns chiar să identifice în mod greşit acumularea cu consu
marea de către muncitorii productivi a întregii părţi capitalizate
a plusprodusului sau cu transformarea lui în "'fnun"citori salariaţi
suplimentari. lncă în 1696 John Bellers spunea :
„Dacă cineva ar avea 100 OOO de acri, tot atitea lire sterlin e şi tot atitea
vite, dar nici un muncitor, ce altceva ar putea fi acest om legat dacă nu tot
muncitor ? Şi, cum muncitorii 1i fac pe oameni bogaţi, cu oit sint mai mulţi
muncitori, cu atit vor fi mai mulţi oameni bogaţi... Munca săracului este mina
bogatului" 71) .

Tot astfel Bernard de Mandeville spunea la începutul seco
lului al XVIII-lea :
„Acolo unde proprietatea este suficient protej ată, ar fi mai uşor să se
trăiască fără bani decit fără săraci, căci cine ar munci ?... Aşa cum muncitorii
nu trebuie lăsaţi să flăminzească, tot aşa ei n-ar trebui s ă primească nimic
ca ar putea să fie economisit. Dacă ici-colo unul din clasa de jos se ridică da
torită hărniciei deosebite şi privaţiunilo r deasupra situaţiei ân care a crescut,
nimeni nu trebuie să-I împiedice ; este, incontestabil, lucrul cel mai înţelept
pentru orice persoană, p entru orice familie din societate să ducă o viaţă sobră.
Este Îillsă în interesul tuturor naţiunilor bogate ca cea mai mar e parte a celor
săraci să nu stea degeaba şi ca totuşi să cheltuiască cu regularitate ceea ce ciş
tigă... Cei ce-şi ciştigă existenţa prin propria lor muncă zilnică n-au alt imbold
pentru a mu.nci în afară de trebuinţele lor, pe care înţelep ciunea ne î ndeamnă
să le reducem, dar de care ar fi o prostie să-i lecuim. Singurul lucru care poate
70) Karl Marx, I. c. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6 , Bucureşti,
Editura politică, 1959, p. 457--458. - Nota trad.} „PresupUIIJÎnd că gradul
de asuprire a maselor este acelaşi, o ţară este cu atît mai bogată cu cit are
mai mulţi proletari". (Colins. „L'Economie Politique, Source des Revolutions et
aes Utopies pretendues Socialistes " , Paris 1857, t. III, p. 331.) Prin „proletar•
na se înţelege din punct de vedere economic nimic altceva decit muncitorul
s<:lariat, care produce „capital" şi îl valorifică, şi .care e aruncat pe drumuri
de îndată ce a devenit de prisos pentru necesităţile de valorificare ale lui
„Monsieur Capital", cum numeşte Pecqueur acest personaj. „Proletaru! bolnă
vicios din pădurile virgine• este o drăguţă fantezie a lui Roscher. Locuitorul
p ădurii virgine este proprietar al pădurii virgine şi tratează pădurea virgină ca
pe proprietate a sa, într-un mod tot atit de neceremonios ca şi urangutanul.
Prin urmare, el nu este proletar. Ar fi proletar numai în cazul cînd, î.n loc să
exploateze el pădurea viig1nă, ar fi exploatat de ea. ln ceea ce priveşte starea
săuătăl.ii sale, ea ar rezista unei comparaţii nu numai cu cea a proletarului mo
dern, dar şi cu cea a „onorabililor" sifilitici şi s crofuloşi. Se vede însă că prin
pădure virgină domnul Wilhelm Roscher înţelege „Liineburger Heide" din ţinu
tul său de baştină.
71) „As the Labourers make men rich, so the more Labourers, there will
be the more ri ch men... the Labour of the Poor being the Mines of the Rich " .
(John Bellers, I. c., p. 2.)
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să-I facă pe omul muncitor să fie harnic este un s alariu moderat. Un salariu
1prea mic îl face să fie deprimat sau deznădăjduit, în funcţie de temperament,
un salariu prea mare îl face insolent şi leneş ... Din cele expus e pînă acum re
zultă că, la o naţiune liberă la care sclavia nu este permisă, avuţia cea mai
sigură este un număr mare de săraci harnici. In afară de faptul că ei formează
izvorul nesecat din care se recrutează oameni pentru flotă şi armată, fără ei
nu ar exista nici o delectare, iar prodUtSul nici unei ţări nu ar putea fi valori
ficat. Pentru ca soc ietatea• (care iconstă, bineînţeles, din non-muncitori) „să fie
fericită şi poporul să fie mulţumit chiar dacă trăieşte în condiţii mizere, este
necesar ca marea majoritate s ă rămînă atît ignorantă, cit şi săracă. Cunoştinţele
lărgesc şi mnltiplică dorinţele noastre, şi cu cit un om doreşte mai puţin, cu
atît trebuinţele sale pot fi mai uşor satisfăcute• 72) .

Ceea ce Mandeville, om cinstit şi cap luminat, nu înţelege
încă este că mecanismul procesului de acumulare însuşi măreşte,
o dată cu capitalul, şi masa „săracilor harnici" , adică a muncito
rilor salariaţi, care sînt nevoiţi să-şi transforme forţa de muncă în
forţă crescîndă de valorificare a capitalului crescînd şi să p erpe
tueze tocmai prin acest fapt relaţia de dependenţă faţă de propriul
lor produs, personificat în capitalist. Cu privire la această relaţie
de dependenţă, sir F. M. Eden observă în „Situaţia săracilor, sau
istoria clasei muncitoare din Anglia" :
„Zona noastră cere muncă pentru satisfacerea trebuinţelor şi din această
cauză cel puţin o parte din societate trebuie să muncească fără răgaz... Unii,
care nu muncesc, au totuşi Ia dispoziţia lor produsele muncii. Acest lucru pro
prietarii îl datorează însă în mod exclusiv civilizaţiei şi ordinii existente ; ei
sînt în întregime produsul instituţiilor civile 73) . Căci acestea recunosc că roa
dele muncii pot fi însuşite şi în alt mod deaît prin muncă. O amenii cu avere
independentă îşi datorează averea aproape exclusiv muncii altora, nu capaci
tăţii lor proprii, care î n nici un caz nu este superioară capacităţii altora ; nu
posesiunea asupra pămîntului şi a banilor, ci comanda asupra muncii (the
command of Jabour) este aceea care îi deosebeşte pe bogaţi de săraci... Ceea
ce i se potriveşte săracului nu este o situaţie deplorabilă sau servilă, ci o
stare de dependenţă comodă şi liberală (a state of easy and liberal depen
dence) , iar ceea ce Ii se potriveşte oamenilor bogaţi este o influenţă şi o au
toritate suficientă asupra acelora care lucrează pentru ei... Precum ştie orice

72) B . de Mandeville, („The Fable of the Bees" , Sth ed., Land. 1128, Re
marks, p. 212, 213, 328.) : „Viaţa cumpătată şi munca permanentă sînt pentru
cel sărac drumul spre fericirea materială• (prin care autorul înţelege o zi de
lucru cit mai lungă şi mijloace de subzistenţă cit mai puţine) , „iar pentru stat•
( adică pentru proprietarii funciari, capitaliştii şi demnitarii politici şi agenţii lor)
„drumul spre bogăţie". („An Essay on Trade and Com.merce" , Land. 1 110, p. 54.l
73) Eden ar fi trebui t să se întrebe al cui produs sînt „instituţiile civile".
Pornind de l a punctul de vedere al iluziei juridice, el nu consideră legea ca
produs al relaţiilor de producţie materiale, ci, invers, relaţiile d e producţie ca
produs al legii. Linguet a răsturnat iluzoria „Esprit des lois" * a lui Montesquieu
cu u.n singur cuvînt : „L'esprit des lois, c ' est la propriete• ** 174 .
* - „Spiritul legilor•. - Nota trad.
- „Spiritul legilor este proprietatea•. - Nota traa.
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cunoscător al naturii umane, o asemenea relaţie de dependenţă este necesară
pentru b inele muncitorilor înşişi" 74] .

Menţionăm în treacăt că sir F. M. Eden este singurul discipol
al lui Adam Smith care a făcut ceva remarcabil în cursul secolului
al XVIII-lea 1s) .
In condiţiile de acumulare favorabile muncitorilor pe care
le-am presupus pînă acum, relaţia de dependenţă a muncitorilor
faţă de capital ia forme suportabile, sau, cum spune Eden, „comode
şi liberale " . In loc de a se 1accentua o dată cu creşterea capitalului,
această relaţie de dependenţă nu face decît să se extindă, adică
sfera de exploatare şi de dominaţie a capitalului se lărgeşte
numai o dată cu creşterea propriilor lui dimensiuni şi a numărului
supuşilor lui. O parte tot mai mare din propriul lor plusprodus
74) Eden, I. c„ v. I, 1. I, eh. I, p . 1 , 2, şi Preface, p. XX.
75] Dacă cititorul îşi va aminti de Malthus, al cărui „Essay on Population•
a apărut în 1798, eu voi aminti că această lucrare nu este ln forma ei iniţială
decît un plagiat şcolăresc-superficial şi popesc-emfatic, după Defoe, sir James
Steuart, Townsend, Franklin, Wallace etc. �i nu conţine nici măcar o singură
frază originală. Marea senzaţie pe care acest pamflet a provocat-o s-a datorat
exclusiv unor interese de partid. Revoluţia franceză găsise în Regatul britanic
apărători fervenţi : „principiul populaţiei", elaborat pe-ndelete în cursul seco
lu1ui al XVIII-iea, proclamat apoi cu surle şi trîmbiţe în toiul unei mari crize
sociale ca fiind antidotu] infailibil împotriva teoriilor lui Condorcet ş i ale al
tora, a fost salutat cu entuziasm d e oligarhia engleză, încredinţată că el v a
distruge din rădăcini orice aspiraţii spre progres uman. Mirat peste măsură d e
succesu] său, Malthus s - a apucat s ă completeze vechea schemă cu material
compilat superficial şi să-i adauge material nou, pe care însă IllU-1 descoperise
el, ci numai ş i-l însuşise. De altfel, cu toate că era popă al bisericii anglicane,
Malthus a depus jurămîntul m-0nahal de celibat. Intr-adevăr, aceasta este una
d intre condiţiil e pentru obţinerea calităţii de fellowship * al Unive11Sităţii pro
testante din Cambridge. „Nu permitem ca membrii colegiului să fie căsătoriţi ;
cel care se căsătoreşte încetează de a mai fi membru al colegiului". („Reports
of Cambridge University Commission " , p. 172.) Faptul acesta îl deosebeşte pe
Maltbus, în avantajul s ăru, de ceilalţi popi protestanţi, care, respingînd pres
cripţia catolică a celibatului preoţesc, şi-au însuşit în asemenea măsură preceptul
„ creşteţi şi vă înmulţiţi• ca misiune biblică specifică a l or, incit contribuie
peste tot în mod neruşinat la înmulţirea populaţiei, predidnd în acelaşi timp
muncitmilor „princip iu] populaţiei". E caracteristic faptul că parodia economică
a păcatu.Lui originar, mărul lui Adam, „urgen t aippetite", „the checks which tend
to blunt the shafts of Cupid " **, cum se exprimă glllllile ţ popa Townsend, acest
punct delicat a fost ş i este monOlpolizat de către domnii reprezentanţi a i teolo
giei protestante, sau, mai bi.ne zis, ai bisericii. Cu excepţia călugărului veneţian
Ortes, un s criitor original şi spiritual, cei mai mulţi predicatori ai teoriei popu
laţiei sînt popi protestanţi. Astfel , Bmckner, „Theorie du Systeme animal" ,
Leyde 1 767, lucrare în care este epuizată întreaga teorie modernă a populaţiei
şi care a fos t inspirată de disputa trecătoare dintre Quesnay ş i d iscipolul său

*
**

-

-

membru. - Nota trad.
„dorinţa nestăvilită". - Nota trad.

Capitolul 23. Legea generală a acumulării capitaliste

627

în continuă creştere, şi transformat într-o măsură tot mai mare în
capital adiţional, se reîntoarce la ei sub formă de mijloace de plată ;
datorită acestui fapt, ei pot să-şi lărgească sfera trebuinţelor, s ă-şi
asigure mai bine fondul de consum constînd din haine, mobilă etc.
şi să-şi creeze mici fonduri de rezervă în bani. Dar, aşa cum
hainele mai bune, hrana mai bună, un tratament mai bun şi un
peculium 175 mai mare nu desfiinţează pentru sclav relaţiile de
dependenţă şi exploatarea, tot astfel acest lucru nu desfiinţează re
laţiile de dependenţă şi exploatarea pentru muncitorul salariat.
Un preţ al muncii mai ridicat ca urmare a acumulării capitalului
nu înseamnă în realitate decît că lungimea şi greutatea lanţului de
aur pe care muncitorul salariat şi l-a făurit singur permit o oare
care slăbire a presiunii lui. In disputele pe această temă s-a trecut
Mirabeau senior pe aceeaşi temă, apoi popa Wallace, popa Townsencl., popa
Malthus şi discipolul său, arhipopa Th. Chalmers, ca să nu mai vorbim de alţi
scribi popeşti mai mici în this line *· La irnceput, de economia politică s-au
ocupat filozofi ca Hobbes, Locke, Hume, oameni de afaceri şi oameni politici,
ca Thomas Morus , Temple, Sully, de Witt, Nmth, Law, Vanderlint, Cantillon,
Franklin, de latura ei teoretică s-au ooupat cu mult succes medici ca Petty,
Barbon, Mandeville, Quesnay. lncă Ia mijlocul secolului al XVIII·lea, reverendul
Mr. Tucker, un economist de seamă <pentru timpul său, se scuză pentru faptul
că vorbeşte despre Mamon. Mai tirziu, şi anume o dată cu „principiu[ popu
laţiei " , a sosit timpul papilo!" protestanţi. Ca şi cum aT fi presimţit apaJr iţia
acestor cirpaci, Petty, care consideră populaţia ca bază a avuţiei şi care, ca şi
A.dam Smith, a fost un duşman declarat al popilor, spune : „Religia înfloreşte cel
mai bine acolo unde preoţii îşi mortifică cel mai mult trU!pul, după cum justiţia
infloreşte cel mai bine acolo unde avocaţii mor de foame " . El îi sfătuieşte, a şa
dar, pe poipii protestanţi ca, dacă nu vor să UTllleze porunca apostolului Pavel
şi nu vor să-şi "mortifice trupul " prin celibat, „să se ferească să formeze mai
mulţi preoţi (nat to breed more Churchmen) decît pot să absoarbă parohiile
(benefices) existente : adică, dacă în Anglia şi Wales există în total 12 OOO de
parohii, ar fi imprudent să se formeze 24 OOO de popi (it will nat be safe to
breed 24 OOO ministers) , căci cei 1 2 OOO rămaşi p e dinafaTă vor căuta întot
deauna să-şi ciştige existenţa, ş i cum ar putea ei s-o facă mai uşor decît încer
cind să-i convingă pe oameni că cei 1 2 OOO care au parohii le otrăvesc sufletele,
ii înfometează şi ii îndreaptă pe o cale greşită, o cale pe care Ili1l vor ajunge
im ceruri ?". (Petty, „A Trea'1:ise on Taxes and Oontributions " , l.Jond. 1667, p. 57.)
Atitudinea lui Adam Smith faţă de popimea protestantă din timpul său este
caracterizată prin cele ce urmează. ln „A Letter to A. Smith, L.L.D. On the
Life, Death and Philosophy of his Friend David Hume. By One of the People
called Christians " , 4th ed., Oxford 1784, doctorul Home, episcop al bisericii
anglicane la Norwich, îl mustră pe A. Smith pentru că într-o scrisoare adresată
domnului Straha.n, scrisoare ce a fost <publicată, î'l ,1îmbă>lsămează pe prietenul său
David " (adică Hume) pentru că relatează publicului cum „pe patul de moarte
Hume s-a amuzat citindu·! rpe Lucian şi jucînd whist" şi pentru că a avut chiar
neruşinarea să afirme : „L-am considerat întotdeauna pe Hume, atît în timrpul

*
4 0*

-

de acelaşi fel.

-

Nota trad.
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de obicei cu vederea principalul, şi anume differentia specifica *
ale producţiei capitaliste. Aici forţa de muncă nu se cumpără pentru
ca funcţionarea ei sau produsul ei să satisfacă nevoile personale ale
cumpărătorului, Scopul cumpărătorului este valorificarea capitalu
lui său, producţia de mărfuri care conţin mai multă muncă deC'Ît
a plătit, care conţin deci o parte de valoare care pe el nu-l
costă nimic şi care este realizată totuşi la vînzarea mărfii. Producţia
de plusvaloare, sau arta de a stoarce plusvaloare, este legea abso
lută a acestui mod de producţie. Forţa de muncă poate fi vîndută
numai în măsura în care ea conservă mijloacele de producţie sub
formă de capital, reproduce propria ei valoare ca capital şi oferă,
sub formă de muncă neplătită, un izvor de capital adiţional 76) .
Condiţiile vînzării ei, indiferent dacă sînt mai favorabile sau mai
puţin favorabile pentru muncitor, presupun, aşadar, necesitatea
revînzării ei continue şi reproducţia mereu lărgită a avuţiei sub
formă de capital. Aşa cum am văzut, salariul presupune prin natura
vieţii, cit şi după moarte, ca fiind atit de aproape de idealul de înţelepciune
şi de virtute pe cit permite slăbiciunea naturii umane" . Episcopul exclamă in
dignat : „Este oare just din partea dv., domnule, să ne prezentaţi ca fiind de o
înţelepciune şi de o virtute desăvirşită caracterul şi modul de viaţă al unui om
care a nutrit o antipatie incurabilă faţă de tot ce se cheamă religie şi care a
făcut eforturi mari pentru a şterge, în măsura în care acest lucru depindea de
el, chiair şi illurnele ei din amintirea oamenilor ?" (1.c., p. 8) . „Dar 111u vă descu
rajaţi, voi cei ce iubiţi adevărul ; atei5muJ are o viaţă scurtă" (p. 1 7) . Adam
Smith „comite îngrozitoarea fărădelege (the atrocious wickedness) de a propaga
în ţară ateismul (prin a sa „Theory of mora l sentiment5 ") „ „ .Vă cunoaştem
trucurile, domnule doctor I IntenţiHe dv. sin t precise, dar de data acea5ta v-aţi
greşit socotelile. Prin exemphrl lui David Hume, Bsq„ vreţi să 111 e faceţi să credem
că ateismul este singurul întăritor (cordial) pentru un suflet deprima t şi singuru!
antidot al fricii de moarte„. N-aveţi decit să rîdeţd de BaJbilonul în ruine şi să
felicitaţi pe faraonul învechit in rele ! " (l.c., p. 21 , 22) . Un alt audient ortodox
al prelegerilor lui A. Smith scrie după moartea acestuia : „Brietenia lui Smith
pentru Hume„. l-a împiedica t să fie creştin „ . El î l credea pe Hume pe cuvint.
Dacă Hume i-ar fi spus că Luna e o brînză verde, el ar fi crezut. El l-a crezut
deci pe cuvint şi atunci cirul Hume spunea că nu există dumnezeu şi că nu
există miillu ni... Prin principiile sale politice, el se apropia de republicanism " .
(„The B e e " , b y James Anderson, 1 8 v i s . , Edinb. 1791-1793, v o i . 3, p. 1 66, 1 65.)
Popa Tl:}. Chalmars î l bănuieşte pe A. Smith că a inventat din pură răutate
categoria „muncitorilor neproductivi" anume pentru popii rprotestanţi, cu toată
munca lor binecuvîntată în via domnului.
76) Notă la ediţia a 2-a. „Dar limita utilizării muncitorilor industriali ca ş i a
muncitorilor agricoli este aceeaşi : anume posibilitatea pentru întreprinzător de a
obţine un profit din produsul muncii lor„ . Dacă nivelul salariului creşte în aşa
măsură incit ciştigul patronului să scadă sub profitul mediu, el incetează de a-i
mai utiliza sau îi utilizează numai cu condiţia ca ei să accepte o reducere a
sal ariului " . (John Wade, I. c . , p. 240.)
•

- particularitătile specifice. - Nota trad.
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sa că muncitorul fumizează încontinuu o anumită cantitate de
muncă neplătită. Făcînd cu totul abstracţie de creşterea salariului
o dată cu scăderea preţului muncii etc., creşterea lui înseamnă în
cel mai bun caz doar o reducere cantitativă a muncii neplătite pe
care muncitorul trebuie s-o presteze. Această reducere nu poate
niciodată să ajungă pînă la punctul în care ea ar pune în pericol
însuşi sistemul. Lăsînd la o parte conflictele violente în legătură
cu nivelul salariului - încă Adam Smith a arătat că în asemenea
conflicte, în general, patronul rămîne patron -, o sporire a preţu
lui muncii rezul tate din acumularea capitalului presupune Ul1IIl ă
toarea alternativă :
Sau preţul muncii continuă să crească, pentru că sporirea lui
nu împiedică creşterea acumulării ; lucrul acesta nu este de loc
miraculos, pentru că, spune A. Smith,
„chiar dacă iJlrofitul se micşorează, capitalurile sporesc totuşi ; ele sporesc
chiar mai repede decit înainte„. Un capital mare, .chiar dacă produce profituri mai
mici, creşte în general mai repede deoît creşte un capital mic care aduce pro
fituri mari" (l.c., I, p. 189).

In acest caz este evident că o reducere a muncii neplătite nu
împiedică de loc extinderea dominaţiei capitalului. Sau aceasta e
a doua latură a alternativei : acumularea scade ca urmare a ridi
cării preţului muncii, deoarece stimulentul pe care îl constituie
profitul devine mai puţin eficient. Acumularea scade. Dar o dată
cu scăderea ei dispare cauza acestei scăderi, şi anume disproporţia
dintre capital şi forţa de muncă care poate fi exploatată. Meca
nismul procesului de producţie capitalist înlătură, aşadar, el însuşi
piedicile temporare pe care el le creează. Preţul muncii scade din
nou la un nivel corespunzător nevoilor de valorificare a capitalului,
indiferent dacă aicest nivel este inferior, superior sau egal cu nivelul
considerat normal înainte de a fi intervenit creşterea salariului.
Vedem deci că în primul caz nu încetinirea creşterii absolute sau
relative a forţei de muncă sau a populaţiei muncitoare este aceea
care f.ace ca capitalul să fie excedentar, ci, dimpotrivă, sporirea
capitalului este aceea care face ca forţa de muncă ce poate fi ex
ploatată s ă fie insuficientă. In al doilea caz, nu accentuarea creşterii
absolute sau relative a forţei de muncă sau a populaţiei munci
toare este aceea care face ca capitalul să fie insuficient, ci, dim
potrivă, micşorarea capitalului este aceea care face ca forţa de
muncă ce poate fi exploatată să fie excedentară, sau, mai exact,
ca preţul ei să fie prea mare. Tocmai aceste mişcări absolute în
acumularea capitalului se reflectă ca mişcări relative ale masei
forţei de muncă ce poate fi exploatată şi par deci a fi determinate
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de propria mişcare a acesteia din urmă. Sau exprimat în limbajul
matematicii : mărimea acumulării este variabila independentă, mări
mea salariului este variabila dependentă şi nu invers. Tot astfel în
faza de criză a ciclului industrial sc·ăderea generală a preţurilor
mărfurilor îşi găseşte expresia într-o creştere a valorii relative a
banilor, iar în faza de prosperitate urcarea generală a preţurilor
mărfurilor îşi găseşte expresia într-o scădere a valorii relative a
banilor. Aşa-numita Currency School trage de aici concluzia că
atunci cînd preţurile sînt ridicate circulă prea mulţi bani, iar
atunci cînd preţurile sînt scăzute circulă prea puţini bani * , lgno
ran�a ei şi totala neînţelegere a faptelor 77) îşi găsesc o paralelă
demnă de economiştii care interpretează fenomenele acumulării,
menţionate mai sus, în sensul că într-un caz există prea puţini
muncitori salariaţi, iar în celălalt caz prea mulţi.
Legea producţiei capitaliste care stă La baza pretinsei „legi
naturale a populaţiei" se reduce pur şi simplu la următoarele : rela
ţia dintre capital, acumulare şi nivelul salariului nu e nimic ,altceva
decît relaţia dintre munca neplătită transformată în capital şi munca
suplimentară necesară pentru punerea în mişoare a capitalului adi
ţional. Nu este deci nicidecum vorba de un raport între două mărimi
independente una de alta, adică mărimea capitalului de o parte,
numărul populaţiei muncitoare de cealaltă parte, ci, în ultimă
instanţă, doar de relaţia dintre munca neplătită şi cea plătită a
aceleiaşi populaţii muncitoare. Dacă cantitatea de muncă neplătită
prestată de clasa muncitoare şi acumulată de clasa capitalistă creşte
destul de repede pentru a se putea transforma în capital numai
printr-o sporire considerabilă a muncii plătite, salariul creşte şi,
celelalte condiţii rămînînd neschimbate, munca neplătită scade
relativ. Dar de îndată ce această scădere ajunge la punctul cînd
supramunca oare alimentează capitalul încetează să fie oferită
în cantitate normală intervine o reacţie : se capitalizează o p arte
mai mică din venit, acumularea slăbeşte şi mişcarea ascendentă a
salariului se transformă într-o mişcare inversă. Aşadar, creşterea
preţului muncii nu depăşeşte limitele care nu numai că nu afectează
bazele sistemului capitalist, dar asigură reproducţia lui pe o scară
tot mai lărgită. Legea acumulării capitaliste, mistificată şi transfor
mată într-o lege naturală, nu exprimă deci în realitate decît faptul
77) Karl Marx, „Zur Kritik der Politischen Oekonomie", p. 165 şi urm.
(Vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962,
p. 169 şi urm. - Nota trad.)

* ln ediţiile a 3-a şi a 4-a : cind preţurile sint ridicate circulă prea puţini bani,
cind preţurile sint scăzute circulă prea mulţi bani. - Nota red.
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că natura acestei acumulări exclude orice scădere a gradului de
exploatare a muncii sau orice creştere a preţului muncii care ar
putea ameninţa în mod serios reproducţia continuă a rel•aţiei capital,
şi aceasta pe o scară tot mai lărgită. Nici nu poate să fie altfel
într-un mod de producţie în care muncitorul există p entru nevoile
de valorificare ale unor vialori existente, în loc ca, invers, avuţia
materială să existe pentru nevoile de dezvoltare ale muncitorului.
După cum în religie omul este dominat de produsul propriei sale
minţi, tot astfel în producţia capitalistă el este dominat de produsul
propriei sale mîini 77a) .

2. Scăderea relativă a părţii variabile
a capitalului în cursul acumulării
şi al concentrării care o însoţeşte
După p ărerea economiştilor înşişi, nu volumul actual al avuţiei
sociale şi nici mărimea capitalului dej a dobîndit duc la o creştere
a salariilor, ci exclusiv creşterea continuă a acumulării şi viteza
creşterii ei {A. Smith, cartea I, cap. 8). Pînă acum nu am analizat
decît o fază specială a acestui proces, aceea în care sporirea
capitalului are loc în condiţii cînd compoziţia tehnică a capitalului
rămîne neschimbată. Dar procesul depăşeşte această fază.
Bazele generale ale sistemului capitalist fiind date, în cursul
acumulării intervine un moment în care dezvoltarea productivităţii
muncii sociale devine pîrghia cea mai puternică a acumulării.
„Aceeaşi cauză - spune A. Smith - care determină creşterea salariilor,
anume mărirea capitalului, determină ş i siporirea forţei productive a muncii şi
face astfel c a o cantitate mai mică de muncă să producă o cantitate mai mare
de bunuri• 176,

Abstr.acţie făcînd de condiţiile naturale, ca fertilitatea solu
lui etc., şi de dexteritatea unor producători independenţi şi care
lucrează individual, dexteritate care se manifestă însă mai mult
calitativ, în calitatea produselor, decît în masa lor, gradul social
de productivitate a muncii se exprimă în mărimea relativă a mij
loacelor de producţie pe care un muncitor le transformă în produs,
77a) „Dacă ne întoarcem acum l a iprima noastră analiză, în caire s-a de
monstrat... că însuşi capitalul nu este decît produsul muncii omeneşti„., pare cu
totul de neînţeles că omul poate să ajungă sub dominaţia propriului său produs,
caipitalul, şi să-i fie subordonat, şi întrucît este evident că în realitate lucrurile
stau astfel, se impune de la sine întrebarea : cum a putut dev>eni muncitorul
din stăpî.n al capitalului, în calitatea sa de creator al capitalului, sclavul capi
talului" . (Von Thiinen, „Der isolirte Staat• , partea a II-a, secţiunea a 2-a, Rostock
1863, p. 5, 6.) Meritul lui Thiinen este de a fi pus întrebarea. Răspun.sul lui este
însă de·a dreptul pueril.
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într-un timp dat, cu aceeaşi încordare a forţei de muncă. Masa
mijloacelor de producţie cu ajutorul cărora el funcţionează creşte
o dată cu productivitatea muncii sale. Aceste mijloace de producţie
joacă aici un rol dublu. Creşterea unora dintre ele este urmarea
productivităţii crescînde a muncii, creşterea altora este condiţia
ei. Astfel, o dată cu diviziunea manufacturieră a muncii şi cu folo
sirea maşinilor, în acelaşi interval de timp se prelucrează mai multă
materie primă, în procesul de muncă intră deci o cantitate mai
mare de materii prime şi de materiale auxiliare. Aceasta este
urmarea productivităţii crescînde a muncii. Pe de altă parte, masa
maşinilor, a vitelor de muncă, a îngrăşămintelor minerale, a ţevi
lor de drenaj etc. utilizate constituie condiţia productivităţii crescînde
a muncii. Acelaşi lucru se poate spune despre masa mijloacelor de
producţie concentrate sub formă de clădiri, furnale, mijloace de
transport etc. Indiferent însă dacă e condiţie sau urmare, volumul
crescînd al mijloacelor de producţie în comparaţie cu forţa de
muncă ce le este încorporată este expresia productivităţii crescînde
a muncii. Creşterea acesteia din urmă se manifestă deci în scăderea
masei de muncă în raport cu masa de mijloace de producţie puse
în mişcare de ea, adică în scăderea mărimii factorului subiectiv al
procesului de muncă în comparaţie cu factorii lui obiectivi.
Această schimbare în compoziţia tehnică a capitalului, adică
creşterea masei mijloacelor de producţie în comparaţie cu masa
forţei de muncă pe care le pune în mişcare, se reflectă în com
poziţia sa valorică, în creşterea părţii constante a valorii-oapital
pe seama părţii ei variabile. Astfel, de pildă, socotind în procente,
dintr-un capital se investesc iniţial 50°/o în mijloace de producţie
şi 50°/o în forţă de muncă, iar mai tîrziu, datorită creşterii gra
dului de productivitate ia muncii, 80°/o în mijloace de producţie şi
20°/o în forţă de muncă etc. Această lege a creşterii tot 1 mai
rapide a părţii constante a capitalului în raport cu p artea varia
bilă este confirmată la fiecare p as (aşia cum s-a arătat mai sus) de
analiza comparativă a preţurilor mărfurilor, indiferent dacă facem
comparaţia între epoci economice diferite la o singură naţiune sau
între naţiuni diferite în aceeaşi epocă. Mărimea relativă a acelui
element al preţului care nu reprezintă decît valoarea mijloacelor
de producţie consumate, adică partea constantă a capitalului, va fi
direct proporţională cu progresul acumulării, iar mărimea relativă
a celuilalt element al preţului, cu care se plăteşte munc a, deci
care reprezintă partea variabilă a capitalului, va fi în general
invers proporţională cu progresul acumulării.
Scăderea părţii variabile a capitalului în raport cu cea con
stantă, adică modificarea compoziţiei valorice a capitalului, nu
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indică însă decît aproximativ schimbarea în compoziţia elementelor
sale materiale. Dacă, de pildă, astăzi valoarea-capital plasată în
filaturi este în proporţie de 7/a capital constant şi în proporţie de
1/a capital var1abil, în timp ce la începutul secolului al XVIII-lea
ea era de 1/2 capital constant şi 1/2 variabil, masa de materii prime,
de mijloace de muncă etc. pe care o anumită cantitate de muncă de
filat o consumă astăzi în mod productiv este de multe sute de ori
mai mare decît la începutul secolului al XVIII-lea. Cauza o consti
tuie pur şi simplu faptul că o dată cu creşterea productivităţii
muncii nu numai că volumul mijloacelor de producţie consumate
de ea creşte, dar valoarea lor sc'ade în comparaţie cu volumul lor.
Valoarea lor creşte, aşadar, în mod absolut, dar nu în mod pro
porţional cu volumul lor. De aceea diferenţa dintre capitalul con
stant şi cel variabil creşte mult mai încet decît diferenţa dintre
masa mijloacelor de producţie în care este transformat capitalul
constant şi masa forţei de muncă în care este transformat capitalul
variabil. Prima diferenţă creşte o dată cu cea de-a doua, dar ÎJ:ţ.
proporţie mai mică.
De 1altfel, dacă progresul acumulării reduce mărimea relativă
a părţii variabile a capitalului, el nu exclude prin aceasta nici
decum creşterea mărimii ei absolute. Să presupunem că o valoare
capital se împ arte la început în 50°/o capital constant şi 500/o capi
tal v;ariabil, iar ulterfor în 800/o capital constant şi 200/o capital
variabil. Dacă între timp capitalul iniţial, să zicem de 6 OOO I.st., a
crescut la 18 OOO I.st., partea sa variabilă a crescut şi ea cu 1/s. Ea
era de 3 OOO I.st. , acum e de 3 600 I.st. De unde însă înainte o
creştere a capitalului cu 200/o ar fi fost suficientă pentru a mări
cererea de muncă cu 20°/o, acum e necesară în acest scop o tn
plare a capitalului iniţial.
ln secţiunea a patra am arătat că dezvoltarea forţei productive
sociale a muncii presupune cooperarea pe scară largă şi că numai
cu această condiţie pot fi organizate diviziunea şi combinarea
muncii, pot fi economisite datorită concentrării în masă mijloacele
de producţie, pot fi create mijloace de muncă utilizabile prin însăşi
natura lor materială numai în comun, ca, de pildă, sistemul de ma
şini etc., pot fi puse în serviciul producţiei uriaşe forţe ale naturii
şi procesul de producţie poate fi transforonat în aplicarea tehnolo
gică a ştiinţei. Pe baza producţiei de mărfuri, unde mijloacele de
producţie sînt proprietatea unor persoane particulare, unde din
această cauză muncitorul manual sau produce mărfurile în mod izolat
şi independent, sau îşi vinde forţa de muncă ca marfă pentru că îi
lipsesc mijloacele pentru producţia pe cont propriu, premisa men
ţionată se realizează numai prin creşterea capitalurilor individuale,
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adică în măsura în care mijloacele de producţie şi de subzistenţă
sociale se transformă în proprietatea privată a capitaliştilor. Pe
terenul producţiei de mărfuri, producţia pe scară largă nu poate
să se dezvolte decît în formă capitalistă. O anumită acumulare de
capital în mina unor producători de mărfuri individuali constituie
deci premisa modului de producţie specific capitalist. Din această
cauză este de presupus că a existat o asemenea acumulare în
perioada trecerii de la meserie la producţia capitalistă. Ea poate
fi numită acumulare primitivă, pentru că nu este rezultatul istoric,
ci baza istorică a producţiei specific capitaliste. Aici nu este nece
sar să analizăm originea ei. Este suficient faptul că ea constituie
punctul de plecare. Dar toate metodele pentru ridicarea forţei
productive sociale a muncii care se dezvoltă pe această bază
sînt în acelaşi timp metode pentru producţia sporită a plusvalorii
sau a plusprodusului, care, la rîndul său, constituie elementul de
formare a acumulării. Ele sînt deci, în acelaşi timp metode pentru
producerea de capital cu ajutorul capitalului, sau metode ale
acumulării accelerate a capitalului. Transformarea continuă a
plusvalorii din nou în capital se exprimă în creşterea mărimii
capitalului care intră în procesul de producţie. Această creştere
devine, 1a rîndul ei, baza unei lărgiri a proporţiilor producţiei, baza
metodelor de sporire a forţei productive a muncii care o însoţesc şi
baza unei producţii accelerate de plusvaloare. Prin urmare, dacă un
anumit grad al acumulării capitalului constituie condiţia modului
de producţie specific capitalist, acesta din urmă determină prin
acţiune inversă o acumulare accelerată a c.apitalului. De aceea o
dată cu acumularea capitalului se dezvoltă modul de producţie
specific capitalist şi o dată cu modul de producţie specific capi
talist se dezvoltă acumularea capitalului. Aceşti doi factori econo
mici, în virtutea relaţiei reciproce în care îşi dau unul altuia
impuls, provoacă schimbări în compoziţia tehnică a capitalului,
datorită cărora partea variabilă devine din ce în ce mai mică
în comparaţie cu cea constantă.
Orice capital individual este o concentrare mai mare sau
mai mică de mijloace de producţie, cu o comandă corespunzătoare
asupra unei armate mai mari sau mai mici de muncitori. Orice
acumulare devine mijlocul pentru o nouă acumulare. Mărind masa
avuţiei care funcţionează în calitate de capital, ea sporeşte con
centrarea lui în mina unor capitalişti individuali, lărgind astfel
baza producţiei pe scară mare şi a metodelor de producţie specific
capitaliste. Creşterea capitalului social se efectuează prin creş
terea multor capitaluri individuale. Presupunînd că toate celelalte
împrejurăiri rămîn neschimbate, capitalurile individuale, şi o dată
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cu ele concentrarea mijloacelor de producţie, cresc în .aceeaşi pro
porţie în care ele formează părţi alicote ale capitalului social
total. In acelaşi timp, din capitalurile iniţiale se desprind vlăstare
care funcţionează ca noi capitaluri independente. Un rol impor
tant joacă în această privinţă, între altele, împărţirea averilor în
familiile de capitalişti. O dată cu acumularea capitalului creşte
deci, în măsură mai mare sau mai mică, şi numărul capitaliştilor.
Două puncte caracterizează acest fel de concentrare, baziată ne
mijlocit pe .acumulare sau, mai bine zis, identică cu ea. lntîi,
concentrarea crescîndă a mijloacelor de producţie sociale în mîna
unor capitalişti individuali este limitată, celelalte împrejurări rămî
nînd neschimbate, de gradul de creştere a avuţiei sociale. Al
doilea, partea de capital social aflat în fiecare sferă de producţie
în parte este repartizată între un număr de capitalişti opuşi
unii altora ca producători de mărfuri independenţi, care se con
curează între ei. Prin urmare, nu numai că acumularea şi concen
trarea care o însoţeşte sînt împrăştiate în multe puncte, dar creş
terea capitalurilor în funcţiune se împleteşte cu formarea de noi
capitaluri şi cu scindarea capitalurilor vechi. De aceea, dacă acu
mularea se prezintă, pe de o parte, ca o concentrare crescîndă
a mijloacelor de producţie şi a comenzii asupra muncii, ea se
prezintă, pe de altă parte, ca repulsie reciprocă a multor capitaluri
individuale.
Alături de această fărîmiţare a capitalului social total într-un
mare număr de capitaluri individuale sau alături de repulsia reci
procă dintre fracţiunile sale, acţionează în sens contrar atracţia
dintre ele. Aceasta nu mai este o simplă concentrare a mijloacelor
de producţie şi a comenzii asupra muncii, identică cu acumularea.
Este concentrare de capitaluri dej a formate, desfiinţarea indepen
denţei lor individuale, exproprierea unui capitalist de către altul,
transformarea multor capitaluri mai mici în puţine capitaluri mai
mari. Acest proces se deosebeşte de cel dintîi prin aceea că el nu
presupune decît o repartizare modificată a capitalurilor care dej a
există şi funcţionează ; prin urmare, sfera sa de acţiune nu este
limitată de creşterea absolută a avuţiei sociale sau de limitele ab 
solute ale acumulării. Aici capitalul se concentrează în mase mari
într-o singură mînă pentru că dincolo dispare din multe mîini.
Aceasta este centralizarea propriu-zisă, spre deosebire de acumu
lare şi de concentrare.
Legile acestei centralizări a capitalurilor sau ale atracţiei unui
capital de către alt capital nu pot h dezvoltate aici. Scurte indicaţii
faptice vor fi suficiente. Concurenţa se desfăşoară prin ieftinirea
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mărfurilor. Ieftinătatea mărfurilor depinde, caeteris paribus * , de
productivitatea muncii, iar aceasta depinde, la rîndul ei, de pro
porţiile producţiei. Capitalurile mai mari înfrîng, aşadar, pe cele
mai mici. Ne amintim de asemenea că o dată cu dezvoltarea modului
de producţie capitalist creşte volumul minim al capitalului indivi
dual necesar pentru a exploata o întreprindere în condiţii normale.
Capitalurile mai mici se îngrămădesc deci în acele sfere de pro
ducţie pe care marea industrie a pus stăpînire doar sporadic sau
incomplet. Aici concurenţa face ravagii direct proporţional cu nu
mărul şi invers proporţional cu mărimea capitalurilor rivale. Ea se
termină întotdeauna cu pieirea unui număr mare de capitalişti mici,
ale căror capitaluri trec parte în mîna învingătorului, iar parte
dispar. ln afară de aceasta, o dată cu producţia capitalistă ia naştere
o forţă cu totul nouă, creditul, care la început îşi face loc pe ascuns,
ca un auxiliar modest al acumulării, şi atrage prin fire invizibile în
mîna unor capitalişti individuali sau asociaţi mijloacele b ăneşti
împrăştiate în mase mai mari sau mai mici la suprafaţa societăţii,
dar care în scurt timp devine o armă nouă şi ameninţătoare în con
curenţă şi în cele din urmă se transformă într-un uriaş mecanism
social pentru centralizarea capitalurilor.
In aceeaşi măsură în care se dezvoltă producţia şi acumularea
capitalistă, se dezvoltă şi concurenţa şi creditul, cele mai puternice
pîrghii ale centralizării. Paralel, progresul acumulării sporeşte mate
rialul susceptibil de centralizare, adică capitalurile individuale, în
timp ce lărgirea producţiei capitaliste creează, pe de o parte, nece
sitatea socială şi, pe de altă parte, mijloacele tehnice pentru între
prinderile industriale uriaşe a căror înfiinţare este legată de o
prealabilă centralizare a capitalului. De aceea astăzi atracţia reci
procă dintre capitalurile individuale, ca şi tendinţa de centralizare
sînt mai puternice decît oricînd în trecut. Dar chiar dacă amploarea
şi energia relativă ale mişcării de centraliz;are sînt determinate
într-o anumită măsură de mărimea dej a atinsă a avuţiei capitaliste
şi de superioritatea mecanismului economic, totuşi progresul centra
lizării nu depinde nicidecum de creşterea pozitivă a capitalului
social. Aceasta este principala deosebire dintre centralizare şi con
centrare, aceasta din urmă fiind numai o altă expresie pentru repro
ducţia pe scară lărgită. Centralizarea poate avea loc printr-o simplă
modificare în repartizarea capitalurilor deja existente, printr-o
simplă modificare a grupării cantitative a componentelor capita
lului social. Capitalul poate creşte aici în proporţii uriaşe în mîna
unui individ pentru că dincolo dispare din mîinile multor indivizi.
Intr-o anumită ramură de producţie, centralizarea ar atinge limita
*
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rămînînd neschimbate.
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ei extremă dacă toate capitalurile plasate în ea s-ar contopi într-un
singur capital 77b). Intr-o societate dată, această limită ar fi atinsă
abia în momentul în care întreg capitalul social ar fi reunit în mina
fie a unui singur capitalist, fie a unei singure societăţi a capi
taliştilor.
Centralizarea desăvîrşeşte opera acumulării, dînd capitaliştilor
industriali posibilitatea de a-şi extinde proporţiile operaţiilor. Indi
ferent dacă acest din urmă rezultat este consecinţa acumulării
sau a centralizării, indiferent dacă centralizarea se face prin mijloace
violente de acaparare, cînd unele capitaluri devin centre de atrac
ţie atît de puternice pentru alte capitaluri incit le distrug coeziunea
şi le atrag apoi pe fiecare în p arte, sau dacă contopirea unui mare
număr de capitaluri deja formate sau în curs de formare se face
printr-un procedeu mai blînd, prin formarea de societăţi pe acţiuni,
efectul economic este acelaşi. Creşterea proporţiilor întreprin
derilor industriale constituie pretutindeni punctul de plecare pentru
o organizare mai cuprinzătoare a muncii colective a unui mare
număr de oameni, pentru o dezvoltare mai largă a forţelor motrice
materiale ale acestei munci, adică pentru transformarea progresivă
a unor procese de producţie izolate şi efectuate după metode tra
diţionale în procese de producţie socialmente combinate şi conduse
după metode ştiinţifice.
Este însă olar că acumularea, sporirea treptată a capitalului
prin reproducţia care trece de la forma de cerc l a forma de spirală,
este un proces foarte lent în comparaţie cu centralizarea, care nu
are decît să modifice modul de grupare cantitativă a părţilor com
ponente ale capitalului social. Lumea nu ar avea nici astăzi căi
ferate dacă ar fi trebuit să aştepte pînă ce acumularea ar fi mărit
un număr de capitaluri individuale pînă la proporţii suficiente pen
tru construcţia unei căi ferate. Dimpotrivă, centralizarea, prin inter
mediul societăţilor pe acţiuni, a făcut acest lucru într-un timp foarte
scurt. Intensificînd şi accelerînd acţiunea acumulării, c'entrali:ziarea
lărgeşte şi accelerează totodată transformările în compoziţia tehnică
a capitalului, care măresc partea constantă a capitalului în detri
mentul părţii sale variabile, reducînd astfel cererea relativă de
muncă.
Masele de capital contopite într-un interval scurt prin efectul
centralizării se reproduc şi sporesc ca şi celelalte capitaluri, dar
mai repede, şi devin astfel noi pîrghii puternice ale acumulării
-·

7 7b) � La ediţia a 4-a. - „Trusturile" engleze şi americane de dată recentă
au şi încaput să uranărească acest scop, încercînd să reunească cel )l'Uţin toate
marile întreprinderi dintr-o ramură industrială sau alta într-o mare societate pe
acţiuni care să d eţină efectiv monopolul. - F.E. �
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sociale. Prin urmare, cînd se vorbeşte de progresul acumulării
sodale, se subînţeleg astăzi, în mod tacit, şi efectele centroc11lizării.
Capitalurile adiţionale formate în cursul acumulării normale
(vezi cap. XXII, 1) servesc în primul rînd ca mijloc de exploatare
a unor invenţii şi descoperiri noi şi, în general, ca mijloc de
exploatare a perfecţionărilor industriale. Dar şi capitalul vechi
ajunge cu timpul la un punct în care se înnoieşte din cap pînă în
picioare, la un punct în care năpîrleşte şi renaşte şi el într-o formă
tehnică perfecţionată care faC'e ca o masă mai mică de muncă să fie
suficientă pentru a pune în mişcare un număr mai mare de maşini
şi de materii prime. Se înţelege de la sine că scăderea absolută a
cererii de muncă ce rezultă în mod necesar din acest fapt este cu
atît mai mare cu cit capitalurile care trec prin acest proces de
înn01re au fost deja sporite datorită mişcării de centralizare.
Pe de o parte, capitalul adiţional format în cursul acumulării
atrage deci un număr tot mai mic de muncitori în raport cu mări
mea sa. Pe de altă parte, capitalul vechi, reprodus periodic în
compoziţie nouă, respinge un număr tot mai mare de muncitori
utilizaţi de el anterior.

3. Producţia crescîndă a unei suprapopulaţii relative
sau a unei armate industriale de rezervă
Acumularea capitalului, care iniţial s-a manifestat doar ca o
lărgire cantitativă a lui, se efectuează, dup ă cum am văzut, în
schimbări calitative continue ale compoziţiei sale, într-o creştere
continuă a componentei sale constante în detrimentul celei
variabile 11c)
.

Modul de producţie specific capitalist, dezvoltarea corespun
zătoare lui, a forţei productive a muncii, schimbarea provocată de
această dezvoltare în compoziţia organică a capitalului nu merg
în acelaşi pas cu progresul acumulării sau cu creşterea avuţiei
sociale ; ele merg cu mult mai repede, pentru că acumularea simplă,
sau sporirea absolută a capitalului total, este însoţită de centrali
zarea elementelor lui individuale, iar revoluţia tehnică în capitalul
adiţional este însoţită de revoluţia tehnică în capitalul iniţial. Cu
77cj Notă Ia ediţia a 3-a. - In exemplarul lui Marx se află aici următoarea
observaţie marginală : „De menţionat aici pentru a fi folosit mai tîrziu : dacă
lărgirea este exclusiv cantitativă atît Ia ca�italurile mai mari, cit şi la cele mai
mici din aceeaşi ram111ră de producţie, profiturile sint proporţionale cu mărimile
capitalurilor avansate. Dacă lăJ'girea cantitativă are efecte calitative, simultan
creşte rata profitului Ia capitalul mai mare " . - F.E.
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progresul acumulării, raportul dintre partea constantă şi cea varia
bilă a capitalului se modifică ; dacă la început el a fost de 1 : 1 ,
ulterior este 2 : 1 , 3 : 1 , 4 : 1 , 5 : 1 , 7 : 1 etc., astfel că o dată cu creş
terea capitalului se transformă succesiv în forţă de muncă nu 1/2
din valoarea sa totală, ci numai 1/s, 1/4, 1/5 , 1/o, 1/s etc., iar în mijloace
de producţie 2/s, 8/4, 4/s, 5/o, 7/s etc. lntrucît cererea de muncă nu
este determinată de volumul capitalului total, ci de cel al p ărţii
sale variabile, ea scade deci progresiv pe măsură ce capitalul to
tal creşte, în loc ca, aşa cum am presupus mai înainte, să crească
direct proporţional. Ea scade relativ în raport cu mărimea capita
lului total şi într-o progresie care se accelerează o dată cu creş
terea acestei mărimi. O dată cu creşterea capitalului total creşte,
ce-i drept, şi p artea sa variabilă, adică forţa de muncă ce-i este
încorporată capitalului, dar în proporţie din ce în ce mai mică.
Intervalele în care acumularea acţionează ca simplă lărgire a pro
ducţiei pe o bază tehnică dată se scurtează. Acumularea accele
rată în progresie crescîndă a capitalului total este necesară nu nu
mai pentru a absorbi un anumit număr suplimentar de muncitori
şi nici măcar pentru a menţine, avînd în vedere o metamorfoză
continuă a capitalului vechi, numărul de muncitori în funcţiune.
La rîndul ei, această acumulare şi centralizare crescîndă se trans
formă în izvor al unor noi schimbări în compoziţia capitalului,
adică al unei noi scăderi accelerate a p ărţii sale variabile în com
paraţie cu cea constantă. Această scădere relativă a p ărţii va
riabile a capitalului, scădere care se accelerează o dată cu creş
terea capitalului total, şi anume într-un ritm mai rapid decît
creşterea acestuia din urmă, apare pe de altă parte, dimpotrivă,
ca o creştere absolută a populaţiei muncitoare, care se produce
mai rapid decît creşterea capitalului variabil sau a mijloacelor de
folosire a acestei populaţii. ln realitate, acumularea capitalistă
produce încontinuu, şi anume proporţional cu energia şi cu volu
mul ei, o populaţie muncitorească relativ excedentară, adică exce
dentară în raport cu necesitatea medie de valorificare a capitalului,
deci o populaţie muncitorească de prisos sau suplimentară.
Analizînd capitalul social total, vedem că dinamica acumu
lării lui provoacă uneori modificări periodice, iar alteori momen·
tele ei se repartizează simultan între diferitele sfere ale producţiei.
In unele sfere are loc o schimbare în compoziţia capitalului fără
o creştere a mărimii sale absolute, ca simplu efect al concen
trării * ; în altele creşterea absolută a capitalului este legată de o
scădere absolută a p ărţii sale variabile, adică a forţei de muncă
*
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absorbite de el ; în altele însă capitalul uneori continuă să crească
oe baza sa tehnică dată şi atrage forţă de muncă suplimentară
proporţional cu creşterea sa, alteori are loc o modificare organică
a capitalului şi se reduce p artea sa variabilă ; în toate sferele creş
terea părţii variabile a capitalului şi deci a numărului de munci
tori folosiţi este întotdeauna legată de fluctuaţii puternice şi de
formarea unei suprapopulaţii temporare, indiferent dacă aceasta
îmbracă forma mai evidentă a respingerii unor muncitori ocupaţi
sau forma mai puţin evidentă, dar nu mai puţin eficientă, a absor
birii mai anevoioase a populaţiei muncitoreşti excedentare prin
obişnuitele ei canale de scurgere 78) . O dată cu sporirea capitalului
social aflat în funcţiune şi a gradului de creştere a lui, o dată cu
lărgirea proporţiilor producţiei şi a numărului de muncitori în
funcţiune, o dată cu dezvoltarea forţei productive a muncii lor, cu
extinderea şi creşterea tuturor resurselor avuţiei, cresc şi propor
tiile în care atragerea mai mare a muncitorilor de către capital
este legată de o respingere mai mare a lor, se intensifică schim
b ările compoziţiei organice a capitalului şi a formei sale tehnice,
se lărgesc sferele de producţie asupra căi ora se extind fie conco
mitent, fie succesiv aceste schimbări. Producînd acumularea capi
talului, populaţia muncitorească produce deci în proporţii mereu
crescînde mijloacele pentru propria ei transformare în supra
populaţie relativă 79) . Aceasta este o lege a populaţiei caracteri;;78) Recensămintul populaţiei din Ang lia ş i Wales '3.rată, printre altele,
următoarele :
Numărul persoanelor ocupate în !°gricultmă (inclusiv proprietari, fermieri,
grădinari, păstori etc.) : 1851 : 2 0 1 1 447, 1 861 : 1 924 1 1 0 , scădere - 87 337. In
dustria linii - 1 851 : 102 714 persoane, 1 861 : 79 242 ; industria mătăsii - 1 851 :
1 1 1 940, 1 861 : 101 678 ; imprimerii de stambă - 1 851 : 12 098, 1861 : 12 556 această creştere infimă determină, în pofida extinderii colosale a producţiei, o
importantă scădere relativă a numărului muncitorilor ocupaţi ; pălărieri - 1 851 :
15 957, 1 861 : 13 814 ; muncitori care confecţionează pălării de paie şi bonete 1 851 : 20 393 , 1 861 : 18 176 ; muncitorii de Ia fabricile de malţ - 1 851 : 10 566,
1861 : 10 677 ; luminărari - 1851 : 4 949, 1 861 : 4 686. Scăderea aceasta se dato
rează, intre altele, extinderii luminatului cu gaz. Pieptănari - 1 851 : 2 038, 1861 :
1 4?8 ; tăietori de lemne - 1851 : 30 552, 1 861 : 31 647 - creştere infÎllllă datorată
răspindirii ferăstraielo r me0anice ; muncitori care confecţionează cuie - 1851 :
2G 940, 1 861 : 26 130 - scădere ca urmare a concurenţei maşinilor ; muncitori în
minele de cositor şi de cupru - 1 851 : 31 360, 1 861 : 32 041 . Dimpotrivă, filaturi
şi ţesătorii de bumbac - 1 851 : 371 777, 1861 : 456 646 ; mine de cărbune 1 851 : 1 83 389, 1 861 : 246 613. „In general, din 1851 încoace nUJIIl ărul muncitorilor
a crescut cel mai mult în ramurile în care maşinile nu au fost încă folosite pînă
în prezent cu succes " . („Census of England and Wales for 1861 ", voi. III, Lond.
1 863, ip. 35-39.)
79) Legea s căderii progresive a mărimii relative a capitalului v ariabil şi
influenţa ei asupra s ituaţiei clasei muncitorilor salariaţi au tost mai muJt mtmte
decit înţelese de unii economişti iluştri ai şcolii clasice. Meritul cel mai mare
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tică modului de producţie capitalist, aşa cum de fapt orice mod
de producţie istoriceşte deosebit are legi specifice ale populaţiei,
legi care au un caracter istoric. O lege a populaţiei abstractă nu
există decît pentru plante şi animale, dar numai atîta timp cit
istoriceşte nu intervine omul.
Dacă însă o suprapopulaţie muncitorească este produsul ne
cesar al acumulării sau al dezvoltării avuţiei pe bază capitalistă,
această suprapopulaţie devine, la rîndul ei, o pîrghie a acumulării
capitaliste şi chiar o condiţie de existenţă a modului de producţie
capitalist. Ea formează o armată industrială de rezervă, disponibiJ
care îi aparţine capitalului într-un mod atît de absolut ca şi cum
el ar fi crescut-o pe propria sa cheltuială. Ea procură pentru ne
voile sale schimbătoare de valorificare un material uman care poate
fi exploatat, oricînd disponibil, independent de limitele sporului
efectiv al populaţiei. O dată cu acumularea şi cu dezvoltarea forţei
productive a muncii care o însoţeşte, creşte puterea de expansiune
bruscă a capitalului, nu numai pentru că elasticitatea capitalului în
funcţiune creşte, aşa cum creşte şi avuţia absolută, din care capi
talul nu formează decît o parte elastică ; nu numai pentru că la orice
în această privinţă ii revLne lui John Barton, deşi el confundă, ca şi toţi ceilalţi,
capitalul constant cu Ci)})italul fix şi capitalul variabil cu capitalul circulant. Iată
ce spUllle el : „Cererea de muncă depinde de creşterea capitalului circulant, nu
de creş.terea capitalului fix. Dacă ar fi adevărat că raportul dintre acesite două
feluri de capital este acelaşi în toate timpurile şi în toate împrejurările, de
sici ar rezulta î ntr-adevăr că numărul muncitorilor ocupaţi ar fi direct propor
ţional cu avuţia statului respectiv. Dar o asemenea presupunere nici aparent nu
este verosimilă. Pe măsură ce meseriile se dezvoltă şi civilizaţia se extinde,
capitalul fix reprezintă o parte tot mai mare în rapor t cu capitalu! circulant.
Volumul capitalului fix folosit în producţia unei bucăţi de muselină englezească
este cel puţin de o sută de ori mai mare, poate chiar de o mie de ori mai mare
:lecît volumul capitalului fix folosit pentru fabricarea unei bucăţi asemănătoare
de muselină indiană. Iar partea capitalului circulant folosit este de o sută de ori
sau de o mie de ori mai mică ... Dacă toate economH!e din decur>sul unui an ar
fi adăugate la c�itatul fix, ele nu ar determina totuşi o creştere a cererii de
muncă". (John Barton, „ Observations on the circumstances which inf1µence the
Conditions of the Labouring Classes of Society", Land. 1817, p. 16, 17.) „Aceeaşi
cauză care face ca venitul net al ţării să crească poate în acelaşi timp să pro
voace un surplus de populaţie şi să înrăutăţească situaţia muncitorului". (Ricardo,
l.c., p. 469.) O dată cu sporirea capitalului, „cererea• (de muncă) „va scădea
relativ" (l.c., p . 480, notă). „Suma de capital destinată întreţinerii muncii se
poate schÎJinba , independent de schimbările în suma totală a c apitalului... Mari
fluctuaţii în cantitatea de muncă utilizată şi mizeria mare pot deveni mai frec
vente p e măsură ce capitalul î nsuşi devine mai abundent•. (Richard Jones, „An
Introductory Lecture on Pol. Econ. •, Land. 1 833, p. 12.) „Cererea• (de muncă)
„va creşte ... nu 1n raport cu acumularea capitalului total... De aceea orice spo
rire a capitalului naţional destina t reproducţiei va avea, o dată cu progresul
social , o influenţă tot mai mică asupra situaţiei muncitorului". (Ramsay, l.c.,
p. 90, 9 1 .)
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impuls special creditul pune într-o clipă la dispoziţia producţiei o
parte neobişnuit de mare din această avuţie drept capital adiţio
nal, iei şi pentru că ·C ondiţiile tehnice ale procesului de
producţie însuşi, maşinile, mijloacele de transport etc., permit pe
scara cea mai largă transformarea cea mai rapidă a plusprodusului
în mijloace de producţie suplimentare. Masa de avuţie socială care
sporeşte o dată cu progresul omenirii şi care poate fi transformată
în capital adiţional se îndreaptă năvalnic spre ramuri de producţie
vechi, a căror piaţă se dilată brusc, sau în ramuri de producţie noi,
cum sînt căile ferate etc., a căror necesitate este determinată de
dezvoltarea vechilor ramuri de producţie. In toate cazurile de
acest fel este necesar să existe posibilitatea de a se arunca în
punctele decisive, dintr-o dată şi fără a se reduce proporţiile pro
ducţiei în alte ramuri, mase mari de oameni. Suprapopulaţia pune
la dispoziţie aceste mase de oameni. Cursul caracteristic al indus
triei moderne, care se prezintă sub forma unui ciclu de zece ani
format din perioade de înviorare medie, de producţie sub înaltă
presiune, de criză şi de stagnare şi întrerupt de mici fluctuaţii, se
întemeiază pe formarea continuă, pe absorbţia mai mare sau mai
mică şi pe reînnoirea armatei industriale de rezervă, adică a supra
populaţiei. La rîndul ei, succesiunea fazelor ciclului industrial mă
reşte suprapopulaţia şi devine unul dintre factorii cei mai energici
ai reproducţiei acesteia.
Acest curs specific al industriei moderne, pe care nu-l întîl
nim în nici o epocă anterioară a omenirii, nu a fost posibil nici în
perioada copilăriei producţiei capitaliste. Compoziţia capitalului se
schimba extrem de încet. Acumulării sale îi corespundea deci, în
general, o creştere proporţională a cererii de muncă. Deşi lent în
comparaţie cu epoca modernă, progresul acumulării capitalului se
lovea de anumite limite naturale ale populaţiei muncitoreşti sus
ceptibilă de exploatare, iar aceste limite nu puteau fi înlăturate
decît prin mijloace violente, despre care vom vorbi mai tîrziu.
Lărgirea bruscă şi în salturi a proporţiilor producţiei este premisa
restrîngerii ei bruşte ; aceasta din urmă provoacă la rîndul ei pe
cea dintîi, dar cea dintîi nu este posibilă fără material uman dis
ponibil, fără o sporire a numărului muncitorilor independent de
creşterea absolută a populaţiei. Această sporire se efectuează prin
simplul proces care „eliberează" încontinuu o p arte din muncitori
prin metode care reduc numărul muncitorilor ocupaţi în raport cu
producţia sporită. întreaga dinamică a industriei moderne rezultă
deci din transformarea continuă a unei părţi din populaţia mun
citorească în braţe de muncă neocupate sau ocupate numai parţial.
Superficialitatea economiei politice se vede, între altele, din faptul
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că ea transtormă extinderea şi restrîngerea creditului, care nu sînt
decît simptome ale alternării perioadelor ciclului industrial, în
cauze ale lor. După cum corpurile cereşti, odată antrenate într-o
anumită mişcare, o repetă într-una, tot astfel producţia socială,
odată antrenată în mişcarea de lărgire şi de restrîngere alternativă,
repetă mereu această mişcare. Efectele devin la rîndul lor cauze,
iar succesiunea fazelor întregului proces, care reproduce încon
tinuu propriile sale condiţii, ia forma periodicităţii * . Această pe
riodicitate odată statornicită, chiar şi economia politică începe să
conceapă producţia unei suprapopulaţii relative, adică a unei popu
laţii excedentare în raport cu necesitatea medie de valorificare a
capitalului, drept o condiţie vitală a industriei moderne.
„Să presupunem - spune H. Merivale, iniţial profesor de economie politică
la Oxford, iar ulterior funcţionar la Ministerul Coloniilor din Anglia - că în
cazul unei crize naţiunea face eforturi pentru a scăpa prin emigrare de citeva
bute de mii de braţe de muncă excedentare ; care ar fi rezultatul ? Că la prima
revenire a cererii de muncă s-ar face simţită o lipsă de braţe de muncă. Oricit
de raipidă ar fi reproducţia oamenilor , ea are în o rice caz nevoie de intervalul
unei generaţii pentru a putea înlocui pe muncitorii adulţi. Dar profiturile fabri
canţilor noştri depind în special de posibilitatea pe care ei o au de '<I. folosi
momentul favorabil al cererii acute şi de a se despăgubi astfel pentru iperioada
de stagnare. Această posibilitate le este asigurată numai prin comanda asupra
maşinilor şi a muncii manuale. Ei trebuie să găsească braţe disponibile ; ei tre
buie să fie capabili ca fo funcţie de necesităţi să intensifi:ce sau să slăbea.scă
ritmul operaţiilor lor potrivit situaţiei de pe piaţă ; altfel e i pur şi simplu nu
sini în stare să-şi menţină, în condiţiile concurenţei înverşunate, supremaţid
pe care se întemeiază avuţia acestei ţări " "").

însuşi Malthus recunoaşte că suprapopulaţia, pe care el, cu
mărginirea care îi este proprie, o explică prin creşterea absolută a
populaţiei muncitoreşti şi nu prin faptul că această populaţie de
vine relativ excedentară, este o necesitate a industriei moderne.
El spune :

BO)
1842,

H. Men v ale,
p. 146.

V, I,

„Lectures

on Colonization and Colonies • ,

Lond.

1841

şi

* In ediţia franceză autorizată este intercalat aici următorul pasaj : „Dar abia din
epoca în care industria mecanizată1 prinzind rădăcini destul de adinci, a început să
exercite o influenţă preponderentă asupra întregii producţii naţionale, în care, datorită
e1 , comerţul exterior începe să aibă prioritate faţă de comerţul interior. în care piaţa
mondială îşi anexează succesiv teritorii vaste în Lumea Nouă, în Asia şi în Australia,
în care, în sfirşit, naţiunile industriale intrate în arenă devin destul de numeroase, abia
dm această epocă datează ciclurile periodice ale căror faze succesive durează ani şi care
duc întotdeauna la o criză generală, care constituie sfirşitul unui ciclu şi punctul de
plecare al altui ciclu. Pină în prezent durata periodică a acestor cicluri este de zece sau
de unsprezece ani, dar nu există nici un motiv pentru a se considera această cifră ca
fiind constantă. Dimpotrivă, din legile producţiei capitaliste, aşa cum le-am expus aici,
trebuie să deducem că ea este variabilă şi că treptat perioada ciclurilor se va scurta " ,
- Nota red,
41*
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„Obkeiurile prudente în ceea ce priveşte căsătoria atunci oind sînt prac
ticate pe scară largă în rîndurile clasei muncitoare dintr-o ţară care depinde în
special de manufactură şi de comerţ pot deveni dăunătoare pentru această ţară ...
Prin însăşi natura populaţiei, sporul de muncitori pe care-l necesită o cerere
specială nu poate fi furnizat pieţei decît o dată Ia 16 sau la 18 ani, în timp
ce transfomnarea venitului în capi1a! cu ajutorul economiilor se poate efectua cu
mult mai repede ; o ţară este totdeauna ameninţată de pericolul ca fondul ei de
muncă să crească mai repede decit p opulaţia • 81) .

Declarînd astfel producţia continuă a unei suprapopulaţii rela
tive de muncitori condiţie necesară a acumulării capitaliste, eco
nomia politică, luînd chipul unei fete b ătrîne, pune în gura „beau
ideal"-ului ** său - capitalistul - următoarele cuvinte care se
adresează muncitorilor „excedentari aruncaţi în stradă de c ătre
capitalul adiţional, adică de propria lor creaţie :
•

„Noi, fabricanţii, mărind capitalul pe seama căruia trăiţi, facem pentru
voi ce putem, iar voi trebuie să faceli restul, adaptînd numărul vostru la can
titatea de mijloace de subzistenţă • 82) .

Producţiei capitaliste nu-i este nicidecum suficientă cantitatea
de forţă de muncă disponibilă pe care o furnizează creşterea natu
rală a populaţiei. Pentru dezvoltarea ei liberă ea ar avea nevoie
de o armată industrială de rezervă, independentă de această limită
naturală.
Pînă acum am presupus că unei creşteri sau scăderi a capita
lului variabil îi corespunde în mod exact o creştere sau o scădere
a numărului de muncitori ocupaţi.
Dar chiar dacă numărul muncitorilor comandaţi de capitalul
variabil rămîne neschimbat sau scade, acest capital creşte totu,şi
atunci cînd muncitorul individual prestează mai multă muncă şi,

81) „Prudential habits with regard to marriage, carried to a consideTable
extent among the labouring class of a country mainly depending upon manu
factures and commerce, might înjure it... From the nature of a population, an
increase of la·bourers cannot be brought into market, iu consequence o f a parti
cular demand, till after the lapse of 16 or 18 years, and the convePsion ol
revenue i.uto capital, by saving, may take place much more rapidly ; a country
is always liable to an increase in the quantity of the funds for the maintenance
of labour faster than the increase of population • . (Malthus, „Princ. of Pol. Econ.",
p. 215, 319, 320.) ln această lucrare, Malthus descoperă, în sfîrşit, prin interme
diul lui Sismondi, fnJllilo asa trinitate a producţiei capitaliste : supraproducţia supr11p01]Julaţia - supraconsumul, three very delicate monsters, indeed * I Cf.
F. Engels, „Umrisse zu einer Kritik der NationalOkonomie", 1. <:., p. 101 şi urm.
(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1, Bucureşti, Editura politică, 1 960,
ed. a II-a, p. 562-566. - Nota trad.}
82) Harriet Martineau, „The Manchester Strike" , 1 832, p. 1 0 1 .
*
**

-

-

trei monştri foarte delicaţi, într-adevăr
„ frumosul ideal". - Nota trad.

I

-

Nota

trad.
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ca urmare, salariul său creşte, cu toate că preţul muncii rămîne
neschimbat sau chiar scade, dar mai încet decît creşte masa de
muncă. Creşterea capitalului variabil devine în acest caz un in
diciu al volumului mai mare de muncă, dar nu al unui număr mai
mare de muncitori ocupaţi. Orice capitalist are interesul absolut
de a stoarce o cantitate de muncă determinată dintr-un număr mai
mic şi nu dintr-un număr mai mare de muncitori, chiar dacă aceasta
i-ar reveni la fel de ieftin sau chiar mai ieftin. In ultimul caz, chel
tuirea de capital constant creşte direct proporţional cu masa de
muncă pusă în funcţiune ; în primul caz, ea creşte mult mai încet.
Cu cit proporţiile producţiei sînt mai mari, cu atît acest motiv
capătă o importanţă mai mare. Forţa lui creşte o dată cu acumu
larea capitalului.
Am văzut că dezvoltarea modului de producţie capitalist şi
a forţei productive a muncii - cauză şi totodată efect al acumu
lării - îi dă capitalistului posibilitatea de a pune în funcţiune cu
aceeaşi cheltuire de capital variabil mai multă muncă printr-o ex
ploatare mai mare, extensivă sau intensivă, a forţelor de muncă
individuale. Am văzut de asemenea că el cumpără cu aceeaşi va
loare-capital o cantitate mai mare de forţă de muncă, înlocuind
în mod progresiv pe muncitorii mai îndemînatici cu alţii mai puţin
îndemînatici, pe muncitorii maturi cu muncitori nevîrstnici, pe băr
baţi cu femei, pe adulţi cu adolescenţi şi cu copii.
Aşadar, în procesul acumulării, pe de o parte un capital va
riabil mai mare pune in funcţiune mai multă muncă fără a angaj a
mai mulţi muncitori, pe de altă p arte un capital variabil de aceeaşi
mărime pune în funcţiune mai multă muncă cu aceeaşi cantitate
de forţă de muncă, în sfîrşit pune în funcţiune mai multe forţe de
muncă inferioare, înlocuind forţe de muncă superioare.
Producţia unei suprapopulaţii relative, adică punerea în dis
ponibilitate a muncitorilor, are loc deci şi mai rapid decît revo
luţionarea tehnică a procesului de producţie, revoluţionare acce
lerată şi aşa de progresul acumulării, şi decît scăderea relativă
corespunzătoare a părţii variabile a capitalului faţă de cea con
stantă. Dacă mijloacele de producţie, sporind ca volum şi ca pu
tere de acţiune, devin într-o măsură tot mai mică mijloace pentru
utilizarea muncitorilor, acest raport este modificat, la rîndul lui,
prin faptul că, în măsura în care forţa productivă a muncii creşte,
capitalul măreşte oferta de muncă mai rapid decît îşi măreşte ce
rerea de muncitori. Munca excesivă a părţii ocupate a clasei mun
citoare sporeşte rîndurile rezervelor ei, în timp ce presiunea spo
rită pe care acestea din urmă o exercită prin concurenţa lor asupra
celei dintîi o sileşte, dimpotrivă, la o muncă excesivă şi la supu-

646

Secţiunea a VII-a. Procesul de acumulare a capitalului

nere faţă de dictatul capitalului. Condamnarea unei părţi a clasei
muncitoare la inactivitate forţată prin munca excesivă a celeilalte
părţi şi viceversa devine un mijloc de îmbogăţire a unor capita
lişti 83) şi accelerează în acelaşi timp producţia armatei industriale
de rezervă într-o măsură corespunzătoare progresului acumulării
sociale. Cit de important este acest moment în formarea supra
populaţiei relative se vede din exemplul Angliei. Mijloacele ei
tehnice pentru „economisirea" de muncă sînt uriaşe. Cu toate
acestea, dacă mîine munca ar fi limitată pretutindeni la un volum
raţional şi dacă pentru fiecare pătură a clasei muncitoare în p arte
munca ar fi gradată după vîrstă şi sex, populaţia muncitoare exis
tentă ar fi absolut insuficientă pentru continuarea producţiei na
ţionale pe scara ei actuală. Marea majoritate a muncitorilor acum
„neproductivi " ar trebui să se transforme în muncitori „productivi " .
I n linii mari, dinamica generală a salariului este reglată ex
clusiv de lărgirea şi de restrîngerea armatei industriale de rezervă,
care corespund alternării perioadelor ciclului industrial. Ele
nu sînt deci determinate de mişcarea numărului absolut al popu
laţiei muncitoare, ci de proporţia schimbătoare în care clasa mun
citoare se împarte în armată activă şi armată de rezervă, de creş83) Chiar .ln timpul crizei de bumbac din 1 863 găsim într-un pamflet al
muncitorilor din filaturile de bumbac din Blackburn proteste violente împotriva
muncii eiccesive, care, în virtutea legii cu privire la reglementarea muncii î n
fabrici, lovea , fireşte, numai î n muncitorii adulţi de sex masculin. „ln această
fabrică li se cere muncitorilor adulţi să muncească 12 pină la 13 ore pe zi,
cu toate că există sute de oameni care sint siliţi să trîndăvească şi care ar fi
gata să muncească parţial pentru a-şi putea întreţine familiile şi pentru a-şi
salv.a tovarăşii de la moarte premartură provocartă de munca excesivă". „Noi
- s e &pune în continuare - am vrea să întrebăm dacă această practică a muncii
excesive permite relaţii cit de cît aooeptabile intre •patroni şi «slugi», Viictimele
muncii excesive simt nedreptatea în aceeaşi măsură ca şi cei condamnaţi de ea
la trîndăvie forţată (condemned to fon:ed idleness) . Dacă munca ar fi distribuită
echitabi l în districtul acesrta, ar fi de lucru suficient pentru ca toţi să fie
ocupaţi parţial. Nu cerem decit un drept al nostru atunci cind propunem patro
nilor s ă introducă pretutiolldeni un timp de muncă redus, cel puţin atita timp cit
mai dăinuie actuala stare de ·lucruri, în loc ca unii dintre noi să mUillcească pînă
la epuizare, în timp oe alţii să fie sHiţi, din oa.uza ltpsei de lucru, să-şi menţină
existenta cu ajutorul asistentei publice", {„RepOTts of Insp. of Fact. 31st Oct.
1863", p. 8.) - Cu obişnuitul său instinct tnfailibil de burghez, autorul lucrării
„Essay on Trade and Commerce" înţelege efectele existenţei unei suiprapopulaţii
relative asupra muncitorilor ocuipaţi. „Altă cauză a trîndăviei (idleness) în rega
tul nostru o constituie lipsa unui număr suficient de braţe de mun-r.ă. Ori de
cite ori cantitatea doe muncă devine insuficientă din cauza vreunei cerel1Î ne
obişnuite de produse, muncitorii ioşi dau seama de propria lor importanţă şi vor
ca şi patronii lor s-o simtă ; e uluitor ; dar aceşti indivizi sînt atît de depravaţi,
Î•ndt în asemenea cazuri .se unesc în grupuri cu scopul de a-i pune în încurcă
tură pe patronii lor prin aceea că trîndăvesc toată ziua". („Essay etc. • , p. 27.
28.) Aceşti oameni cereau anume o mărire a salariilor.
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terea şi de scăderea proporţiilor relative ale suprapopulaţiei, de
gradul în care această suprapopulaţie este absorbită sau pusă din
nou în disponibilitate. Pentru industria modernă cu ciclul ei de
zece ani şi cu fazele lui periodice, care în cursul acumulării mai
sînt şi întrerupte de oscilaţii neregulate ce se succed într-un ritm
tot mai rapid, ar fi într-adevăr adecvată o lege care ar reglementa
cererea şi oferta de muncă nu prin lărgirea şi restrîngerea capi
talului, deci nu potrivit necesităţilor lui curente de valorificare,
astfel că pe piaţa muncii se simte uneori o lipsă ca urmare a ex
tinderii capitalului, iar alteori piaţa muncii este suprasaturată ca
urmare a restrîngerii lui, ci, dimpotrivă, ar face ca mişcarea capi
talului să depindă de mişcarea absolută .a masei populaţiei. Această
lege este însă o dogmă a economiei politice. Potrivit ei, acumula
rea capitalului determină o creştere a salariului. Salariul sporit
constituie un stimulent pentru înmulţirea rapidă a populaţiei mun
citoare, şi această înmulţire continuă pînă în momentul cînd piaţa
muncii este suprasaturată, deci pînă în momentul cînd capitalul
devine insuficient în raport cu oferta de muncitori. Salariul scade,
şi atunci avem reversul medaliei. Prin scăderea salariului populaţia
muncitoare este încet-încet decimată, astfel că, în raport cu ea,
capitalul devine din nou excedentar, sau, cum interpretează alţii,
scăderea salariului şi creşterea corespunzătoare a exploatării mun
dtorilor accelerează din nou acumularea, în timp ce salariul scăzut
frînează creşterea numerică a clasei muncitoare. In felul acesta apar
din nou condiţii în care oferta de muncă este mai mică decît ce
rerea de muncă, salariul creşte etc. Admirabilă metodă de mişcare
pentru producţia capitalistă dezvoltată ! lnainte ca ridicarea sala
riilor să fi putut provoca o creştere pozitivă a populaţiei realmente
apte de muncă, termenul în care campania industrială trebuie efec
tuată, în care lupta trebuie dată şi cîştigată ar fi trecut de nenu
mărate ori.
Intre 1 849 şi 1 8.59, în districtele agricole din Anglia, concomi
tent cu o scădere a preţurilor la cereale a avut loc o urcare a
salariilor practic pur nominală. Astfel, de pildă, în Wiltshire sa
lariul săptămînal s-a urcat de la 7 la 8 şilingi, în Dorsetshire de
la 7 sau 8 şilingi la 9 şilingi etc. Aceasta era o urmare a unei
reduceri neobişnuite a suprapopulaţiei agricole, provocată de ne
voile războiului 177, de extinderea masivă a construcţiilor de căi
ferate, a fabricilor, a minelor etc. Cu cît salariul este mai scăzut,
cu atît mai ridicate sînt cifrele procentuale în care se exprimă
orice sporire a lui, oricît de neînsemnată ar fi. Dacă, de pildă,
salariul săptămînal este de 20 de şilingi şi dacă el creşte la 22 de
.şilingi, urcarea este de 1 0°/o ; dacă, dimpotrivă, el este de 7 şilingi
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şi creşte la 9 şilingi, urcarea este de 28417 °/o, deci foarte însemnată.
In orice caz, fermierii ţipau în gura mare şi chiar „London Eco
nomist" 84) vorbea foarte serios, referindu-se la aceste salarii de
mizerie, despre „a general and substantial advance " * . Ce-au făcut
fermierii ? Au aşteptat oare ca muncitorii agricoli să se înmul
ţească într-atît în urma .acestei remuneraţii strălucite încît salariul
lor să scadă din nou, aşa cum îşi închipuie creierul dogmatic
economist ? Ei au importat mai multe maşini şi într-o clipă mun
citorii au fost din nou „excedentari" într-o proporţie satisfăcătoare
chiar şi pentru fermieri. Astfel, în agricultură s-a investit „mai
mult capital " decît înainte şi într-o formă mai productivă. In felul
acesta, cererea de muncă a scăzut nu numai relativ, ci şi absolut.
Ficţiunea menţionată a economiştilor confundă legile care re
glementează dinamica generală a salariului, sau raportul dintre
clasa muncitoare, adică dintre totalitatea forţei de muncă, şi capi
talul social total, cu legile care repartizează populaţia muncitoare
între diferitele sfere ale producţiei. Dacă, de pildă, datorită unei
conjuncturi favorabile, într-o anumită sferă de producţie acumu
larea este deosebit de intensă, profiturile sînt mai mari decît pro
fiturile mijlocii şi capitalul adiţional este atras în această sferă, se
înţelege că cererea de muncă şi salariul vor creşte. Salariul mai
ridicat atrage o parte mai mare a populaţiei muncitoare în sfera
favorizată, pînă cînd această sferă este saturată cu forţa de muncă
şi pînă cînd, în cele din urmă, salariul scade din nou pentru un
timp îndelungat la nivelul său mediu anterior sau sub acest nivel
dacă afluenţa este prea mare. In acest caz, în ramura respectivă
nu numai că nu va fi afluenţă de muncitori, ci vor fi chiar plecări
în masă. Aici economistul îşi închipuie că vede „ unde şi cum " are
loc o dată cu sporirea salariului o sporire absolută a muncitorilor
şi o dată cu sporirea absolută a muncitorilor o scădere a sala
riului ; în realitate însă el nu vede decît oscilaţia locală a pieţei
muncii a unei anumite sfere de producţie, decît fenomene ale repar
tizării populaţiei muncitoare între diferitele sfere de plasare a
capitalului în funcţie de necesităţile schimb ătoare ale acestuia.
In perioadele de stagnare şi de prosperitate medie, armata
industrială de rezervă exercită o presiune asupra armatei munci
toreşti active, iar în perioadele de supraproducţie şi de paroxism
ea îi moderează pretenţiile. Suprapopulaţia relativă este deci fon
dul pe care se mişcă legea cererii şi ofertei de muncă. Ea încă84) „Econolll!Lst" din 21 ianuarie 1 860.
*

-

o

ridicare generală şi substanţială,

-
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tuşează acţiunea acestei legi în limitele care sînt în concordanţă
absolută cu setea de exploatare şi cu tendinţa de dominaţie proprii
capitalului. Aici trebuie să vorbim din nou despre una dintre ma·
rile înfăptuiri ale apologeticii economice. Să amintim că, dacă prin
introducerea de maşini noi sau prin răspîndirea celor vechi o parte
din capitalul variabil se transformă în capital constant, această
operaţie, care „leagă" capital şi tocmai prin acest fapt „eliberează"
muncitori, este interpretată de economistul-apologet în sensul că
ea eliberează capital pentru muncitori. Abia acum putem să apre·
ciem pe deplin neruşinarea apologetului. In realitate se eliberează
nu numai muncitorii înlocuiţi nemijlocit de către maşini, ci şi
înlocuitorii lor, şi contingentul suplimentar care ar fi absorbit în mod
regulat dacă întreprinderea s-ar extinde normal pe vechea ei bază.
Toţi aceştia sînt acum „eliberaţi" şi orice capital nou care vrea să
intre în funcţiune poate s ă dispună de ei. Indiferent dacă el îi
va atrage pe aceşti muncitori sau pe alţii, efectul asupra cererii
generale de muncă va fi egal cu zero atîta timp cît acest capital
este tocmai suficient pentru a elibera piaţa de numărul de mun
citori pe care maşinile i-au aruncat pe piaţă. Dacă el foloseşte un
număr mai mic de muncitori, numărul muncitorilor excedentari
creşte ; dacă foloseşte un număr mai mare de muncitori, cererea
generală de muncă nu creşte decît cu diferenţa dintre numărul
celor ocupaţi şi numărul celor „eliberaţi " . Impulsul pe care capi·
talurile adiţionale în căutare de plasament l-ar fi putut da în alte
împrejurări cererii generale de muncă este deci în orice caz
neutralizat în măsura în care cererea este acoperită de numărul
de muncitori pe care maşina i-a aruncat în stradă. Aşadar, meca
nismul producţiei capitaliste are grijă ca sporirea absolută a capi
talului să nu fie însoţită de o sporire corespunzătoare a cererii
generale de muncă. Şi aceasta este numită de către apologet o
compensare pentru mizeria, pentru suferinţele şi pentru eventuala
pieire a muncitorilor înlăturaţi în perioada de tranziţie cînd sînt
aruncaţi în rîndurile armatei industriale de rezervă I Cererea de
muncă nu este identică cu sporirea capitalului, oferta de muncă nu
este identică cu sporirea clasei muncitoare, astfel că aici nu
există influenţa reciprocă a două forţe independente una de
cealaltă. Les des sont pipes * . Capitalul acţionează concomitent
pe ambele planuri. Dacă acumularea lui sporeşte, pe de o parte,
cererea de muncă, ea sporeşte, pe de altă parte, oferta de munci·
tari prin „eliberarea" lor, în timp ce concomitent presiunea munci
torilor rămaşi neocupaţi îi sileşte pe cei ocupaţi să dea o mai mare
*

-

zarurile sînt măsluite.

-

Nota trad.
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cantitate de muncă, făcind deci ca într-o oarecare măsură oferta de
muncă să fie independentă de oferta de muncitori. Dinamica legii
cererii şi ofertei de muncă pe această b ază desăvîrşeşte despotismul
capitalului. De aceea, cind muncitorii descoperă misterul care face
ca, pe măsură ce ei muncesc mai mult, pe măsură ce ei produc
mai multă ,avuţie pentru alţii şi pe măsură ce forţa productivă a
muncii lor creşte, însăşi funcţia lor ca mijloc de valorificare a
capitalului să fie tot mai nesigură ; cind ei descoperă că gradul de
intensitate a concurenţei dintre ei înşişi depinde întru totul de pre
siunea exercitată de suprapopulaţia relativă ; cind ei caută, în con
secinţă, să organizeze prin intermediul tr.ade-unionurilor etc. o
colaborare sistematică între cei ocupaţi şi cei rămaşi neocupaţi
pentru a înlătura sau a atenua urmările dezastruoase pentru clasa
lor ale legii naturale ,a producţiei capitaliste, atunci capitalul şi
sicofantul său, economistul, ţipă că a fost violată legea „eternă"
şi, ca să spunem aşa, „sacră" a cererii şi ofertei. Căci orice act de
solidaritate între cei ocupaţi şi cei rămaşi neocupaţi tulbură j ocul
„pur" al acestei legi. Pe de altă parte, de îndată ce, în colonii de
pildă, împrejurări nefavorabile împiedică formarea unei armate in
dustriale de rezervă şi totodată dependenţa absolută a clasei munci
toare de clasa capitaliştilor, capitalul şi trivialul său Sancho Pansa
se revoltă împotriva legii „sacre" a cererii şi ofertei şi caută să-i
vină de hac prin mijloace coercitive.
4. Diferitele forme de existentă ale suprapopulaţiei relative.
Legea generală a acumulării capitalis te

Suprapopulaţia relativă există avînd toate nuanţele posibile.
Orice muncitor face parte din ea în timpul cit este ocupat parţial
sau nu e ocupat de loc. Abstracţie făcind de formele mari c are
revin periodic şi care sînt imprimate suprapopulaţiei de alternarea
fazelor ciclului industrial, astfel că ea este acută în timpul crizelor
sau cronică în perioadele cind afacerile merg mai prost, ea are
întotdeauna trei forme : flotantă, latentă şi stagnantă.
ln centrele industriei moderne - fabrici, manufacturi, uzine,
mine etc. -, muncitorii ba sînt respinşi, ba sînt atraşi în număr
mare, astfel că în general numărul celor ocupaţi creşte, chiar dacă
într-o proporţie mereu descrescindă faţă de volumul producţiei.
Aici suprapopulaţia există în formă flotantă.
Atît în fabricile propriu-zise, cit şi în toate atelierele mari în
care se utilizează maşini sau în care cel puţin s-a introdus divi
ziunea modernă a muncii, e nevoie de foarte mulţi muncitori de sex
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masculin încă adolescenţi. Odată ajunşi la maturitate, numai foarte
puţini dintre ei pot fi folosiţi mai departe în aceleaşi ramuri de
producţie, în timp ce majoritatea sînt, de regulă, concediaţi. Ei
constituie un element al suprapopulaţiei flotante, care creşte o dată
cu volumul industriei. Parte din ei emigrează, adică nu fac de fapt
decît să urmeze capitalul care emigrează. Una dintre urmări este
că populaţia de sex feminin creşte mai repede decît cea de sex
masculin, bunăoară în Anglia. Faptul că c'r eşterea naturală a
masei de muncitori nu satisface nevoile de acumulare ale capitalului
şi că totodată ea totuşi le depăşeşte este o contradicţie a însăşi
mişcării capitalului. El are nevoie mai mult de muncitori tineri şi
mai puţin de muncitori maturi. Contradicţia nu este mai izbitoare
decît cealaltă contradicţie, care constă în aceea că, în timp ce mii
de oameni sînt aruncaţi pe drumuri pentru că diviziunea muncii i-a
ţintuit de o anumită ramură de producţie, se vorbeşte de lipsă de
braţe de muncă 85) . In afară de aceasta, forţa de muncă este atît de
repede consumată de capital, incit muncitorul de vîrstă mijlocie
este de obicei mai mult sau mai puţin uzat. El ajunge în rîndurile
muncitorilor excedentari sau este împins de pe o treaptă superioară
pe o treaptă inferioară. Tocmai la muncitorii din marea industrie
întîlnim cea mai scurtă durată a vieţii.
„Doctorul Lee, inspector sanitar la Manchester, a stabilit că a1c1 durata
medie de viaţă este de 38 de ani pentru clasa avută şi numai de 17 ani pentru
clasa muncitoare. La Liverpool ea este de 35 de ani pentru prima şi de 15 ani
pentru a doua. Rezultă deci că clasa privilegiată are un titlu asupra vieţii (have
a Iease of Iiife) , valorind de două ori mai mult deoit cel al concetăţenilor ei mai
puţin favorizaţi " 85a) .

In aceste împrejurări, creşterea absolută a acestei părţi a
proletariatului trebuie să aibă loc într-o formă în care numărul ei
să sporească în pofida uzării rapide a elementelor ei. Se cere deci
o succedare rapidă a generaţiilor de muncitori. (Această lege nu
este valabilă pentru celelalte clase ale populaţiei.) Această necesi
tate socială este satisfăcută prin căsătorii timpurii, urmare inevi
tabilă a condiţiilor în care trăiesc muncitorii din marea industrie,
85) In timp ce, in a doua jumătate a anului 1866, la Londra au fost con
cediaţi 80 OOO pînă Ia 90 OOO de muncitori, în raportul cu privire la situaţia în
fabrici pe acea.stă perioadă se spune : „Nu pare să fie cu totul justă afiDIIlaţia
că cererea provoacă întotdeauna ofertă exact in momentul în care a.cest lucru
e necesar. l·n ceea ce priveşte munca, lucrurile nu stau aşa, căci anul trecut
multe maşin i nu au putut funcţiona din cauza lipsei de forţe de muncă".
{„Reports of Insp. of Fact. for 31 st Oct. 1866", p . 8 1 .)
85a) Discursul de l).eschidere a conferinţei sanitare, BiDIIlingharn, 1 4 ianua
rie 1875, rostit de J. Chamberlain, la acea dată primâr al oraşului, actualmente
(1883) ministru aJ comerţului.
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şi prin premiul pe care exploatarea copiilor de muncitori îl oferă
pentru producerea lor.
De îndată ce producţia capitalistă pune stăpînire pe agricultură
sau în măsura în care pune stăpînire pe ea, o dată cu acumularea
capitalului c are funcţionează aici, cererea de muncitori agricoli
scade în mod absolut fără ca respingerea acestor muncitori să fie
însoţită, ca în producţia neagricolă, de o atragere mai mare a lor.
O parte a populaţiei rurale se află deci întotdeauna pe punctul de
a se transforma în proletariat orăşenesc, adică manufacturier, şi
aşteaptă împrejurări favorabile acestei transformări. (Manufactură
aici în sens de producţie neagricolă.) 86) Acest izvor al supra
populaţiei relative curge deci necontenit. Dar afluenţa ei necontenită
spre oraşe presupune aici la ţară o suprapopulaţie latentă perma
nentă, ale cărei proporţii devin vizibile numai atunci cînd canalele
de scurgere se deschid foarte larg. Muncitorul agricol este, aşadar,
redus la minimul de salariu şi se află întotdeauna cu un picior în
mlaştina pauperismului.
A treia categorie de suprapopulaţie relativă, cea stagnantă,
formează o parte a armatei muncitoreşti active, dar cu ocupaţie cu
totul neregulată. ln virtutea acestui fapt, ea oferă c apitalului un
rezervor inepuizabil de forţă de muncă disponibilă. Nivelul ei de
viaţă scade sub nivelul mediu normal al clasei muncitoare şi tocmai
de aceea ea serveşte ca bază largă a unor ramuri de exploatare
deosebită ale capitalului. Ea se caracterizează printr-un timp de
muncă maxim şi printr-un salariu minim. La capitolul consacrat
muncii la domiciliu am avut prilejul să cunoaştem principala ei
formă. Ea se recrutează în mod continuu din rîndurile muncitorilor
excedentari din marea industrie şi din agricultură, şi îndeosebi din
ramurile industriale pe cale de dispariţie, unde producţia meşteşugă
rească cedează locul celei manufacturiere şi aceasta din urmă celei
mecanizate. Proporţiile ei cresc pe măsură ce, o dată cu amploarea
şi cu energia acumulării, sporeşte numărul muncitorilor „exceden
tari " . in acelaşi timp însă ea formează un element al clasei munci
toare care se reproduce şi se p ermanentizează pe sine şi care parti
cipă într-o măsură relativ mai mare decît celelalte elemente la
86) PotrivLt recensămintului din 1861 , î n Anglia şi Wales existau „181 de
oraşe cu 1 0 960 998 de locuitori, în timp ce satele şi parohiile rurale cu numa{
9 1 05 226„. Potrivit recensămintului din 1 851 , existau 580 de oraşe cu o populaţie
aproximativ egală ou cea a districtelor rurale din împrejurimi. Dar în timp ce în
acestea din ur;mă populaţia a crescut în următorii 10 ani cu numai o jumătate
de milion, în cele 580 de oraşe ea a crescut cu 1 554 061. Creşterea populaţiei
este în parohiile rurale de 6,5°/o , iar în oraşe de 11,38/o . Deosebirea în nivelul
de creştere se datorează deplasării populaţiei de Ia ţară Ia oraş. Trei sferturi
din creşterea totală a populaţiei revine oraşelor". („Census etc . " , v. III, p. 1 1 , 12.)
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creşterea totală a clasei muncitoare. Intr-adevăr, nu numai numărul
naşterilor şi al deceselor, dar şi mărimea absolută a familiilor este
invers proporţională cu mărimea salariului, adică cu masa mijloace
lor de subzistenţă de care dispun diferite categorii de muncitori.
Această lege a societăţii capitaliste ar fi absurdă dacă ar fi aplicată
la sălbatici sau chiar la coloniştii civilizaţi. Ea aminteşte de repro
ducerea în masă a unor specii animale care constau din indivizi
slabi şi mereu hăituiţi s1) .
ln sfîrşit, p ătura inferioară a suprapopulaţiei relative sălăş
luieşte în sfera p auperismului. Abstracţie făcînd de vagabonzi, de
criminali, de prostituate, într-un cuvînt de lumpenproletariatul pro
priu-zis, această pătură socială constă din trei categorii. 1n primul
rînd, cei apţi de muncă. Este suficient să aruncăm o privire super
ficială asupra statisticii p auperismului englez ca să vedem că pro
porţiile lui cresc la orice criză şi scad la orice reînviorare a afaceri
lor. In al doilea rînd, copiii orfani şi copiii de pauperi. Ei sînt
candidaţi ai armatei industriale de rezervă, iar în perioada de mare
avînt, ca de pildă în 1 860, ei sînt înrolaţi rapid şi masiv în armata
muncitorească activă. In al treilea rînd, cei decăzuţi, vagabonzii,
cei inapţi de muncă. Sînt în special oameni care pier din cauza
posibilităţii reduse de a se deplasa datorită diviziunii muncii şi
care depăşesc vîrsta normală a unui muncitor ; în sfîrşit, victimele
industriei, al căror număr creşte o dată cu răspîndirea maşinil or
periculoase, a industriei miniere, a fabricilor chimice etc., invalizi,
bolnavi, văduve etc. P auperismul reprezintă azilul armatei munci
toreşti active şi povara grea a armatei industriale de rezervă. Pro
ducerea lui este cuprinsă în producerea suprapopulaţiei relative,
necesitatea lui este cuprinsă în necesitatea acesteia din urmă ; îm
preună cu suprapopulaţia relativă el formează o condiţie de exis
tenţă a producţiei capitaliste şi a creşterii avuţiei. El face parte
din aşa-numitele faux frais * ale producţiei capitaliste, de care însă
87) „Sărăcia favorizează, se pare, peripetuarea•. (A. Smith.) După părerea
galantului şi spiritualului abate Galiani, aceasta este chiar o rlnduială deosebit
de înţeleaptă a lui dumnezeu : „Dumnezeu a făcut ca oamenii care exercită pro
fesiuniJle cele mai utile să se nască în număr foarte mare•. (Galiani, l.c., p. 78.)
„Mizeria, care atinge ultimul grad al foaimetei şi al epidemiilor, nu opreşte creş
terea populaţiei, ci are tendinţa s-o sporească". (S. Laing, „National Distress • ,
1844, p. 69.) După ce il\IJStrează această afirmaţie c u da<te statistice, Laing con
tinuă : „Dacă toţi oamenii ar trăi în condiţii favorabile, lumea ar fi în scurt
timp depopulată" . („If the people were all in easy circumstances, the world would
soon be depopulated" .)
•

-

cheltuieli neproductive. - Nota trad.
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capitalul ştie de cele mai multe ori să se debaraseze, aruncîndu-le
pe umerii clasei muncitoare şi ai micii burghezii.
Cu cît este mai mare avuţia socială, capitalul în funcţiune,
proporţiile şi energia creşterii sale, deci şi mărimea absolută a
proletariatului şi forţa productivă a muncii sale, cu atît este mai
mare armata industrială de rezervă. Forţa de muncă disponibilă se
dezvoltă datorită aceloraşi cauze ca şi forţa expansivă a capitalului.
Mărimea relativă a armatei industriale de rezervă creşte deci o dată
cu creşterea puterii avuţiei. Cu cît este însă mai mare această
armată de rezervă în raport cu armata muncitorească activă, cu
atît mai numeroasă este suprapopulaţia consolidată, a cărei mizerie
este invers proporţională cu chinurile muncii ei. în sfîrşit, cu cît
este mai numeroasă pătura cea mai obidită a clasei muncitoare şi
armata industrială de rezervă, cu atît este mai mare pauperismul
oficial. Aceasta este legea generală, absolută, a acumulării capita
liste. Asemenea tuturor celorlalte legi, ea e modificată în aplicarea
ei de numeroase împrejurări, care nu constituie obiectul analizei
de faţă.
Ne dăm seama de stupiditatea înţelepciunii economice care
îi învaţă pe muncitori să-şi adapteze numărul lor la necesităţile de
valorificare ale capitalului. Mecanismul producţiei şi acumulării
capitaliste adaptează încontinuu acest număr la necesităţile de
valorificare ale capitalului. Primul cuvînt al acestei adaptări este
crearea unei suprapopulaţii relative, adică a unei armate industriale
de rezervă ; ultimul ei cuvînt este mizeria unor pături mereu sporite
ale armatei muncitoreşti active şi povara grea a pauperismului.
Legea potrivit căreia o masă mereu crescîndă de mijloace de
producţie poate să fie pusă în mişcare, datorită progresului pro
ductivităţii muncii sociale, cu o cheltuire de forţă omenească ce
descreşte progresiv se exprimă în condiţiile capitalismului, unde
nu muncitorul foloseşte mijloacele de muncă, ci mijloacele de
muncă îl folosesc pe muncitor, prin aceea că cu cît forţa produc
tivă a muncii este mai ridicată, cu atît este mai mare presiunea
muncitorilor asupra mijloacelor ocupaţiei lor, cu atît este deci mai
nesigură condiţia existenţei lor : vînzarea propriei lor forţe pentru
sporirea bogăţiei altora, adică pentru autovalorificarea capitalului.
In sistemul capitalist, creşterea mai rapidă a mijloacelor de pro
ducţie şi a productivităţii muncii decît a populaţiei productive se
exprimă deci, invers, prin aceea că populaţia muncitoare creşte în
totdeauna mai repede decît necesitatea de valorificare a capitalului.
!n secţiunea a patra, analizînd producţia plusvalorii relative,
am văzut că în cadrul sistemului capi talist toate metodele de spo
rire a forţei productive sociale a muncii se înfăptuiesc pe seama
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muncitorului individual, că toate mijloacele pentru dezvoltarea
producţiei se transformă în mijloace de dominare şi de exploatare
a producătorului, îl deformează pe muncitor transformînducl într-un
om trunchiat, îl reduc la rolul de anexă a maşinii, transformă munca
sa în chin, golesc această muncă de conţinut, înstrăinează de munci
tor factorii intelectuali ai procesului de muncă în măsura în ' care
ştiinţa intră în acest proces ca factor independent ; ele înrăutăţesc
condiţiile în care lucrează muncitorul, îl supun în cursul procesului
de muncă despotismului celui mai meschin şi mai odios, transformă
întreaga sa viaţă în timp de muncă, o aruncă pe femeia sa şi pe
copilul său sub roţile carului lui Juggernaut 178 - capitalul. Dar
toate metodele de producţie a plusvalorii sînt în acelaşi timp me
tode de acumulare şi orice extindere a acumulării devine , .dim
potrivă, un mijloc de dezvoltare a acestor metode. Rezultă că, în
măsura în care se acumulează capital, situaţia muncitorului trebuie
să se înrăutăţească, indiferent dacă salariul pe care-l primeşt� este
ridicat sau scăzut. In sfîrşit, legea care menţine încontinuu echi
librul dintre suprapopulaţia relativă, adică armata industrială de
rezervă, şi proporţiile şi energia acumulării îl ţintuieşte pe munci
tor de capital mai zdravăn decît îl ţintuiau de stîncă pe Prometeu
piroanele lui Hefaistos. Ea determină o acumulare de mizerie cores
punzătoare acumul ării de capital . Acumularea de b ogăţie la un pol
este deci, în acelaşi timp, acumulare de mizerie, de muncă istovi
toare, de sclavie, de ignoranţă, de abrutizare şi de degradare
morală la celălalt pol, adică la clasa care produce propriul ei pro
dus sub formă de capital.
Acest caracter antagonist al acumulării capitaliste 88 ) a fost
exprimat în diferite forme de către economişti, cu toate că, într-o
oarecare măsură, ei amestecă fenomene, ce-i drept analoge, dar
totuşi esenţialmente diferite, ale modurilor de producţie pre
capitaliste.
Călugărul veneţian Ortes, unul dintre marii economişti ai seco
lului al XVIII-lea, consideră antagonismul producţiei capitaliste ca
lege naturală generală a avuţiei sociale.
88) „Pe z i ce trece devine deci mai clar c ă relaţiiJe de producţie in care
se mişcă burghezia nu au un caracter unitru, un caracter simplu, ci un. caracter
ambiguu ; că în cadrul aceloraşi relaţii in care se produce avuţia se pr�uce ş i
mizeria ; c ă în cadrul aceloraşi relaţii î n care se dezvoltă forţele productive se
dezvoltă ş i o forţă represivă ; c ă aceste relaţii nu prnduc avuţia burgheză, adică
avuţia clasei burgheze, decit ruinînd mereu alţi membri ai acestei clase şi formînd
un proletariat tot mai numeros " . (Karl Marx, ,,Misere de Ia Philosophie", ip. , 1 16.)
(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vru. 4, Bucureşti, Editura ,politică, 1963,
ed. a II-a, p. 140. - Nota trad.)
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„Binele economic şi răul economk sînt totdeauna în echilibru la orice
naţiune (ii bene ed ii male economico i.Il una nazione sempre alnstessa misura) ,
abundenta de bunuri la unii este întotdeauna egală cu Hpsa lor la alţii (la copia
dei beni in alcuni sempre eguale alla mancanza di essi in altri) . Bogăţia mare a
unora este totdeauna însoţită de spolierea absolută a unui număr cu mult mai
mare de oameni căTor.a le lipseşte stri<Jtul neces-ar. Avuţia unei naţiuni cores
punde populaţiei ei, iar mizeria ei corespunde avuţiei ei. Hărnicia unora impune
trîndăvia altora. Cei săraci şi triî ndavi sînt un produs necesar al celor bogaţi
şi harnici • etc. 89) .

Cu aproximativ zece ani după Ortes, popa protestant-anglican
Townsend preamăreşte într-un mod cu totul grosolan sărăcia ca
fiind o condiţie necesară a avuţiei.
„Constrîngerea la muncă prin lege este legată de eforturi prea mari, de
prea multă violenţă şi de prea mult zgomot, în timp ce foamea nu constituie
numai o <presiune paşnică, tăcută şi neîncetată, ci - fiind un mobil natural care
îndeamnă la hărnicie şi la muncă - determină cea mai mare încordare•.

Totul este deci ca foamea să fie permanentă p entru clasa mun
citoare, şi, după părerea lui Townsend, grij a aceasta o are legea
populaţiei, care acţionează mai ales în rîndurile săracilor.
„Pare să fle o lege naturală ca cei săraci să fie într-o anumită măsură
neprevăzători (improviden•t) " (anume atît de neprevăzători incit vin pe lume
fără lingură de aur în mină) , „astfel că există întotdeauna o ameni (that there
always may be some) care să facă mu1llcile cele mai brute, mai murdare şi mai
ordinare. Fondul de fericire umană (•the fund of human haipipiness) este mult
sporit ; în felul acesta, cei mai delicaţi (the more delicaite) sînt scutiţi de ase
menea nep.lăceri şi pot să-şi urmeze nestingheriţi vocaţia lor superioară etc ...
Legea c u privire la asistenţa săracilor are tendinţa d6' a distruge armonia şi
frumuseţea, simetria şi ordinea aces-tui sistem pe care dumnezeu şi natura l-au
stabilit în IU1J11e" 90).
89) G. Ortes, „Della Economia Nazionaile librii sei 1774", la Custodi, Parte
Moderna, t. XXI, p. 6, 9, 22, 25 etc. Ortes spune, I. c., p. 32 : „ln loc să
concep sis-teme inutile pentru ferioirea popoarelor, vreau să mă rezum la a
cerceta c auzele nefericirii lor " .
IHI J „A Dissertation o n the P oo r Laws. By a Wellwisher of Mankind (The
Rev. Mt. J. Townsend) , 1786 " , republished, Lond. 1817, p. 15, 39, 41. Acest popă
rafi,nat" de la care Malthus copiază uneori pagini întregi atit din scrierea
� itată, c lt şi din însemnările făcute cu prilejul unei călătorii în Spania, a îm
prumutat cea mai mare parte din d<>etrina. sa de la sir J. Steuart, pe care însă
îl denaturează. Astfel, Steuart spune : „Aici, în sclavie, metoda prin care oa
menii sînt siliţi să muncească" (pentru cei c are nu muncesc) „este violenţa ...
Atunci oamenii erau siliţi să muncească• (adică să muncească gratuit pentru alţii)
„deoarece ei erau sclavii altora ; în prezent oamenii sînt siliţi să muncească"
(adică să mu,ncească gratuit pentru cei care nu muncesc) „pentru că sînt sclavii
propriilor lor nevoi• 179 ; dar el nu trage de aoi:ci colliCluzda pe care o trage
parohul îmbuibat că... e necesar ca muncitorii salariaţi să n-aibă niciodată ce
mînca. El vrea, dillllp otrivă, să le sporească trebuinţele şi să facă în acelaşi timp
din numărul sporit de trebuinţe ale lor un stimulent pentru munca în folosul
celor „mai delicaţi".
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Dacă călugărul veneţian a găsit în fatalitatea care eternizează
mizeria justificarea existenţei carităţii creştine, a celibatului preoţi
mii, a mănăstirilor şi a aşezămintelor pioase, dimpotrivă, parohul
protestant găseşte în această fatalitate pretextul pentru a con
damna legile în virtutea cărora cel sărac avea un drept la o asis
tenţă publică sărăcăcioasă.
„Progresul avuţiei sociale - spune Storch - produce acea clasă utilă a
societăţii„. care efectuează operaţiile cele mai plicticoase, mai ordinare şi mai
respingătoare, îrutr-un cuvînt care ia asUJPra ei tot ceea ce viaţa are mai neplă
cut şi mai înj osirtor, asigurlnd astfel ceLorJalte clase timpul, seninătatea spiritului
,şi demnitatea convenţională (c'est bon I *) etc.• 91)

Storch se întreabă prin ce este de fapt superioară barbariei
această civilizaţie capitalistă, cu mizeria ei şi degradarea maselor.
El găseşte un singur răspuns : prin securitate !

„Datorită progresului industriei şi al ştiinţei - spune Sismondi -, fiecare
anunci1or poate să producă în fiecare zi cu muLt mai mult decît &e nevoie pen
tru co.ooumul său. Dar, cu toate că avuţia este produsă prin munca sa, această
avuţie l-ar face foarte puţin apt pentru mruncă dacă a r fi chemat să consume
însuşi a ceas1ă avuţie". DUJPă părerea lui, „oamenii" (adică cei oare nu muncesc)
„ar renunţa, probabil, la toate perfecţionările artelor, Ia toate plăcerile pe care
ni le procură industria dacă ar fi nevoiţi să şi le cumpere printr-o muncă
neîntreruptă, cum e aceea a muncitorului... Eforturile sînt astăzi separate de
recompensele lor ; unul şi acelaşi om nu munceşte î ntîi şi apoi se odihneşte ;
dimpotrivă, toOIIl a i pentru că unul munceşte, celălalt trebuie să se odihnească„.
Creşterea necontenită a forţei productive a muncii nu poate deci să aibă alt
rezultat decit sporirea luxului şi a plăcerilor bogătaşilor trîndavi" 92).

ln sfîrşit, Destutt de Tracy, glacialul doctrinar burghez, de
clară brutal :
„Naţiuni să11ace sînt acelea unde poporul trăieşte bine, iar naţiuni bogate
sint acelea unde pQPorul este de obicei sărac" 93) .

5. Ilustrarea legii generale a acumulării capitaliste

a)

A nglia între 1 846 şi 1 866

Nici o perioadă din societatea modernă nu se pretează atît
de bine pentru studiul acumulării capitaliste ca perioada ultimilor
douăzeci de ani. E ca şi cum s-ar fi găsit punga fermecată a lui
91) Storch, I.c„ t. III, p. 223.
92) Sismondi, I. c„ t. I, p. 79, 80, 85.
93) Destutt de Tracy, I. c„ p. 231. „Les nations pauvres, c'est la ou le
peup.Ie est a son aise ; et Ies nations riches, c'est la ou ii est ordinaire
ment pauvre•.
*
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Fortunatus. Dintre toate ţările, Anglia este însă aceea care oferă
exemplul clasic, pentru că ea ocupă primul loc pe piaţa mondială,
pentru că numai aici modul de producţie capitalist este pe deplin
dezvoltat şi, în sfîrşit, pentru că instaurarea împărăţiei de o mie
de ani a liberului-schimb în 1 846 a lipsit economia vulgară de
ultimul ei refugiu. Progresul uriaş al producţiei, datorită căruia a
doua jumătate a acestei perioade de douăzeci de ani a întrecut
considerabil pe prima, a fost tratat suficient în secţiunea a p atra.
Deşi în ultimii cincizeci de ani creşterea absolută a populaţiei
engleze a fost foarte importantă, creşterea relativă, sau indicele de
creştere, a scăzut încontinuu, dup ă cum arată următorul tabel, luat
din recensămîntul oficial :
Creşterea procentuală anuală a populaţiei
din Anglia şi Wales , calculată pe decenii
1,533%

1811-1821
1821-1831
1831-1841

1,446%
1,326%
1,216%
1,141 %

1841-1851
1851-1861

Să analizăm acum, pe de altă parte, creşterea avuţiei. Cea
mai sigură b ază o oferă în această privinţă mişcarea profitului,
a rentei funciare etc., supuse impozitului pe venit. Creşterea pro
fiturilor impozabile (exceptînd pe fermieri şi alte cîteva categorii)
a reprezentat în Marea Britanie în 1 853-1864 50,470/o (sau, în
medie, 4,580/o anual) 94) , iar populaţia a sporit în aceeaşi perioadă
cu aproximativ 120/o. Renta funciară impozabilă (inclusiv imobile,
căi ferate, mine, heleştee etc.) a sporit în 1 853-1864 cu 380/o, sau
cu 35/t2°/o anual, creşterile cele mai importante fiind înregistrate l�
următoarele rubrici :
Creşterea venitului anual
ln perioada 1853-1864

Provenit din imobile
cariere de piatră
mine
siderurgie
heleştee
uzine de gaz
căi ferate

94)

„Ten·th

Lond. 1866, p. 38.

95) IbidP.m.

Report

of

the

38,60%

3,50%
7,70%
6,26%
3,63 %

84,76%
68,85%
39,92%
57 ,37 %
126,02%
83,29%

Commissioners

of

Creşterea
anuală

5,21%
11,45%
7,57% 95 )
H.

M's

Inland

Revenue•,
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Dacă vom compara perioade de cîte patru ani în limitele
perioadei 1 853-1864, vom vedea că gradul de creştere a venituri
lor a sporit necontenit. Pentru anii 1853-1857 gradul de creştere
a veniturilor provenite din profit reprezintă 1 ,730/o anual, pentru
anii 1 857-1 861 2,740/o anual, iar pentru anii 1 861-1 864 9,300/o
anual. Totalul veniturilor supuse impozitului pe venit în Regatul
Unit a fost în 1 856 de 307 068 898 1. st. , în 1 859 de 328 127 4 1 6 1. st.,
în 1 862 de 351 745 241 J. st., în 1 863 de 359 142 897 1. st., în 1 864 de
362 462 279 1. st., în 1 865 de 385 530 020 1. st. 96)
Acumularea capitalului a fost însoţită în acelaşi timp de con
centrarea şi de centralizarea sa. Cu toate că în Anglia nu există
o statistică agricolă oficială (Irlanda are o
asemenea statistică),
zece comitate au întocmit din proprie iniţiativă o astfel de sta
tistică. Aici s-a constatat că din 1851 pînă în 1861 numărul terenuri
lor arendate cu o suprafaţă de mai puţin de 1 00 de acri a scăzut
de la 31 583 la 26 567, adică 5 016 terenuri arendate fuseseră coma
sate cu altele mai mari 97) . In perioada 1 8 1 5-1 825, printre averile
mobiliare impuse la taxa de succesiune nu a fost nici una care să
depăşească 1 OOO OOO 1. st. ; dimpotrivă, în perioada 1825-1 855 au
fost B asemenea averi, iar în 1 855-1 859, adică în 4 1/2 ani, 4 98) .
Centralizarea iese însă şi mai mult în evidenţă dintr-o scurtă
analiză a impozitului pe venit la rubrica D (profituri în afară de
cele realizate d_e fermieri etc.) în anii 1 864 şi 1 865. Remarc în
prealabil că numai veniturile mai mari de 60 1. st. provenite din
această sursă sînt impuse la income tax * . Aceste venituri impo
zabile reprezentau în Anglia, Wales şi Scoţia 95 844 222 1. st. în 1864
şi 1 05 435 787 1. st. în 1 865 99) ; numărul contribuabililor era de
98) A.ceste cifre sînrt suficiente pentru c omparaţie, dar ca cifre absolute
ele nu sînt exacte, întrucît există venituri probabil în v aloare de 100 OOO OOO I. st.
caire sînt „ tăinuite " în fiecare an. In toate rapoartele lor, Commissioners of
lnla.nd Revenue se plîng de fraudele sistematice, comise îndeosebi de c omer
<:ianţi şi de industriaşi. Se spune de pdldă : „O societate pe acţiuni a declarat
că profiturile ei impozabile 11ep rezintă 6 OOO I. st. ; organele de impunere au
apreoia1 că ele reprezintă 88 OOO I. st., sumă pentru care S-'aU şi plătit impozitele
în cele din urmă. Altă societaite pe acţiuni a declarat un profit de 190 OOO I. st. ;
ea ii fos.t sii lită să recunoască că profitul real era de 250 OOO I. st." (ibid. , p. 42).
97) „Censu.s etc . • , I . c., p. 29. Afirmaţia lui John Bright potrivit căreia
150 de landlorzi deţin jumătaite din pro:pr.ietatea fllill ciară engleză, iar 12 landlorzi
jumătate din proiprietatea funciară scoţiană nu a fost dezminţită.
98) „Fourth Report etc. of Iruland Revenue", Land. 1860, p. 17.
99) Este vorba de venituri nete, adică de veniturile care rămîn după
anumite scăzăminte stabilite prin lege.
*
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308 4 1 6 la o populaţie totală de 23 891 009 în 1 864 şi de 332 431 la
<> populaţie totală de 24 1 27 003 în 1865. Tabelul de mai j os ne arată

felul cum au fost repartizate aceste venituri în cei doi ani :
Anul lncheiat la 5 aprilie 1864
Venituri provenite
uin profit ( I.st. )

Total: . . . .
din care
din care
din care
din care

....
....
....
....
....

95
57
36
22
8

844
028
415
809
744

222
290
225
781
762

Persoane

308 416
22 334
3 619
822
91

Anul lncheiat la 5 aprilie 1865
Venituri provenite
din profit (I.st.)

105
64
42
27
11

435 787
554 297
535 576
555 313
077 238

Pereoane

332 431
24 075
4 021
973
107

In 1 855 în Regatul Unit s-au obţinut 61 453 079 de tone de
cărbune în valoare de 16 1 13 267 I. st., în 1 864 92 787 873 de tone
în valoare de 23 197 968 I. st. , în 1 855 3 218 154 de tone de fier în
valoare de 8 045 385 I. st., în 1864 4 767 951 de tone în valoare
de 1 1 9 1 9 877 I. st_. In 1854 reţeaua de căi ferate aflate în exploa
tare în Regatul Unit era de 8 054 de mile, capitalul investit de
286 068 794 l. st., în 1 864 respectiv de 12 789 de mile, iar capitalul
investit de 425 7 1 9 6 1 3 I. st. In 1 854 exportul şi importul total
al Regatului Unit erau de 268 2 1 0 145 I. st., în 1 865 de 489 923 285 l.sL
Tabelul de mai j os indică mişcarea exportului :
1847
1849
1856
1860
1865
1866

58 842 377 I.st.
63 596 052
115 826 948
135 842 817
165 862 402
100)
188 917 563

După aceste cîteva date se va înţelege strigătul triumfător al
registratorului general 180 al poporului britanic :
„Oricit de repede a crescut populaţia, ea nu a ţinut pasul ou progresul..
industriei şi al avuţiei " 101) .
l OO) Ln momenitul de faţă, în martie 1 867, piaţa Indiei şi a Chinei este din
nou suprasaturată de mărfurile fabricanţilo r de bumbac ibritanici exportate Sru
consignaţie. !n 1866 a început o reducere cu 50/o a sa1arihlor muncitorilor din
industria bumbacului 1 în 1867 are loc la Preston, din cauza unei operaţii ase
mănătoare, o grevă Ia care au particiq>at 20 OOO ide oameni. � Acesta a fost
p re'ludiul crizei care a izbucnit la scurt timp după aceea. - F.E. �
101) „ Census etc. " J. c., p. 1 1 .
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Să revenim acum la agenţii nemijlociţi ai acestei industrii,
adică la producătorii acestei avuţii, la clasa muncitoare.
„Una dinitre particularităţile cele mai triste ale stării sociale a ţării spl.hile Gladstone - o constitJuie �aptul că o dată cu scăderea puterii de consum
a poporului şi cu creşterea lipsurilor şi a mizeriei clasei muncitoare are la<: o
acumulare continuă de avuţie Ia clasele de sus şi o creştere oontiinuă a
capitalului• 102).

Aşa a vorbit ministrul acesta onctuos în Camera comunelor
la 1 3 februarie 1 843. Douăzeci de ani mai tîrziu, în discursul la
buget rostit la 16 aprilie 1 863, el spune :
„Din 1 842 pînă în 1 852 venitul impozabil al ţării a crescut cu 6°/o„
In 3 ani, din 1853 pînă în 1861 , el a crescUJt, dacă luăm ca bază anul 1853,
cu 20°/o. Faptul este ·atît de uÎIIIl itor, incit e aproaipe de necrezut. Alceastă oreştere
ameţitoare a avuţiei şi a puterii„. se limitează rpe de-a-uibregul la clasele avute,
dar„. dar ea trebuie să constituie un avantaj iindirect pentru populaţia munci
toare, pentru că ea ieftineşrte a�ticolele de consum general ; î n timp ce bogaţii
au deveni t mai bogaţi, săracii au devenit în ori.oe caz mai puţin săraci. Nu
îndrăznesc să afirm că limitele extrem e ale sărăciei s-au îngusbat " 103) ,

Ce subterfugiu j alnic ! Dacă clasa muncitoare a rămas „săracă"
sau „mai puţin săracă" în măsura în care ea a produs o „ameţi
toare sporire a avuţiei şi puterii" pentru clasa avută, ea a rămas
relativ la fel de săracă. Dacă limitele extreme ale sărăciei nu s-au
îngustat, ele s-au lărgit, pentru că limitele extreme ale bogăţiei s-au
accentuat. In ceea ce priveşte ieftinirea mijloacelor de subzistenţă,
din statisticile oficiale, de pildă din datele furnizate de London
Orphan Asylum * , rezultă că în comparaţie cu perioada 1851-1 853
01 avut loc, în medie, o scumpire a lor cu 20°/o în decursul celor trei
ani 1 860-1 862. In cei trei ani următori, 1 863-1 865, c arnea, untul,
laptele, zahărul, sarea, cărbunii şi o mulţime de alte mijloace de
102) Gladstone, în Camera comunelor, 13 februarie 1 843 : „It is one of
the mast melancholy features in the social state of this country that we see,
beyond the possibiUty of denia!, that while there is at this moment a decrease
in the consuming poweIIS of the people, an inorease of the pressure of privations
and distres.s ; there is at the same time a constant accumulation of wealth în
the upper c1asses, an increase in the luxurioUJSness of their habits, and of
their means of enj oyment" . („Times " , 14 februarie 1 843. - Hansard, 13 februarie.)
103) „ From 1 842 to 1852 the taxable income of the country increased
by 6 per cent„. Ln the 8 years from 1853 to 1 86 1 , it had increased from the
basis taken in 1853, 20 peil' cent I The fact is so astonisMng as to be almost
incredible„. this intoxicating augmentation of wealth and power„. entirely con
fined to olasses o f property „ . must be of indirect benefit to the labouring
*

- Orfelinatul din Londra. -
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subzistenţă necesare s-au scumpit progresiv 104) . Următorul discurs
la buget al lui Gladstone, din 7 aprilie 1 864, este un ditiramb pin
daric progresului făcut în arta de a stoarce plusvaloare şi fericirii
_poporului, moderată prin „sărăcie " . El vorbeşte despre mase care se
află „în pragul pauperismului " , despre ramuri de producţie în care
salariul nu a crescut şi rezumă în cele din urmă feric'irea clasei
muncitoare în cuvintele :
,,ln nouă cazuri din zece, viaţa omenească nu este decît o luptă pentru
existentă " 105) ,

Profesorul Fawcett, care nu este legat ca Gladstone de consi
derente oficiale, declară fără înconjur :
„Nu VlOÎ nega, bineîl!lţ�les, că• (în ultimele deceniil „salariul in bani a
crescut o dată cu această creştere a oaipita.dului, dar avantajul acesta apa/ferul: se
.pierde din nou în mare măsură, pentru că multe din cele necesare traiului se
scumpesc mereu" (el atribuie acest fapt scăderii valorii metalelor tll-Obile) . „„.Cei
bogaţi devirn. :repede şi mai bogaţi (the rich grow rapidly richer) . in timp ce
viaţa clasei muncitoare nu se îmbunătăţeşte„. MtmciJtoril aproape că devtn
sclavii negustorilor, ai căror debitori sint• 106) ,
population, because it cheapens the commodities of general consumption while the rich have been growing I'licher, the p oor have been growing less
poor ! a.t any ra�e, whether the extremes of povemy are less, I do not
presume t o say•. (Gladstone, î.n Cameila comunelor, 16 aprilie 1863. „Morning
Star•, 17 aprilie.)
l04J Vezi datele oficiale în Cartea Albastră „Miscellaneous Statistios of
the Un. Kingdom. Part VI", Lond. 1 866, p. 260-273 passim. ln locul s;tatistidi
orfelinatelor etc. pot servi ca dovezi şi peroraţii ale presei mmisteriale în care
se pledează pentru înzestrarea copiilor din casa regală. Ea nu uită niciodată să
amintească despre scumpetea mijloacelor de subztstenţă.
105) „Think. of those who are on the border of thart: region• (pa111per.ism) ,
„wages„. în others not increased„. human life îs but, în nine cases out of ten,
a struggle for existence•.
(Gladstone, în Camera comunelor, 1 aprilie 1864.)
Versiunea Hansard este următoarea : „Again ; and yet more at Jarge, what îs
human 11fe but, în the majority of cases, a struggle for existence• *· - Contra
dtcţiile lilaga:ante şi permanente din discursurile Ia buget ale lui Glad5'1:one în
.aniJi 1863 şi 1864 sînt caracterizate de un scriitor englez prin următorul citat
din Boileau ** :
„A I Iată omul, iată-l ! li vezi în fel şi chip.
Din tot ce spune seara s-alege-n zori nisip.
De nimenea dorit, lui însuşi de prisos,
Mereu îşi schimbă felul, devine mai curios " . 181
(„The Theory of Exchanges etc.•, Lond. 1864, p. 135.)
106) H. Fawcett, 1. c., p . 67, 82. ln ceea ce priveşte dependenţa crescîndă
a muncitorilor faţă de negustori, ea este o urmare a oscilaţiilor şi întreruperiJm
tot mai frecvente în munca lor.
* - Şi într- o formă si mai gener ală : ce este viaţa omenească
<:azurilor deci! o luptă pentru existenţă ? - Nota trad.
** !n ediliile 1-4 : Moliere. - Nota red.
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In secţiunile consacrate zilei de muncă şi maşinilor ni s-au
dezvăluit împrejurările în care clasa muncitoare din Anglia a
creat pentru clasele posedante „o ameţitoare sporire a avuţiei şi a
puterii " . Dar acolo ne-am ocupat în primul rînd de muncitor în
cursul funcţiei sale sociale. Pentru a elucida complet legile acu
mulării trebuie să avem în vedere şi situaţia sa în afara atelieru
lui, condiţiile sale de alimentaţie şi de locuit. Limitele acestei cărţi
ne impun să ne ocupăm aici în primul rînd de partea cea mai prost
plătită a proletariatului industrial şi a muncitorilor agricoli, adică de
majoritatea clasei muncitoare.
Dar mai întîi vom spune cîteva cuvinte despre pauperismul
oficial, adică despre acea parte a clasei muncitoare care şi-a pierdut
condiţia de existenţă, anume posibilitatea de a-şi vinde forţa de
muncă, şi trăieşte din caritatea publică. Potrivit datelor oficiale,
în Anglia 107) existau în 1 855 851 369 de pauperi, în 1 856 877 767,
în 1 865 97 1 433. Ca urmare a crizei de bumbac, această cifră a
crescut în 1 863 şi 1 864 la 1 079 382 şi 1 014 978. Criza din 1 866,
care a lovit cel mai greu Londra, a provocat în 1 866 în acest centru
al pieţei mondiale cu o populaţie mai mare decît cea a regatului
Scoţiei o creştere de 1 9,5°/o a numărului pauperilor în comparaţie
cu 1 865 şi de 24,40/o în comparaţie cu 1 864, iar pentru primele luni
ale anului 1 867 o creştere şi mai mare în comparaţie cu 1 866. Cînd
se analizează statistica pauperilor, trebuie subliniate două momente.
Pe de o p arte, micşorarea şi creşterea numărului pauperilor reflectă
alternările periodice aie fazelor ciclului industrial. Pe de altă parte,
statistica oficială denaturează tot mai mult proporţiile reale ale
pauperismului, pe măsură ce o dată cu acumularea capitalului se
dezvoltă lupta de clasă şi deci conştiinţa de clasă a muncitorilor.
De pildă tratamentul barbar la care erau supuşi pauperii, despre
care presa engleză („Times", „Pall Mall Gazette" etc.) a făcut
atîta zgomot în ultimii doi ani, este un fenomen vechi. F. Engels
a constatat în 1 844 exact aceleaşi orori şi exact aceleaşi lamentări
ipocrite şi trecătoare, aparţinînd „literaturii de senzaţie" 1s2 • Dar
creşterea înspăimîntătoare în cursul ultimului deceniu a numărului
celor care au murit de inaniţie („deaths by starvation " ) la Londra
107) Anglia cuprinde şi Wales, Marna Britanie cupri.nde Anglia, Wales şi
Scoţia, iar Regatul Unit cuprinde aceste trei ţări plus Irlanda.
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este o dovadă incontestabilă a repulsiei crescînde a muncitorilor
!aţă de sclavia caselor de muncă 1 08) , aceste case de corecţie a
mizeriei.
b) Păturile prost plătite ale clasei muncitorilor
industriali din Anglia
Să ne ocupăm acum de păturile prost plătite ale clasei munci
torilor industriali. In timpul crizei de bumb ac din 1 862, doctorul
Smith a fost însărcinat de către Privy Council 1 84 cu cercetarea
condiţiilor de alimentare ale muncitorilor din industria bumbacului
din Lancashire şi Cheshire, care trăiau în mare mizerie. Observaţii
anterioare făcute ani de-a rîndul îl duseseră la concluzia că „pen
tru a se evita bolile de subnutriţie (starvation diseases) hrana zil
nică a unei femei trebuie să conţină în medie cel puţin 3 900 de
grani de carbon şi 1 80 de grani de azot, iar hrana zilnică a unui
b ărbat trebuie să conţină în medie cel puţin 4 300 de grani de
-carbon şi 200 de grani de azot, adică pentru femei aproximativ
atîtea substanţe nutritive cît conţin doi pfunzi de pîine bună de
grîu, iar pentru b ărbaţi cu 1/o mai mult ; aceasta înseamnă că în
medie bărbaţii adulţi şi femeile adulte au nevoie săptămînal de
28 600 de grani de carbon şi de 1 330 de grani de azot. Calculele
sale au fost uimitor confirmate de practică, în sensul că ele au
-coincis cu cantitatea mizeră de alimente la care mizeria a redus
consumul muncitorilor din industria bumbacului. In decembrie 1 862
€i primeau săptămînal 29 2 1 1 grani de carbon şi 1 295 de grani
de azot.
In 1 863 Privy Council a întreprins o anchetă asupra situaţiei
părţii celei mai prost nutrite a clasei muncitoare din Anglia. Doc
torul Simon, inspector sanitar al lui Privy Council, a ales pentru
această muncă pe sus-menţionatul doctor Smith. Ancheta cuprinde
pe de o parte pe muncitorii agricoli, pe de altă p arte pe ţesătorii
de mătase, cusătoresele, muncitorii care confecţionează mănuşi de
piele, pe tricoterii de ciorapi, pe ţesătorii de mănuşi şi pe cizmari.
Aceste din urmă categorii, cu excepţia tricoterilor de ciorapi.
€Xistă exclusiv la oraş. S-a stabilit ca ancheta să aleagă, de regulă,
u ,

lOBJ Progresul realizat de Ia A. Smith încoace a.pare într-o lumină deosebită
prin faptul că pentru a cesta cuvîntul workhouse * mai este în unele Iocllll"i
sinonim cu manufactory * *· Astfel, la în<:eiputul capitolului despre diviziunea
muncii ciroim : „Cei care sint ocurpaţi în diferitele ro.muri ale muncii pot fi de
multe ori reuniţi în aceeaşi casă de muncă (workhouse) " tsa .
*
**

-

-

casă de muncă.
manufactur'i. -

-

Nota trad.
Nota /rad.
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pentru fiecare categorie familiile cele mai sănătoase şi cu condiţii
de viaţă relativ mai bune.
Concluzia generală a fost că
„numai la o singură categorie de muncitori de la oraşe, dintre cele anchetate,
consumul de azot depăşea întrucîtva miniIIllU'l absolut sub care apar bolile de
suhnutriţie, că la două categorii se observă o li.IJ1lă - Ia una dintre ele foarte
accentuată - atit de alimente azotoase, cit şi de alimente bogate în cil["bon, că.
dintre famildhle de muncitori agricoli anchetate mai mult de o cincime primea
mai puţin decit minimul necesar de alimente bogate în carbon, mai mult de
o treime pPimea mai puţin decit milll imul necesar de alimente azotoase şi că
în trei cam�tate (Berkishire, Oxfordshire şi S omersetshire) insuficienţa alimentelor
azotoase era un fenomen obişnuit" 109) ,

Dintre muncitorii agricoli, cei din Anglia, partea cea mai
bogată a Regatului Unit, erau cei mai prost hrăniţi 110) . In general,
la muncitorii agricoli, subnutriţia lovea mai ales pe femei şi pe
copii, deoarece „bărbatul trebuie să mănînce ca să poată munci " .
L a categoriile d e muncitori d e la oraşe anchetate s-a constatat c ă
subnutriţia face ravagii ş i mai mari. „Ei sînt atît d e prost hrăniţi,
încît în mod inevitabil cazurile de privaţiuni crunte şi distrugă
toare pentru sănătate sînt numeroase" 111) . (Iată „abstinenţa" capita
listului I Adică abstinenţa de la a plăti mijloacele de subzistenţă
necesare pur şi simplu pentru ca muncitorii lui să vegeteze I)
Tabelul de mai j os compară hrana categoriilor pur urbane de
muncitori amintite cu minimul stabilit de dr. Smith şi cu hrana
muncitorilor din industria bumbacului în perioadele de mizerie·
extremă :

Ambele sexe

Cantitatea medie Cantitatea medie.
săptii.mlnală
săptămlnală
de azot
de carbon
(ln grani
(ln grani)

Cinci ramuri de producţie de la oraşe . . . . . . . . . . . .
Muncitori de fabrică şomeri din Lancashire . . . . . . . .
Cantitatea minimă propusă pentru muncitorii din
Lancashire, considerînd un număr egal de bărbaţi şi
de femei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 876
29 211

28 600

1 192
1 295·

1 330 112)1

Jumătate, adică 60/ m , din categoriile de muncitori industrialii
anchetate nu consumau de loc bere, 28°/o nu consumau lapte. Can
titatea medie săptămînală de alimente lichide consumate de o falOB) „Public Health. Sixth RepoPt etc. for 1863", Lond. 1864, p. 13.
110) L. c., p. 17.
111) L. c. , p. 13.
112) L. c., anexă, p. 232.

666

Secţiunea a VII-a. Procesul de acumu1111e a capitalului

milie oscila între 7 uncii la cusătorese şi 248/4 uncii la tricoterii de
ciorapi. Majoritatea acelora care nu consumau lapte o constituiau
cusătoresele din Londra. Cantitatea de pîine consumată săptămînal
varia între 73/4 pfunzi la cusătorese şi 1 l1/4 pfunzi la cizmari şi
reprezenta, în medie, 9,9 pfunzi săptămînal pentru o persoană
adultă. Cantitatea de zahăr (sirop etc.) varia de la 4 uncii pe săp
tămînă pentru muncitorii care confecţionează mănuşi de piele la
1 1 uncii pentru tricoterii de ciorapi ; media săptămînală pentru
toate categoriile era de 8 uncii de fiecare persoană adultă. Media
săptămînală totală la consumul de unt (grăsimi etc.) era de 5 uncii
de persoană adultă. Media săptămînală la carne (slănină etc.) varia
de fiecare persoană adultă de la 71/4 uncii pentru ţesătorii de mă
tase la 1 81/4 uncii pentru muncitorii care confecţionează mănuşi de
piele ; în medie pentru toate categoriile : 13,6 uncii. Cheltuielile săp
tămînale pentru hrana unei persoane adulte reprezentau următoarel e
cifre medii : ţesători de mătase 2 şilingi şi 21/2 pence, cusătoresele
2 şilingi şi 7 pence, muncitorii care confecţionează mănuşi de piele
2 şilingi şi 91/2 pence, cizmarii 2 şilingi şi 73/4 pence, tricoterii de
ciorapi 2 şilingi şi 61/4 pence. Pentru ţesătorii de mătase din Mac
desfield, media săptămînală era doar de 1 şiling şi 81/2 pence. Din
categoriile cel mai prost hrănite făceau parte cusătoresele, ţesă
torii de mătase şi muncitorii care confecţionează mănuşi de
piele 113) .
Despre aceste condiţii de alimentaţie, doctorul Simon spune
următoarele în raportul său general asupra situaţiei sanitare :
„Oricime practică medicina printre să.raci sau clJJil oaşte pe pacienţii sipitale
for, pe cei internaţi, sau pe cei care fac t11 atament ambulatoriu va confirma că
în nenUlIIlărate cazuri subnutriţia generează sau agravează bolile„. Dar din punct
.de vedere sanitall' se mai adaugă aici o altă împrejurare, foarte importantă„.
Trebuie să ne ami.ntim că privaţiunile în alimentaţie s.înt slllp ortate extrem de
.greu şi că de obiJcei ele nu vin deait .fa urma allor priviaţiuni, anterioare. Cu
mult înainte oa subnutriţia să fi submiruat sănătatea, cu mult înainte ca fiziologul
să se fi gindtt să numere granii de azot şi de carbon între care oscilează viaţa
si moartea pnin inaniţie, din condiţiile de trai dispare în întreqime orice con
fort material. Imbrăcămirntea şi încălzitul ajung şi mai puţin îndestulătoare dec!t
.mîncarea. Lipseşte un adăpost suficient împotriva intemperiilor ; spaţiul locativ
se reduce la dimensiuni care provoacă şi agraV1&ază bolile ; obiectele de menaj
şi mobiJLa sÎ1Ilt aproaipe inexistente ; pînă şi îrutreţinerea curăţeniei devdne c01Stisi
-toara sau dificiilă. Dacă din resip ect pentru ipmpria per.soană se mai fac încercări
de a se menţine curăţenia, orice asemenea înceTcare sporeşte chinurile pricinuite
de foame. Locuinţa se caută acolo unde ea poate fi pro curată la preţul cel mai
mic : în cartiere în care acbiv�tatea poliţiei sanitare dă cele mai mici rezultate,
în care sînt cele mai infecte canale de scurgere, cele mai proaste mijloace de
comunicaţie , cele mai multe gunoaie în plină stradă, în care alimentarea cu
.apă este cea mai redusă sau cea mai proastă şi în care, cind este vorba de

113)

L.

c.,

p 232, 233.
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oraşe, este cea mai mare lipsă de lumină şi de aer. Iată condiţii.Ie care ame
ninţă inev:itabi.I sănătatea săracilor atunci cind sărăcia se asociază cu subnutriţia.
Dacă toate aceste rele la un Ioc s[nt insup'Ortabile, sub111ut!liţia este, prin ea însăşi,
îngrozitoare„. Acestea sînt reflecţii chinuitoare, îndeosebi dacă ne amintim că
sărăcia despre oare este vonba nu e rezultaJtul binemeritat al trîndăviei. Este
sărăcia unor oameni care muncesc. Munca cu preţul căreia mUJilcitorii de la
oraşe îşi cumpără hrana mizeră depăşeşte de cele mai multe ori orice limite.
Şi totuşi se poate spune numai într-un sens foarte relativ că această muncă dă
muncitorului posibiJitB/tea s ă se întreţină„. ln marea majoritate a cazmilor,
această întreţinere nomilllia.I ă nu este decît o cale o colită, mai scurtă sau mai
lungă spre ,pa�erism• 114).

Pentru a înţelege legătura lăuntrică dintre chinurile foamei
pe care le îndură păturile cele mai harnice ale muncitorilor şi ri
sipa, rafinată sau ostentativă, bazată pe acumularea capitalistă a
celor bogaţi, este necesar să se cunoască legile economice. Altfel
stau lucrurile cu condiţiile de locuit. Orice observator imparţial
vede că cu cit centralizarea mijloacelor de producţie este mai ma
sivă, cu atît îngrămădirea muncitorilor pe un spaţiu redus este mai
mare, că deci cu cit acumularea capitalistă este mai rapidă, cu atît
mai mizere sînt condiţiile de locuit ale muncitorilor. „Moderni
zarea • (improvements) oraşelor prin demolarea unor cartiere prost
construite, prin construirea de palate pentru bănci, magazine etc
prin deschiderea străzilor pentru traficul comercial şi pentru echi
pajele luxoase, prin introducerea tramvaielor cu cai etc., moder
nizare care însoţeşte creşterea avuţiei, îi alungă, evident, pe cei
săraci în cocioabe tot mai supraaglomerate. Pe de altă parte, este
îndeobşte cunoscut faptul că scumpetea locuinţelor este invers.
proporţională cu calitatea lor şi că aceste mine ale mizeriei sînt
exploatate de antreprenorii constructori cu mai mult profit şi cu
mai puţină cheltuială decit au fost exploatate vreodată minele de
argint de la Potosi. Caracterul antagonist al acumulării capitaliste
şi deci al relaţiilor c apitaliste de proprietate în general 115) devine
aici atît de evident, incit înseşi rapoartele oficiale engleze asupra
acestui subiect sînt pline de atacuri eretice la adresa „proprietăţii
şi a drepturilor ei " . Răul acesta ia o amploare atît de mare o dată
cu dezvoltarea industriei, cu acumularea capitalului, cu creşterea
şi cu „înfrumuseţarea" oraşelor, incit nimic altceva decit teama de
bolile infecţioase, care nu cruţă nici „notabilităţile " , a făcut c a
între 1 847 şi 1 864 să fie promulgate n u mai puţin decit zece legi
.•

114) L. c„ p. 14, 15.
11 5) „Nicăieri drepturile individ.ului nu au fost s acrificate într-un mod atît
de făţiş şi de neruşinat dreiptului de proprietate ca în cazul condiţiilor de locuit
ale o1asei muno�toare. Orice oraş mare este un lăcaş de jertfe, un altar pe caxe
în fiecare an sînt s acrificaţi Molohului nesăţios mii de oameni " . (S. Laing, I. c . •
p. 150.)
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cu pnv1re la poliţia sanitară şi ca în cîteva oraşe, ca Liverpool,
Glasgow etc., burghezia speriată să acţioneze prin intermediul
municipalităţilor ei. Totuşi, dr. Simon spune în raportul său din
1 865 : „In general, în Anglia acest rău este necontrolat". In 1 864
Privy Council a iniţiat o anchetă asupra condiţiilor de locuit ale
muncitorilor agricoli, iar în 1 865 asupra condiţiilor de locuit ale
p ăturilor sărace de la oraşe. Munca grandioasă depusă de doctorul
Julian Hunter se reflectă în raportul al şaptelea şi al optulea cu
p rivire la „Public Health". La muncitorii agricoli voi reveni mai
tîrziu. In ceea ce priveşte condiţiile de locuit de la oraşe, reproduc
în prealabil o observaţie cu caracter general a doctorului Simon :
„Cu toate că - spune el - punciul meu de vedere oficial este exclusiv
medical, un elementar sentiment uman nu-mi permite să ignorez cealaltă latură
a acestui rău. Atingând un anllililit grad, el presupune în mod aprOi!Jj>e necesar o
negare a oricărei decenţe, o pxomiscuLtate revoltătoare, o etalare mai curînd ani
malică deci� umană a golioiunii şi a funcţiunilor fiziologice. A fi supus unor
asemenea influenţe înseamnă o înjosi.re, care este cu atit mai priofundă cu cit
se prelungeşte mai mult. Pentru copiii care se nasc în această atmosferă bleste
mată, ea este un botez în infamie (baptism i:nt o infamy) . Este cu totul ireali7Jabilă
dorÎJ!lţa ca oamenii care trăie5C î.n asemenea condiţii să aspire în aLte privinţe
la acea civilizaţie înaltă a cărei esenţă constă în puritatea fizică şi morală " 116).

Pe primul loc în ceea ce priveşte locuinţele supraaglomerate
sau absolut improprii pentru a-i adăposti pe oameni se situează
Londra.
„Două lucruri - spune doctorul Hunter - sî,n,t absolut certe : în primul
rînd, la Londra există circa 20 de cartiere marii, cu circa 10 OOO de oameni
fiecare, a căror si1uaţie mizeră depăi;;eşte orice s-a văzut vreodată în Anglia,
şi această situaţie este rezultatul aproape exclusiv al condiţiilm proaste în care
l ocuiesc ; în al doilea rîn<l, casele din aceste oar.tiere sint cu mult mai aglo
merate şi mai degradate decît acum 20 de ani" 117). „Nu exagerăm dacă srpunem
că în multe părţi c!Ji.n L=dra şi Newcastle viaţa este un iad" 118) .

Partea clasei muncitoare din Londra care are o situaţie rela
tiv mai bună, precum şi micii negustori sau alte elemente ale micii
burghezii sînt de asemenea tot mai mult lovite de acest blestem
şi silite să trăiască în locuinţe mizere pe măsură ce progresează
116)
117)

„ Public HeaJth. Eighth Report" , Lond. 1866, p. 14, notă.
L. c., p. 89. Despre copili din aceste cartiere, doctorul Hunter spune :
„Nu ştim cum au fost crescuţi COIJ>iii înainte ca săracii să fi fost siliţi să trăiască
în asemenea promiscuitate, dar ar fi un p rofet îndrăzneţ cel ce ar vrea să
prezică cum se vor COllllP orta aceşti copii care, în împrejurări fără precedent
în această ţară, simt edUJCaţi în aşa fel înoît să ajungă în viitor în rîndurile
clasei periculoase, împrejurări care îi silesc să stea pînă noaptea tirziu ir.
tovărăşia uno r persoane de toate vî rstele, ameţite de b ăutură, obscene şi certă
reţe" (l. c„ p. 56.)
1 18) L. c„ p. 62.
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„modernizarea" şi o dată cu ea lărgirea străzilor şi demolarea ca
selor vechi, pe măsură ce creşte numărul fabricilor şi afluxul oa
menilor spre capitală, în sfîrşit pe măsură ce creşte renta funciară
urbană şi o dată cu ea chiriile.
„Chiriile sînt atît de mari, înoit puţini muncitori pot să p!ă,tească mai
mult dacit o c111IDeră " 1 19) .

La Londra nu există aproape nici un imobil în j urul căruia să
nu roiască un număr enorm de 11middlemen" * . Intr-adevăr, la Lon
dra, preţul pămîntului este întotdeauna foarte ridicat în comparaţie
cu veniturile pe care le aduce anual, întrucît fiecare cumpărător
scontează pe faptul că mai curînd sau mai tîrziu îl va specula
vînzîndu-1 la un aşa-zis jury price sau va cîştiga de pe urma creş
terii extraordinare a valorii lui datorită vecinătăţii cu o mare în
treprindere. Urmarea este un comerţ regulat cu contracte de în
chiriere pe punctul de a expira.
„De Ja gentlemenii care se ocupă cu asemenea afaceri este de aştep tat să
procedeze aşa oum procedează, să stoaircă de la locatari cit mai mult posibil şi
apoi să lase casa într-o stare deplorabilă succesorilor lor" 120) ,

Chiriile sînt săptămînale şi aceşti domni nu riscă nimic. Gra
ţie construcţiilor de •căi ferate în interiorul oraşului,
„s-au putut vedea nu de mult într-o sîmbătă seara în partea de est a Londrei
nll!meroase faJIIl i lii alungate din vech1le lor locuinţe, rătăcind pe străzi, cu bruma
de avut Îil1 spinarne ; si,ngurul lor refugiu erau casele de muncă• 121) .

Casele de muncă sînt deja supraaglomerate, iar „moderni
zarea" aprobată de parlament este abia la început. Dacă muncitorii
sînt alungaţi din cauza demolării caselor lor vechi, ei nu-şi pără
sesc p arohia sau, cel mult, se mută în imediata ei apropiere.
„Ei caută, fireşte, să loouiască ott mai aproape de locurile lor de muncă.
Rei;ultaitu[ este că în [QC de două oamere familia este nevoită să locuiască
într-una singură. Chiar Ia o chirie mai mare, noua locuinţă este mai proastă
dacit locuinţa proa.stă din care au iost alUlllgati. De pe acum jumătate din
muncitorii din Strand trebuie să străbată două mile pînă la locllil de muncă•.

Acest Strand, a cărui st11adă principatlă face ca un străin să
rămînă surprins de bogăţia Londrei, poate servi ca exemplu de
11 9) „Report of the Officer of Health of St. Martin's în the Fields. 1 865•.
1201 „Public Health. Eighth Report", Lo111d. 1866, p. 91 .
121) L. c., p. 88.
*

-

intermediari.

-

Nota trad.
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supraaglomerare a Londrei. Intr-o parohie din Strand, inspectorul
sanitar a numărat 581 de persoane pe acru, dar acest acru se în
tindea pînă în mijlocul Tamisei. Se înţelege de la sine că orice
măsură luată de poliţia sanitară prin care, aşa cum s-a întîmplat
pînă acum la Londra, muncitorii sînt alungaţi dintr-un cartier prin
demolarea caselor insalubre nu face decît să-i înghesuie şi mai
mult în alt cartier.
„Sau - spune doctorul Hunter - acest procedeu trebuie în mod necesar
să înceteze c a fiind cu tolu.l absurd sau trebuie trezită simpatia publică ( I) pentru
ceea ce se poate numi în momentu.! de faţă, fără exagera.re, o datorie naţio111a lă :
este vorba de a procura un adăpost oamenilor care din lipsă de capital nu pot
să şi-l procure, dar care, prin plăţi periodice, ar putea să-i despăgubească pe
p�oprietari" 122) .

Admiraţi justiţia capitalistă ! Dacă proprietarul unui teren, al
unui imobil sau comerciantul este expropriat pentru „improve
ments " , cum ar fi construirea de căi ferate, deschiderea de noi
străzi etc., el nu este numai pe deplin despăgubit : pentru „renun
ţarea" lui forţată el mai trebuie consolat, după legi lăsate de dum
nezeu şi de oameni, printr-un profit apreciabil. Muncitorii sînt
aruncaţi în stradă cu femeile, cu copiii şi cu tot avutul şi, dacă se
îngrămădesc în număr prea mare în cartierele orăşeneşti în care
municipalitatea ţine să păstreze un aspect decent, sînt urmăriţi
de poliţia sanitară I
La începutul secolului al XIX-lea, nici un oraş din Anglia.
ÎU' afară de Londra, nu avea 100 OOO de locuitori. Numai cinci oraşe
aveau peste 50 OOO. In prezent există 28 de oraşe cu peste 50 0-00 de
locuitori.
„Rezultatul acestei schimbări nu a fost numai o creştere uri-aşă a populaţiei
orăşeneşti, ci şi faiptul că vechile oraşe mici suprapopulate au devenit acum
c entre înconjurate din toate pă'!'ţi!e de clădiri noi, care nu permit pătrUJilderea
aerului curat. lntrucît nu le mai place să locuiască aici, cei bogaţi se mută !n
cartierele mai agreabile. Cei care vin în locul lor în aceste case mari locuiesc
cite o familie în fiecare cameră, de multe ori avînd şi chiriaşi. ln felul acesta,
populaţia se înghesuie în case Cdre nu-i erau destinate ei şi pentru care ea nu
este de loc potrivită, în condiţii de-a dreptul înjositoare pentru adulţi ş�
distrugătoare pentru copii" 123),

Cu cit 'capitalul se 1acumulează mai rapid într-un oraş indus
trial sau comercial, cu atît mai rapid este afluxul de material uman
care p oate fi exploatat, cu atît mai mizere sînt locuinţele impro
vizate ale muncitorilor. De aceea Newcastle-upon-Tyne, centru al
unui district carbonifer şi minier în care extracţia se dezvoltă con122)
123)

L. c., p. 89.
L. c., p. 56.

Capitolul 23. Legea generală a acumulării capitaliste

671

tinuu, ocupă, după Londra, locul al doilea în acest infern al locuin
ţelor. Aici nu mai puţin de 34 OOO de oameni locuiesc în cîte o
singură cameră. La Newcastle şi la Gateshead nu de mult au
fost demolate din ordinul poliţiei un mare număr de case pentru
că prezentau un pericol absolut pentru sănătatea publică. Con
strucţia de locuinţe noi înaintează foarte încet, în timp ce aface
rile se dezvoltă rapid. In 1865 oraşul era deci mai aglomerat decît
înainte. Abia se găsea de închiriat cîte o singură cameră. Docto
rul Embleton de la spitalul din Newcastle spune :
, ,Nu moape nici o îndoială că tifosul persistă şi se răspîndeşte din cauza
-înghesuirii oamenilor în locuinţe murdare. Casele în care trăiesc de obicei
muncitorii sînt situate în fUJildMuri şi în curţi. ln ceea ce priveşte lllimina,
.aerUJ!, spaţiUJl şi curăţenia, ele s�nt adevărate mostre de lipsă de confort şi de
insalubritate, o ruşine pentru ori.ce ţară civilizată. Noaptea, bărbaţi, femei ş1
copu domn claie peste grămadă. La bărbaţi, schimbul de noapte urmează schimbu·
lui de zi într-o succesiune neîntreruptă, astfel că patmHe abia au timp să se
răcească. Cacse1e nu au apă , aproape că nu au nLoi latrÎllle , sînt murdare,
.neaerisite şi exală un miros pesttienţial" 124] .

Chiria săptămînală pentru aceste cocioabe este între 8 pence
şi 3 şilingi.
„Newcastle•UJPOn-Tyne - spune doctorul Hunter - constituie un exemplu
de felul cum oele mai reu11ite rase din Jlîndurile compatrLoţilor noştri ajung sub
infLuenţa uno.r condiţii exterioare, locu.inţa şi strada , într-o stare de degradare
vecină cu sălbăticia " 125) .

Din cauza fluxului şi refluxului capitalului şi muncii, condi
ţiile de locuit dintr-un oraş industrial pot să fie astăzi acceptabiie
şi mîine să devină îngrozitoare. Sau dacă astăzi edilitatea oraşului
.a făcut, în sfîrşit, un efort pentru înlăturarea abuzurilor celor mai
flagrante, mîine pot sosi, asemenea unui stol de lăcuste, irlandezi
în zdrenţe sau muncitori agricoli englezi decăzuţi. Ei sînt îngră
mădiţi în subsoluri şi în magazii sau casa muncitorilor care mai
înainte avea un aspect decent este transformată într-un cantona
ment, în care locatarii se schimbă în ritmul în care se schimbau
încartiruirile în timpul războiului de 30 de ani. Un exemplu :
Bradford. Acolo filistinii din municipalitatea oraşului erau tocmai
ocupaţi cu reforme edilitare. In afară de aceasta, în 1861 mai
existau aici 1 751 de case nelocuite. Dar iată că lucrurile încep să
ia o întorsătură favorabilă, ceea ce domnul Forster, acest liberal
onctuos, prieten al negrilor, a anunţat nu de mult cu atîta graţie.
O dată cu înviorarea afacerilor are loc, bineînţeles, o revărsare
124) L. c„ p. 149.
12,;) L. c., p. 50.
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a „armatei de rezervă" , adică a „suprapopulaţiei relative " , aflată
în continuă mişcare. Subsolurile şi camerele respingătoare, trecute
pe lista (notă 126l) primită de doctorul Hunter de 1a agentul unei
societăţi de asigurare, erau locuite în majoritatea cazurilor de
muncitori bine plătiţi. Ei au declarat că ar fi gata să plătească
locuinţe mai bune dacă ar găsi. Cu timpul, ei şi familiile lor cad
pradă mizeriei şi bolilor, în timp ce liberalul onctuos Forster,
membru al parlamentului, se înduioşează pînă la lacrimi de bine
facerile liberului-schimb şi de profiturile obţinute de notabilităţile
din Bradford de pe urma fabricării camgarnului. ln raportul din
5 septembrie 1 865, doctorul Bell, unul dintre medicii care acordă
asistenţă medicală săracilor la Bradford, explică mortalitatea în
grozitoare provocată de friguri în circumscripţia sa prin condi
ţiile de locuit :
„Intr-un subsol de 1 500 de pi<:ioare

s

[ocuiesc 10 p ers o ane ... Vincentstreet

Green Air Place şi the Leys cuprind 223 de case cu 1 450 de Jocatari, 435

de

paturi ş i 36 de closete ... PatUTiJe - ş i prin pat înţeleg orice grămadă de zdrenţe
murdare şi orice pumn de tailaş - sînt, in medie, unul Ia cite 3,3 persoane, ia1

126) Lista întocmită de agentul unei societăţi de asigurare a munoitoriloi

Ia Bradford :

Vulcanstreet nr. 1 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
Lumleystreet nr. 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bowerstreet nr. 41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Portlandstreet
nr. 1 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hardystreet nr. 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norths treet nr. 1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d itto nr.
17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymerstreet nr. 1 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jowettstreet nr. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Georgestreet
nr. 1 5 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rifle Court, Marygate nr. 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�Iaishallstreet nr. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dit to n r . 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Georgestreet nr. 1 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ditto nr.
1 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edwa1dstreet nr. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ Georgestreet nr. 4 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Yorkstreet
nr. 34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Salt Piestreet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2

cameră

"

camere
cameră

"

camere

16
11
11
10
10
16
13
8
12
3
11
10
3
18
16
17
2
2
26

persoane

"

ad ul ţ i
persoane
fam i l i i
persoane

"

familii
persoane

"

fam ilii]

"

persoane

Subsoluri
Regent Square
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Acrestreet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Robert's Court nr. 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Back Prattstreet, serv ind drept atelier pentru
l u crătorii !n aramă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ebenezerstreet nr. 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
1

1
1

subsol

8
7
7

persoane

7

(I.

c., p .

1 1 1 .)

Capitolul

uneori

chiar la cite

4

23.
şi
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6

persoane.

Mulţi dorm îmbrăcaţi pe podeaua goală,

bărbaţi tineri şi femei tinere, 1eăsătoriţi şi necăsătoriţi, toţi de-a valma. Mai tre·
buie oaire să adăugăm că aceste locuinţe slint de oele mai mu.lte ori infecte,
tuneooase,

umede,

pentru oameni

1

mm:dare

şi ,cu

1iotJuJl

improprii pentru

a

serivi

drept

lin·

locuinţe

Sînt focare de boli .şi de moarte, care fac victime .şi pr.intre cei

bine situaţi (of good circumstances) , care au permis acestor ulceraţii să supureze
În mijloClllJ! nosfJru "

127).

Bristol ocupă locul al treilea după Londra în ceea ce priveşte
condiţiile mizerabile de locuit.
„Aici, într-unul din cele mai bogate oraşe din Euro,pa, domneşte o sărăcie

lucie

1flJ'la.nk

poverty) şi o nevoie stringentă de focuinţe•

128) .

c ) Populaţia nomadă
Să ne întoarcem acum privirile spre o pătură a populaţiei a
cărei origine este rurală, dar care prin ocupaţiile sale este în mare
parte industrială. Ea formează infanteria uşoară a capitalului, pe
care acesta o aruncă, după necesităţi, cînd într-un punct, cînd în
tr-altul. Cînd nu este în marş, ea „stă în cantonament ". Muncitorii
nomazi sînt folosiţi la diferite lucrări de construcţii şi drenaj , la
făcutul cărămizilor, la .stinsul varului, la construirea de căi ferate
etc. Sursă ambulantă de molime, ei aduc în locurile unde îşi aşază
tabăra şi în preajma lor vărsatul, tifosul, holera, scarlatina etc. 129) .
In întreprinderile cu investiţii mari de capital, cum sînt construc
ţiile de căi ferate etc., întreprinzătorul însuşi pune de obicei la
dispoziţia armatei sale b arăci de lemn sau alte adăposturi asemă
nătoare, sate improvizate, fără nici un fel de instalaţii sanitare,
sustrase controlului autorităţilor locale, foarte rentabile pentru
domnul antreprenor, care îşi exploatează muncitorii de două ori :
o dată ca soldaţi ai industriei şi o dată ca chiriaşi. 'În funcţie de
numărul de încăperi pe care îl are ba11aca - una, două sau trei locatarul ei, săpător etc., trebuie să plătească 2, 3 sau 4 şilingi pe
săptămînă 130) . Un singur exemplu va fi suficient. După cum rela
tează doctorul Simon, d-l George Grey, ministrul de interne, a pri
mit în septembrie 1 864 următorul denunţ din p artea preşedintelui
Comitetului pentru lichidarea condiţiilor antisanitare [Nuisance
Removal Committee] din parohia Sevenoaks :
„Pî.nă acum weo

12

luni, în această pairohie vă.rsatul era cu totul necum>S

cut. Cu puţin înainte de aceCIJStă dată au început lucrările de construcţie la calea

127)
128)
129)
136)
i3

L.
L.

c„
c„

p. 1 14.
P· 50.

„ Public Health. Seventh Report", Lond.

1.

c„ p.

- Marx-Engels

165.
- Opere, vol. 23

1865,

p.

18.
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feraită Lewisham-Tunbridge. ln afară de faptul că luorăril e priincipale se execu
tau

în dmediata

pal

ai! �ntregului

vecinătate
ş antier.

oraşului,

a

Aici

lucrau

era imposibil ca toţi să fie adăip ostiti
se

construiască

aici

deci

Îlll

a
un

fost
mare

i!ll stalat

şi

depozitul

număr

de

oameni.

princi
Intruc!t

oottageis, d.,J. Jay, an1reprenorul, a pus să

în diferite puncte de-a

lungul

căii ferate barăci

pentru mUl!lci

tori. Aceste barăici lllU aveau nici ventilaţie, nici canale de sorngere şi, pe dea

mod

supra, erau lin

111e cesar supraaglomerate, penrtru că fiecare chiriaş

să primească subchirtaşi, oriaî1 de JlUJmeroasă ar
toate

că

fiecare baracă

fi

ere. nevoit

fost propria sa familie şi cu

a� doar două im:: ăperi. :Potrivit raportuJ!ui medical

pe

J-am primit, !re2lU1tatul a fost că în 1impul nopţii aceşti !Ilenorociţi aveau de

care

61J1Portat toate

chi=ile

asfixiei

pentru

a

scăqla

de

miro-sul pestilenţial

emanat

de aipa 1stătută şi murdară şi de latrÎlll ele aflate chiair în faţa ferestrelor. In cele
din urmă, comitetuJI nostru a primit nişte irecJamaţii din partea unui medi.c care

El

avusese prilej11JI isă viziteze aceste b arăci.

vo!'bea •ou amărăciune despre starea

fi

acestor aşa-zise locuinţe şi lăsa să se înţeleagă că urmările vor

se

dnd nu
urmă,

vm 11ua unele măsuri

nUJmitul

foLosiţi

de

BI

gioasă.
făcu1

domn

el

să

Jay

fie

s-a

imedia,t

de

Ou

o.rdin sanitar.

obligat

să

amenajeze

izolaţi in JCazul 1CIÎ.Ild

o
ar

nefaste în cazul
an

aproximativ un

casă

în

care

contracta

o

boală

conta

şi-a irepetat promisiUl!lea la sfîrşitul Junii ·iulie anul acesta, însă nu a

niciodată

nimic 1pentru

îndeplinirea

ei,

cu

toate

că

de

la

fost mai im.uite cazrn:i de vărsat, dililttre oeare două mortale. La 9
torul KeJJSon mi-a comunicat că mai s�nit alte cazuri de vărsa1

'1.n

aoea

dată

septembriie

casă

a

„trebuie să adaug că pa.robia noastră !POSedă

contagioşilor,

gioase.

în ca.re

sint 1ingrijiţi

De luni de zile această

enoriaşii

o

casă

i2lolată,

care 1suferă

de

septembrie an11JI

1

vărsat,

dintre

acesta iS-au înregistrat nu mai puţin de

care

4 in

de

(a mi
aş a-zisă

boli

conta

casă este in permanenţă supraaglomerată. Intr-o

.singură famiilie au murit de vărsat şi de friguri cinci copii. De la
la

au

doc

aceleaşi barăci,

unde, d'l!Jpă spusele Jui, situaţia es1te îngrozitoaire. Pentru informarea dv.•
nistrului)

în

muncitorii

barăciJe

amintite,

focare

de

10

1

aprilie pînă

cazuri mortale

molimă.

Esrte

impo

'SibiJ să stabilim numărul cazurilor de boală, pentru că familiile lovite le tăinuiesc
pe cit posibil "

131) ,

Muncitorii din minele de cărbune şi din alte mine se numara
printre c ategoriile cele mai bine retribuite ale proletariatului bri
tanic. Cu ce preţ dobîndesc ei salariul am arătat cu alt prilej 132) .
Voi arunca acum o scurtă privire asup;ra condiţiilor lor de locuit.
De regulă, exploatatorul minei, proprietar sau arendaş, construieşte
un anumit număr de cottages pentru muncitorii săi. Ei primesc „în
131)

L.

c.,

p.

18,

notă.

Şeful

secţiei pentru

asistenţa

en-le-Frith-Union raportează registratorului gen.erai!
vehoJes
găuni

s-au

făou�

servesc

îutr-o

drept

mare

colină

locuinţe JPentru

calcaroasă mai

săpători

săracilor din Chapel

(Registirar

şi [pentru

multe
alţi

General) :
grote.

„La

Do

Aceste

vă

muncitori

crează 1la construcţia căii ferate. Văgăunile sînt strîmte, umede,

care

lu

fără canale de

sourgere şi fără Jaitrine. Nu au nici 1llil fel de aerisire în afară de o deschizătură
făcUJtă

vagii ;

din

Îill

boltă,

care serveşte în

acelaşi

timp şi

drept

horn.

Vărsatul face

ra•

au şi fost cîteva {;azuri mortaile" (printre troglodiţi) (!. c., nota 2) .
AmănJUiltele date la p. 460 şi urm. * se referă în special Ja muncitorii

132)

minele de cărbune. In ceea

de minereu,

C<>IllJP .

ce privel}te

raportul conştiincios din

* Vezi volumul de

faţă,

p.

502-508.

-

situaţia şi mai <proastă

1864

Nota red.

din minele

al lui Royal CO!lllmission.
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mod gratuit" cottages şi cărbunii pentru încălzit, adică acestea
constituie o parte din salariu, plătită în natură. Cei care nu pot fi
adăpostiţi în felul acesta primesc o indemnizaţie anuală de 4 1. st.
Districtele miniere atrag în scurt timp o populaţie numeroasă, com
pusă din mineri şi din meseriaşi, negustori etc. care se grupează
în jurul lor. Aici, ca şi pretutindeni unde populaţia este densă,
renta funciară este ridicată. Proprietarul minei caută deci să ridice
la intrarea în mine, pe un teren cît mai îngust, atîtea cottages cîte
sînt necesare pentru a îngrămădi în ele pe muncitori cu familiile
lor. Dacă în apropiere se deschid mine noi sau dacă altele vechi
sînt luate din nou în exploatare, aglomeraţia creşte. La construcţia
de cottages predomină un singur punct de vedere, „abstinenţa"
capitalistului de la orice cheltuială în b ani peşin care nu este
absolut necesară.
„Locuinţele minerilor şi ale celorlalţi muncitori care sînt legaţi de minele
din Northumberland şi Durham - 5pune doctorul Julian Hunter - sînt poate,
în medie, cele mai proaste şi mai &UillJPe din >tot ce oferă Anglia pe scară mare
în această pri<vinţă ; excepţie fac totuşi districtele asemănătoare din Mon
mouthshire. Cel mai mare neajU'll5 constă în ifaptul că un mare număr de oa
meni sî.nt inghesuiţi �ntr-o singură . cameră, că ,pe 'llil teren cu o suprafaţă mică
se construiesc foarte multe case, în .faptul că nu exLstă apă şi .nici latrine, că
adeseori casele se construir,.sc una peste alta sau sînt iîmpărţite în flats" (astfel
că diferitele cottages formează etaje aşezate vertical unul peste altul) „ .. .Intre
prinzătoll1tlJ! tratează î,ntreaga .colonie ca şi cum ar sta doar cantonată şi 111u ca
avînd un domiciliu permanent• l33j . „Pentru arlucerea la îndeplinire a instruc
ţiuniloc primite - spune doctorul Stevens - am vizitat cele mai multe dintre
aşezările maTi ale mineriJor di.n Durham Union... Cu foarte rpuţine eXcElJlţii se
poate spune că aici nu se iau nici un fel de măsuri !(lentru ocrotirea sănătăţii
locuitoriJor... Toţi minerii sînt legaţi• („bound " , eXJpresie ,care, ca şi bondage *•
datează dLn timpul şerbiei) „de arendaşul (lessee) sau de [proprietarul mimei pe
timp de 12 luni. Dacă îşi permit să-şi manifeste neilll]l] ţwnirea sau să-l s î cîie
într-un fel oarecare pe supraveghetor (viewer) . acesta face un semn sau o men
ţiune im dreptul numelui lor în condică, iar �a sfîrşitul anului nu Je rnînnoieşte
contract'U.!... Cred că nu există o f=ă de itruck-system mai rea decît aceea care
domneşte .în aceste districte dens populate. Muncitorul sste silit să accepte ca
parte a salariului isău o locuinţă aflată în mijlocul unor focare de molime. El
nu este în stare să 5e ajute. BI 'e IÎl!l itoate !(llrivinţele un şerb (he is to all
intents aud rpurposes a serf) . Este, ·în general, .îndoielnic dacă Ia nevoie poate
fi ajutat de altcineva decît de ;proprietar, iar acesta porneşte iîntotdeauna de la
interesel e bilanţului său şi de aceea rezultatul este uşor de rprevăzut. Munci
torul .primeşte de la proprietar pînă şi apa de care are nevoie. Indiferent dacă
e bună sau rea, dacă o are sau IlJU o are, el trebuie s-o rplătească, sau, mai
bine zis, el trebuie să admită ca preţul ei s ă i se scadă din salariu" 134) .
133) L . c., p . 1 80, 1 82.
134) L. c., p. 5 1 5, 5 1 7.
* - dependenţă. - Nota trad.
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In c az de conflict cu „opmia publică sau chiar cu poliţia sa
nitară, capitalul nu se jenează de loc nSă justifice " condiţiile unele periculoase, altele degradante - în care îl sileşte pe mun
citor să muncească şi să trăiască, pe considerentul că ele sînt ne
cesare pentru ca exploatarea acestuia să fie mai rentabilă. Astfel
procedează el cînd se abţine de la introducerea în fabrici a unor
dispozitive de protecţie la maşinile periculoase, de la introducerea
în mine a unor sisteme de ventilaţie şi de securitate etc. Astfel
procedează şi aici cu locuinţele minerilor.
11

„Ca justificare a condiţiilor depilorabile în care ilocuiesc muncitorii spune doctorul Simon, inspector sanitar al lui Privy Council, în raportul său
oficial - se illlvocă faptul că minele se eJDPioatează de obicei în arendă, că
durarta CO'llltractul1t1i de arendare (care la minele de cărbune se î.n.cheie, dn cele
mai multe cazuri, pe timp de 21 de ani) este !Prea scurtă pen.tru ca anmdaşuJui
să-i 1COlllVină să pună la dispoziţia muncitoriJor, meseriaşilor etc. care lu.orează
în întreprindere ilocuinţe bune ; chia r dacă el ar vrea să ifie mai generos, pro
pr1etaruJ lfunciar i-ar zădărnici planurile. El ar cere imediat o rentă saplimen
tară exorbitantă pentru privilegiul că •la suprafaţă s-a construit o aşezare de
centă şi con.for.tabilă pen>tru muncitorii care lucrează în interiorul !Pămîntului
oe-4 a,pa.rţine. Preţul acesta !Prohibitiv, dacă nu chiar interdicţia directă, ii spe
rie şi !Pe alţii, care ailtmmteri ar construi„ . Nu vreau să cercetez mai înde
aproape valoarea acestei justificări i de asemenea l!lU weau să cercetez cine ar
avea de suportat Îl!l ultimă illlstanţă cheltuiala suplimentară pen.tru locuinţe mai
bune : jproprieta.ruJ funciar, arendaşul minei, mWJJcitorii sau publicuJ„. lntrucît
însă faptele ;ruşinoase dezvăluite în rapoartele anexate• (ale doctorului Hunter,
Stevens etc.) „ eristă, itrebuie luate măsuri pentru inJăturarea ilar„ . TdtluriJe de
PI101Prietate funciară sînt folosite aici pentru a .se oomite o ma.re l!ledreptate pu
blică. m cailitatea sa de IPI'OIJ>rietar aJ minei, proprietarul funciar invită o co
lonie de muncitori să muncească pe proprieitatea .sa şi aipoi, �n .calitatea sa de
pwprieta.I" al suprafeţei rterenului, face totuJ ca muncitorii adunaţi de el să nu
poată găsi locuinţa. satisfăcăitoare, de care nu pot să se dispenseze. Arendaşul
m.i.nei" (eX[lJ.oatatoruil capitalist) „nu esite coinrteresat din punot de vedere ma
terial să oSe IOJ>Ună proprietarului 1n această dublă calitate a 1Sa, deoarece ştie
foarte biJne că, dacă pretenţiiJe proprietarului smt excesive, consecinţele nu
sînt suportate de el, că muncitorii care le suportă sînt prea ignoranţi pen.tru
a-şi cunoaşte d11eptuJ Ja sănătate şi că nici locuinţa cea mai mizeră şi nici apa
de băut cea mai illlfectă nu vor constitui weodată motive pentru o grevă" 13&) .

d) Efectele crizelor asupra părţii
celei mai bine retribuite a clasei muncitoare
înainte de a trece la muncitorii agricoli propriu-z1ş1, vom mai
arăta pe b aza unui exemplu ce efect au crizele chiar asupra părţii
celei mai bine retribuite a clasei muncitoare, asupra aristocraţiei
ei. Ne amintim că în 1 857 a avut loc una dintre marile crize cu
care se încheie de fiecare dată ciclul industrial. Următoarea criză
135) L. c., p. 16.
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a avut loc în 1 866. Anticipată dej a în districtele industriale pro
priu-zise prin criza de bumbac, cînd mult capital a fost scos din
sfera de investiţii obişnuită şi îndreptat spre marile centre ale pie
ţei financiare, criza a luat de data aceasta un caracter mai ales
financiar. Semnalul izbucnirii ei în mai 1 866 a fost dat de falimen
tul unei uriaşe bănci din Londra, după care a urmat imediat crahul
unui mare număr de societăţi financiare înfiinţate î n scopuri de
speculaţie. Una dintre marile ramuri industriale din Londra lovite
de c atastrofă a fost construcţia de vapoare din metal. Magnaţii
din această ramură nu numai că produseseră în perioada falsului
avînt cu mult peste nevoile pieţei, dar se angaj aseră prin contracte
să efectueze comenzi uriaşe, scontînd că izvorul creditului va con
tinua să fie la fel de abundent. In acel moment a intervenit o
reacţie îngrozitoare, care mai continuă şi acum, la sfîrşitul lui mar
tie 1867, în alte ramuri industriale din Londra 136) . Pentru a caracte
riza situaţia muncitorilor reproducem următorul pasaj dintr-o rela
tare amănunţită făcută de un corespondent al lui „Morning Star" ,
care a vizitat l a începutul anului 1 867 principalele centre lovite de
calamitate.
„La răsări t de Londra, în districtele Poplar, Millwall, Greenwich, Dept
ford, Umehouse şi Canning Town, cal puţin 1 5 OOO de muncitori âmpreună ou
fa.miJihle lor se aiilă într-o stare de mizerie extremă ; printre ei .sînt peste 3 OOO
de mecanici calLficaţi. Economiile lor sînt epuizate din cauza şomajului de şase
opt Juni de ziJe„. Cu greu am pUJtut pătrunde pînă la poarta casei de muncă
(din Poplar) , care era asediată de o mulţime de oameni flămînzi. Ei aşteptau
bonuri pentru pîine, dar ora pentru distr�butrea bonurilor încă nu sosise. Curtea
formează l\lll pătrat uriaş, IÎnconjlJJl' at de ziduri prevăzute •CU acoperişuri cu un
vemant. Pavajul din mijlooul curţii era acoperit de IIl.ămeţi. Mici suprafeţe sînt
îngrădite cu Îlllp
l letitură de nuiele, ca la ţarcurile de oi ; aici lucrează băr
baţii oind 'Vremea e mai bună. In ziua vizitei male, aceste ţarcuri erau înză
pezite, aşa ânoît erau impracticabiJe. Totuşi, adă;postiţi sub acoperişurile aflate
de-a lungul zidur:hlor, bărbaţii sfăI'îmau pietre de pavaj . Fiecare şedea pe o
136) „ Foamete în masă în rîndurile săracilor din Lo1IJ.dra I (Wholesale star
vation of the London Poor !) „ . In uiltimele zile ziduriJe Londrei erau acoperite
cu afişe mari, pe care ll e putea citi următorul text semnificativ : «Boi graşi, oa
meni lihniţi de foame I Boii cei graşi şi-au părăsit palatele de cristal pentru a-i
îmbuiba pe bogătaşi un apartamentele lor luxoase, în timp ce oameni lihniţi
de foame se chiinuiesc şi =r în văgăunile lor mizere» . Aceste afişe sinistre
sînt mereu reînnoi1e. De dndată ce se distrug sau sînt acoperite de altele, apar
imedia� alte/le IIl.Oi �n acelaşi loc sau într-un loc la fel de vizibil„. Lucrul acesta
aminteşte omina * care au pregătit poporul francez pentru evenimen1ele din
1789„. In acest moment, oind muncitorii englezi împreună cu femeile şi copiii
lor mor de <frig şi de foame, banii englezeşti, miJioane prroduse de mU1IJ.Ca en
glezilor, sînt ip.lasaţi în împI'lllu
lil turi acordate întreprinderilor ruseşti, spaniole,
italiene şi altor întreprinderi străine". („Reynolds 'Newspaper•, 20 i anuarie 1867.)
*

-

semnele prevestitoare.

-
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piatră mare şi lovea cu un ciocan greu granitul acoperit de gheaţă p.înă sfărima
Cu aceasta ziua de muncă [ua isfîrşit ş i fiecare primea 3 pence"
(2 groşi de argint şi 6 rpfennigil, „precum şd un bon pentru pîine. In cealaltă
parte a curţii se aila o casă .de 11emn, mică şi dărăpănată. Deschizînd uşa, am
văzut că îJJJcăperea era plină de 1bărbaţi, dnghesuiţi •unii �n alţii tpentru a se
încălzi. Bi s cămnă.nau cilţi şi se luaseră Ja .întrecere dne va putea să \lucreze
mai m'lll!t mîDJoînd cel mai ipuţilil, căci �eziJStenţa era o chestiune de onoare.
Numai în această casă de muncă primeau asistenţă 7 OOO de oameni ; unii din
tre ei - roîteva sute - avuseseră cu şase isau .opt [uni în Ul1IIl ă salariiJe oele
mai riducacte din ţară, dat fiin.d •Că erau· muncitori calificaţi. Numărul lor ar fi
de dO'Uă ori mai maroe dacă mUJlţi dintre ei, chiar după ce îşi epuizează eCQ
nomiile, nu ar ezita to1uşi să ceară ajuto.rul parohiei atîta tLmip oîit mai au
ceva de amanetat... Părăsind 1cai.sa de ml.lJilcă, am făcut o ip[imbare pe străzile
cu caise cu cite un singur cat, atîit de numemase la Poplar. Im.soţitorul meu era
membru în COl!Ilitetul !Pentru ajutorarea Ş Ol!Ilerilor. Prima casă in care am in
trat era a unui muncitor metalurgist, şomer de 27 de săptămîni. L-am găsit
stînd, Îililipreună ou întreaga famL!ie, îDJtr•o cameră din fund. In cameră mai era
ceva mobilă, iair .în sobă ardea foOUil ; era absolut necesar, căci era llXIl ger nă
praisnic, ia'!" copiii mici stăteau desculţi. Lîingă foc, într-un �ighean, se aflau
nişte o�lţi, !Pe care fomeia şi copiii îi scărmănau în schimbul unei ipdini de la
casa de muncă. Bărbatul lucra dntr-o curte c a cea descrisă mai sus pentru un
b on de pîine şi 3 ipence ipe zi. Acum tocmai venise acasă tpentru dejun, foarte
filămÎJIJ.d, 1cum ne-a spus ou un ztmbet amar ; dejlllilul său a <Jonstat din clteva
felii de pîine cu untură şi o cană cu ceai ifără laa>te... In altă tpar,te ne-a deschis
o femeie de vîrstă mijlocie, caire ne-a condus, .fără a scoate un cuvînt, într-o
cămăruţă dOSlllică, unde se afla toată familia ei, tăcută şi C'll ochii aţintiţi asupra
unui foc care era !Pe is�îrşite. Pe feţele acestor oameni şi în odăiţa Jar era atîta
tristeţe, atîta desperare, Uinoît nu doresc să mai văd vreodată un asemenea
tablO'U. «Nimk n-au ,ciştigat, d oilllu
l 1e - .îmi spuse femeia arătînd spre băieţii
ei -, nimic !În 26 de săptămîni şi am ll:erminat toţi banii, 20 J. st., p.e care eu
şi tată.I lor i-am economisit în .timpuri mai bune în speranţa deşartă că vom
fi [a adăpost în zile ;negre. Iată I» - ţipă ea aa>roaipe să.lbattc şi scoase un
carnet de depuneri ou înregistrări regulate de dePlJiil eri şi restituiri ; am putut
vedea -astfel ,cum începuse mica avere cu prima depunere de 5 şilingi, cum a
crescut succesiv pînă la 20 1. st. şi cum apoi s-a dmpuţinat din nou de la lire
la şilingi, pînă ce ultima ânregistrare a transformat carnetul într-un rpetic de
hîrtie fără valoare. Această familie primea de la casa de muncă o singură masă
pe zi, şi aceea sărăcăcioasă ... Am mers apoi la soţia unui iill andez care lucrase
la şantierele navale. Am găsit-o bolnavă din cauza subnutriţiei ; şedea [mbră
cată ipe o saltea şi era acoiperită ,pe jumătate cu un ţol, căci aşternutul se afla
la muntele de :pietate. Nefericiţii de 1copii o dngrij eau, dar era evident că ar fi
avut ei înşişi nevioie de îngrijirea mamei. Nouăsprezece săiptămîni de ina1Ctivi
tate forţată o adl.lJSeseră dn a ceastă stare de plîns şi, în timp ce ne vorbea
despre .trecutul ei amaT, gemea, ca şi iCUm ar fi pierdut orice speranţă într-Ulll
viiJtor mai bun ... La ieşire ne-a dntîmpinat un tinăr, care ne-a rugat să intrăm
şi în 1casa Jui şi să vedem daică se poate face ceva ipentru el. O femeie tînără,
doi copii •drăgălaşi, un teanc de chitanţe de amanetare şi o cameră absolut
goaJ!ă, 1iată tot ce ne iputea arăta•.
5 bushell i .

In legătură cu urmările dezastruoase ale crizei din 1 866 re
producem următorul extras dintr-un ziar tory. Nu trebuie să uităm
că în partea de răsărit a Londrei, despre care este vorba aici, nu
locuiesc numai constructorii de vapoare din metal despre care am

23.

Capitolul

679

Legea generală a acumulării ca,pitatiste

vorbit în capitolul de faţă, ci şi cei ce fac aşa-zisa „muncă la
domiciliu ", plătită întotdeauna sub minim.
al

„Un spectaco,J iîingrozitor a putwt fi vărut ieri ântr-Ul!l cartier

caipitalei.

Deşi miill e de şomeri din East-End nu au demonstrat în mase compacte, purtînd
steaguri

'llJegre,

mulţimea

de

oameni

era
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cerşesc. Contribuabilii care plătesc în cartierele lor impozitul tocat în folosul săra·
citor
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ajllJilS

şi

ei

in

<pragul

ip awperismu.lui

datorită

pretenţiilor

parohiilor"

(„Standard ", 5 a,prilie 1866).

D at fiind că printre capitaliştii englezi este la modă să se
vorbească despre Belgia c a despre un paradis al muncitorilor, pen
tru că acolo „libertatea muncii " , sau, ceea ce e acelaşi lucru, „li
bertatea capitalului ", nu este încălcată nici de despotismul trade
unionurilor, nici de legi cu privire la reglementarea muncii în
fabrici, vom spune cîteva cuvinte despre „fericirea " muncitorului
belgian. Desigur că nimeni nu a cunoscut mai bine secretele aces
tei fericiri decît defunctul domn Ducpetiaux, inspector general al
închisorilor şi al instituţiilor filantropice din Belgia şi membru al
Comisiei centrale de statistică din Belgia. Să luăm lucrarea sa
,,,Budgets economiques des classes ouvrieres en Belgique" , Bru
xelles 1855. Intre altele aici se vorbeşte despre o familie obişnuită
de muncitori belgieni, ale cărei cheltuieli şi venituri anuale sînt
calculate după date foarte precise şi ale cărei p osibilităţi de ali
mentaţie sînt apoi comparate cu acelea ale unui soldat, ale unui
marinar şi ale unui deţinut. Familia „se compune din tată, mamă şi
patru copii" . Din aceste şase persoane, „patru pot face muncă utilă
în tot cursul anului" ; se presupune „că nici una dintre ele nu se
îmbolnăveşte şi nu-şi pierde cap acitatea de muncă" , că nu se fac
„cheltuieli pentru scopuri religioase, morale sau intelectuale în
afară de cheltuielile foarte mici pentru plătirea locului în biserică " ,
că nu s e plătesc „cotizaţii la c asele d e economii sau la casa pen
siilor" , că nu se fac „cheltuieli p entru articole de lux şi în general
nici un fel de cheltuieli inutile" . Tatăl şi fiul cel mare însă fumează
şi merg duminica la cîrciumă, în care scop dispun de 86 de centime
pe săptămînă.
„Din totaitut generat

de

producţie, rezultă...

că

aJ

saitarillor primite de muncitorii din diferite ramuri

in medie cel mai mare ,salariu pe zi este

1 franc şi

56 de centime pentru 1b ărbaţi, 89 de centime pentru femei, 56 de centime pentru

680

Secţiunea a VII-a. Procesul de acumulare a cap i talului

băieţi şi 55 de centime jpentru fete. Calculate pe această bază, veniturile familiei
s-ar ridica în cel mai bun caz la 1 068 de franci anual... Am <totalizat tQate
veniturile posibile ale familiei de care ne ocupăm. Dacă însă considerăm că şi
mama primeşte un salariu, atunci nu mai are cine să se ocupe ,de gospodărie ;
cine vede de casă, cine are gdj ă de cei mici 1 Cine găteşte, cine spală, cine
cirpeşte 1 Aceasta este o permanentă dilemă pen tru muncitori" .

Bugetul familiei este deci următorul :
tatăl
mama
băiatul
fata

300 de zile de muncă a cîte 1,56 fr. . . . . . . . .
0,89 " . . . . . . . .
300
"
0,56 " . . . . . . . .
300 " "
"
........
0,55
300 "

468 fr.
267 "
168
165

total 1 068 fr.

Cheltuiala anuală a familiei şi deficitul ei, dacă muncitorul
ar avea hrana pe care o are, ar fi :
marinarul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 828 fr.
soldatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 473
deţinutul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 112
„

deficit 760 fr.
405
44 "
"

„Vedem deci că puţine familii de muncitori îşi pot procura hrana - nu a
marinaru!UJi sau a s oldatului, dar chiar a deţÎJilutului. 1n 1 847�1849 fiecare deţÎJilut
a costat �n Belgi•a, în medie, 63 de centime pe zi, ceea ce dnseamnă cu 13 cen
time mai mUJlt deaît cheltuielile zilnice de întrnţÎJilere ale muncitorllllui. Cheltuielile
de administraţie şi de pază sînt compensate de faptul 1că deţinutu.I nu plăteşte
chirie... Cum se e�pJJi c ă însă �tuJl că un mare număr de 1111U111ciltori, am putea
spune llllia.rea majorlitate, trăieşte în condiţii şi mai modeste 1 Numai prlin aceea
că muncitorii recurg 'l a expediente, a căror taină numai ei o Clll!lOS C : !şi reduc
;raţia zilnică ; mănîncă pîine de secară şi nu piine de griu ; mănîmcă mai puţină
carne 1Sau nu mănîncă de loc ; ia.oelaşi lucru cu untul şi cu condimentele ; fa
milia se înghesuie i.ntr-o cameră sau două în care .fetele dorm laolaltă cu băieţii,
de multe ori ;pe aceeaşi saltea de paie ; fac economie �a âmbrăcăminte, •la rufărie,
la "mijloacele de imtreţinere a curăţeniei, renunţă la distracţiile de duminică ; în
tr-un cuvmt, se suipun 1a cele mai grele !!Jrivaţiuni. Dacă muncitorul a ajuns la
această Jimită, un spor de prel cit de imiic la mijloacele de subzistentă, o stag
nare dn muncă, un caz de bo�ă Iii măresc mizeria şi îI ruinează oomplet. Dato

riile

cresc, creditul di este refuzat, îmbrăcămintea, mobila absolut necesară iau

drumul muntelui de 1Pietaote şi în cele din urmă familia cere să .fie înscrisă pe lista
săracil-Or"

137) .

Intr-adevăr, în acest „paradis al capitaliştilor " , cea mai mica
schimbare a preţului mijloacelor de subzistenţă strict necesare este
urmată de o modificare a numărului deceselor şi al crimelor I (Vezi
„Manifest der Maatschappij : De Vlamingen Vooruit I " , Bruxelles
1860, p. 12.) In Belgia există în total 930 OOO de familii, din care, con137)

Ducpetiaux, l.c., p. 151, 154, 155, 156.
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form statisticii oficiale, 90 OOO de familii avute (alegători)
450 OOO
de persoane ; 390 OOO de familii aparţinînd micii burghezii, orăşeneşti
şi rurale, din care majoritatea ajunge să completeze rîndurile prole
tariatului
1 950 OOO de persoane ; în sfîrşit, 450 OOO de familii de
muncitori
2 250 OOO de persoane, din care familiile-model se bucură
de fericirea descrisă de Ducpetiaux. Dintre cele 450 OOO de familii de
muncitori, mai mult de 200 OOO figurează pe lista săracilor I
=

=

e) Proletariatul agricol britanic
Caracterul antagonist al producţiei şi al acumulării capitaliste
nu se manifestă nicăieri mai brutal decît în progresul agriculturii
engleze (inclusiv creşterea vitelor) şi în regresul muncitorului agricol
englez. Înainte de a analiza situaţia lui actuală să aruncăm o scurtă
privire asupra trecutului. Agricultura modernă datează în Anglia de
la mijlocul secolului al XVIII-lea, cu toate că revoluţia în relaţiile
de proprietate funciară, care formează b aza şi punctul de plecare al
schimbării modului de producţie, a avut loc cu mult înainte.
Datele furnizate de Arthur Young, un observator atent, dar un
gînditor superficial, cu privire la muncitorii agricoli englezi în 1 77 1
arată că aceştia a u o situaţie lamentabilă în comparaţie c u strămoşii
lor de la sfîrşitul secolului al XIV-lea, „care puteau să trăiască în
belşug şi să acumuleze averi 138) , ca să nu mai vorbim de secolul
al XV-lea, „secolul de aur al muncitorilor englezi de la oraşe c;;i de
la sate " . Dar nu este nevoie să vorbim despre trecutul îndepărtat.
Intr-o scriere amplă apărută în 1 777 se poate citi :
u

„Marele lfermier s.,a 'ridicat aproape Ja nivelul gentlemanului, în timp ce
muncitorul agrucol sărac este ·�roape complet dobomt... Situaţia lui nenorocită
este evidentă dacă 15e face o comparaţie între actualele �ui condiţii de viaţă şi
cele de acum 40 de ani„. Proprietarul funciar şi fermienul acţionează mină in
mină pentru asuprirea muncitorului" 139),

Apoi autorul arată amănunţit că la sate salariul real a scăzut
din 1 737 pînă în 1 77'l cu aproape 1/4, sau cu 250/o.
13Bj J ames E. Th. Rogers (Prof. of Podit. Econ. in the Undversity of Oxford) ,
,A History of Agriculture and Pili.ces .jn England" , Oxford 1866, v. I, p. 690.
AJceastă operă, 1produs al unei munci sîrguincioase, nu cuprinde în primele două
volume apărute ptnă acum decît perioada 1 259�1400. Volumul al doilea cuprinde
numai materii ail statistic. Este pr.ima „History of !Prices• * autentică pe carn o
posedăm pentru acea perlioadă.
139) „Rea.sons for the late Increase of the Poor Rates, or a comparative
View of the Pnice of Labour aind ProvisioillS • , Land . 1777, p. 5, 1 1 .

*

-
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„Politica modernă - 'Spune în acelaşi timp doctorul Richa11d Price favorizează olasEl!e de sus ale poporului r rezultatul va fi că mai curind sau mai
tîrziu în întregul regat nu vor exLsta decit gentlemani şi cerşetori, maginaţi şi
sclavi" 140) ,

Cu toate acestea, situaţia muncitorului agricol englez în 17701 780 reprezintă, atît în ceea ce priveşte condiţiile sale de alimentaţie
şi de locuit, cit şi în ceea ce priveşte simţul demnităţii, distrac
ţiile etc„ un ideal care de atunci încoace nu a mai fost atins. Expri
mat în pints de griu, salariul său mediu era între 1 770 şi 1 771 de
90 de pints, în timpul lui Eden (1797) el nu mai era decît de 65,
iar în 1 808 de 60 141) .

Am vorbit mai sus despre situaţia muncitorilor agricoli la sfîr
şitul războiului antiiacobin, în timpul căruia aristocraţia funciară,
fermierii, fabricanţii, negustorii, bancherii, cavalerii bursei, furni
zorii armatei etc. s-au îmbogăţit extraordinar de mult. Salariul
nominal a crescut, în parte în urma deprecierii b ancnotelor, în p arte
în urma unei sporiri a preţului articolelor de primă necesitate, spo
rire independentă de depreciere. Mişcarea reală a salariilor se poate
stabili însă foarte simplu, fără a se recurge la amănunte, care a ici
ar fi inutile. Legea cu privire la asistenţa săracilor şi administraţia
respectivă erau aceleaşi în 1 795 şi în 1 814. Ne amintim cum a fost
aplicată această lege la sate : prin pomeni, parohia completa salariul
nominal pînă la suma nominală necesară pentru ca muncitorul să-şi
tragă zilele. Raportul dintre salariul plătit de fermier şi deficitul de
salariu completat de parohie arată, în primul rînd, scăderea salariului
sub minimul său şi, în al doilea rînd, proporţia în care muncitorul
agricol era în acelaşi timp salariat şi pauper sau măsura în care el
fusese transformat în şerb al parohiei sale. Ne vom opri la un
comitat a cărui situaţie în general este tipică pentru toate celelalte
comitate. In 1795 salariul mediu săptămînal era în Northamptonshire
de 7 şilingi şi 6 pence, cheltuielile anuale totale ale unei familii
de 6 persoane erau de 36 1. st. 12 şilingi şi 5 pence, venitul ei total
de 29 I. st. şi 1 8 şilingi, deficitul completat de parohie de 6 1. st.
14 şilingi şi 5 pence. In acelaşi comitat, salariul săptămînal era
140) Dr. RLchard Price, „Observations of Reversionary Payments " , 6 ed. By.
W. Morgan, Lond. 1803, v. II, p. 158, 159. Price observă •l a p. 159 : „Preţul no
minal al unei zile de muncă a unui ziler este astăzi de numai 4 ori sau cel mult
5 ori mai ridicat deoît in 1514. Dar ipreţul g11iului este de 7 ori maii mare, cel al
cărnii şi al IÎlrn.brăcămintei de circa 15 ori mai mare. Preţul muncii a rămas deci

atit de mult .în urma creşterii che11tuielilor de întreţinere, incit se pare că în
raport icu a,ceste cheltuieli el nu repre2lintă acum nici jumătate din ceea ce
reprezenta •înainte",
141) Barton, l.c„ rp. 26. ln ceea ce rpriveşte sttuaţia de la sfirşitUJ! seco!UJ!ui
al XVIII-iea, comp. Eden, J.c.
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în 1814 de 12 şilingi şi 2 pence, cheltuiala anuală totală a unei
familii de 5 persoane era de 54 1. st. 18 şilingi şi 4 pence, venitul ei
total de 36 I. st. şi 2 şilingi, deficitul completat de parohie de 18 1. st.
6 şilingi şi 4 pence 142) ; în 1795 deficitul reprezenta mai puţin de 1/"
din salariu, în 1814 mai mult de 1/2 . Este de la sine înţeles că, în
a•ceste împrejurări, bruma de confort pe care Eden îl mai găsise în
casa muncitorului agricol dispăruse în 1814 143) . Dintre toate animalele
pe care le ţine fermierul, muncilorul, instrumentum vocale * , era cel
mai chinuit, mai prost hrănit şi mai desconsiderat.
Această stare de lucruri a dăinuit nestingherită pînă cînd
11.r ăscoalele din 1 830 ,ne-au arătat• (claselor dominante) „la lumina flăcărilor care
mLstuiau c1ăile de griu că în Anglia agricolă există aceeaşi mizerie şi mocneşte
aceeaşi revoltă surdă .ca în Anglia industrială• 144) ,

Sadler i-a botezat atunci în Camera comunelor pe muncitorii
agricoli „sclavi albi" (11white slaves") ; un episcop a reluat epitetul
în Camera lorzilor. Cel mai renumit economist din această perioadă,
E.G. Wakefield, spune :
„MUllJcitorul agricol din sudul Angliei nu este nici sclav şi nici om liber ;
el este un ipauper• 145) ,

Perioada imediat premergătoare abrogării legilor cerealelor a
aruncat o lumină nouă asupra situaţiei muncitorilor agricoli. Pe de
o parte, era în interesul agitatorilor burghezi să demonstreze cît
de puţin apărau aceste legi protecţioniste pe adevăraţii producă
tori de cereale. Pe de altă parte, burghezia industrială spumega de
furie din cauză că aristocraţii funciari denunţau stările de lucruri
din fabrici, din cauza simpatiei pe care trîntorii aceştia nobili, depra
vaţi şi fără inimă o afişau faţă de suferinţele muncitorului de
fabrică şi din cauza „zelului lor diplomatic " faţă de legislaţia cu
privire la reglementarea muncii în fabrici. Un vechi proverb engle
zesc spune că dacă doi tîlhari se încaieră e întotdeauna cu folos.
Şi, într-adevăr, cearta pătimaşă şi aprigă dintre cele două frac
ţiuni ale clasei dominante în chestiunea care dintre ele îl exploa
tează în mod mai neruşinat pe muncitor a contribuit atît din dreapta,
cît şi din stînga la stabilirea adevărului. Contele Shaftesbury, alias
Lord Ashley, a fost în fruntea campaniei filantropice-aristocratice
142)
1 43)
144)
145)

Parry, I.c., p. 80.
L.c., p. 213.
S. Laing, J.c., p. 62.
„England and America", L0tI1d. 1833,

*

unealta cuvîntătoare.

-

-

Nora trad,

v.

I, p. 47.
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împotriva fabricilor. De aceea în 1 844--1845 el a devenit subiectul
preferat al articolelor din „Morning Chronicle" consacrate situaţiei
„muncitorilor agricoli ". Această foaie, pe atunci principalul organ
de presă liberal, a trimis în districtele agricole corespondenţi pro
prii, care nu se mulţumeau cu descrieri şi statistici generale, ci
publicau numele atît ale familiilor de muncitori anchetate cît şi pe
cele ale proprietarilor lor. Tabelul de mai jos arată salariile plătite
în trei sate din apropiere de Blanford, Wimbourne şi Poole. Aceste
sate sînt proprietatea d-lui G. Bank.es şi a contelui de Shaftesbury.
Remarcăm că aC()St papă al „low churchu 185, această căpetenie a
pietiştilor englezi , ca şi stimabilul Bankes, mai bagă în buzunar sub
formă de chirie o parte importantă din salariile de mizerie ale
muncitorilor.

Salariul
săptăm!nal
al copiilor

a

2

3

2

2

6
3

b

4
5
4
4
8
5

Veniturile
săptăm!nale
ale întregii
familii

Chiria
pe
săptăm!nă

Totalul
salariului
săptămlnal
după scăderea
chiriei

8
8
8
8

ş.

p.

7

1

6

7

1

6
6

7

h

g

d

ş.

Salariul
săptămlnal
pe cap
de om

Primul sat

ş

.

8
8
8
8
10

p

.

2
1

p.

6

1

6

7

2

ş.

ş.

6
6

p

.

6

1

7

1

7

1

1

1

4

8
5

6
8

1

6
31/2
3112
61/2
61/2

8
5
5
5
5

6
81/2
81/2
5112
5112

2

ş.

1

1

1

p.

6
31 /2
9

9

3f,,
l1/2

Al doilea sat

6
6
8
4
3

8
8
10

6
5

7

7

1

10
7

1

7

1

7

1

1

7

7
7

Al treilea sat

4
3
o

6
5
2

7

7

5

2

2

7

6

11

5

6

1
1

t4 6j 11London Economist " , 29 martie 1845, p. 290.

6
10

10

4

8

1

3/,
81/2
7

1

11
1
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Abrogarea legilor cerealelor a dat un puternic impuls agri
culturii engleze. Această epocă se caracterizează prin lucrări de
drenaj de cea mai mare amploare 147) , printr-un nou sistem de
stabulaţie şi de cultivare a plantelor furajere, prin introducerea
maşinilor de împr ăştiat îngrăşăminte minerale, prin aplicarea unui
nou procedeu de tratare a solurilor argilodse, printr-un consum
sporit de îngrăşăminte minerale, prin folosirea maşinii cu abur şi
a tot felul de maşini noi etc. şi, în general, printr-o cultură inten
sivă. Preşedintele Societăţii regale pentru agricultură, d-l Pusey,
afirmă că cheltuielile de exploatare (relative) au fost reduse aproape
la jumătate datorită introducerii maşinilor noi. Pe de altă p arte,
randamentul absolut al solului a sporit rapid. Principala condiţie
a noilor metode a constituit-o investiţia mai mare de capital la
acru, deci şi o concentrare accelerată a fermelor 148) . In acelaşi
timp, suprafaţa cultivată a crescut din 1846 pînă în 1856 cu
464 1 19 acri, fără a mai vorbi de suprafeţele uriaşe din comitatele
răsăritene, care din crescătorii de iepuri şi păşuni sărăcăcioase s-au
transformat ca prin minune în cîmpii mănoase. Se ştie deja că în
acelaşi timp numărul total al persoanelor ocupate în agricultură
a scăzut. In ceea ce priveşte pe agricultorii propriu-zişi de ambele
sexe şi de toate vîrstele, numărul lor a scăzut de la 1 241 269
în 1851 la 1 163 217 în 1861 149) . Dacă registratorul general 18 6
englez remarcă deci pe bună dreptate că „creşterea numărului
fermierilor şi al muncitorilor agricoli din 1801 încoace nu cores
punde nicidecum creşterii produsului agricol" 150) , această necon
cordanţă se observă într-o măsură şi mai mare în ultima perioadă,
cînd scăderea absolută a populaţiei muncitoare agricole a mers
mină în mină cu extinderea suprafeţelor cultivate, cu o cultură
mai intensivă, cu o acumulare nemaiauzită a capitalului investit
H7J Aristocraţia funciară şi-a avansat ea dnsăşi în aces t scop, bineînţeles
)lrin intemnediul parlamentu.lui, fonduri din vistieria statului, cu o dobîndă foarte
mică, fonduri !Pe care arendaşii trebuie să le resbituie îndoit.
148) Scăderea :număru.lui areru:l•aşiJJor mijlocii se vede iru:leosebi din rubri
ci.le Tecensămîntului : „tiuii fermierului, :nepotu.I, fratele, nepotul de frate, fiica,
nepoaJta, sora, nepoata de frate•, pe scurt membJ-ii famiJiei 1arendaşului care lu
crează aa el. La aceste rubrici :liigu11au [n 1851 216 851 de !persoane, iar � 1861
nUIIlla i 1176 151. Din 1851 pînă 1n 1811 111iumărul fermelor arendate awnd mai puţin
de 20 de acri a scăzut [n Anglia cu mai mult de 900 ; acela al fermelor av>înd
intre 50 şi 15 de acri a scăzut de J.a 8 253 la 6 310 ; .situaţia este aceeaşi şi în
ceea ce priveşte fermeile cu o supriafaţă mai mică de 100 de acri. Dimpotrivă,
în aceeaşi perioadă număruJ fermelor mari a crescut : :numărul fermelor cu
300--500 de acri ia sporit de la 1 111 la 8 410, acela al d'ermelor cu peste 500 de
acri a sporit de la 2 155 la 3 914, iar numărul fermelor cu peste 1 OOO de acri a
sporit de la 492 la 582.
149) Numărul păstorilor a crescut de la 12 511 la 25 559.
150) „Census etc . • , 1.c„ p. 36.
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în pămînt şi în uneltele necesare pentru cultivarea lui, cu o spo
rire a produsului solului fără precedent în istoria agronomiei
engleze, cu o creştere exlraordinar de rapidă a rentei încasate de
proprietarii funciari şi cu o sporire a bogăţiei arendaşilor capita
lişti. Dacă la toate acestea se adaugă extinderea continuă şi rapidă
a pieţelor orăşeneşti de desfacere şi domnia liberului-schimb, se
poate spune că muncitorul agricol, post tot discrimina rerum * ,
a fost pus în sfîrşit în condiţii care, secundum artem ** , trebuiau
să-l facă nebun d8 fericire.
Profesorul Rogers, dimpotrivă, ajunge la concluzia că situaţia
muncitorului agricol englez de astăzi s-a înrăutăţit considerabil nu
numai în comparaţie cu situaţia strămoşilor săi din a doua jumătate
a secolului al XIV-lea şi din secolul al XV-lea, ci chiar în com
p araţie cu situaţia celor din perioada 1170-1780, că „el a devenit
din nou şerb ", şi anume un şerb care primeşte o hrană proastă şi o
iocuinţă proastă 151) . Doctorul Julian Hunter, în raportul său epocal
cu privire la locuinţele muncitorilor agricoli, spune :
„Cheltuielile de întreţinere ala hind-ului" (denumire a muncitorului agricol
oare datează din timpUil şerbiei) „sînt fixate Ila cea mai mică sumă posibilă din
care poa1e să trăiască... Salariul şi locumţa nu valorează aproape nimic în com
paraţie ou profiJtul oare se stoarce de la el. Ml1llicitorul este egal cu zero �n
calculele fermierului 152) • • • Mijloacele sale de subzistenţă sînt considerate întot
deauna ca fiind o cantitate fixă" 153) . „Cit despre o nouă reducere a venitului
său, el ,poate să spună : nihil habeo, nihil curo *"* · El nu se teme de viitor, pentru
că nu are nimic în afară de ceea ce di este absoilut necesar pentru existenţă.
El a 'ajuns Ila ipunotul de îngheţare, iar toate calculele fermierului pornesc de Ja
acest fapt. Orice s•ar întîmpla, el n-are parte nici de fericire, nici de neno
rocire" 154) .

ln 1 863 s-a întreprins o anchetă oficială asupra condiţiilor de
hrană şi de muncă ale criminalilor condamnaţi la deportare şi la
151) Rogers, Le., ip. 693. „The ipeasant has again become a serf" (1.c., p. 10).
D-l Rogers face parte din şcoala liberală şi este prietenul intim al lui Cobden
şi al lui Bright, deci în nici un oaz laudator temporÎlS aoti 187.
152) „Public Health. Seventh Report" , Lond. 1865, p. 242. „The cost of the
hind îs fixed at the ilowest possible amount on which he can live ... the supplies
of wages or shelter are not calculated on the profit to be derived from him. He
is a zero in farming calculations". Este deci un lucru foarte obişnuit ca proprie
tarul casei să urce chiria muncitorului ·atunci oind află că acesta cîştigă ceva
mai mult sau ca fermierul să reducă salariul muncitorului „pentru că soţia lui
a găsit de lucru". (1.c.) .
153) L.c., p. 135.
154) L.c., 'P · 134.
* - după atîtea peripeţii. - Nota tcad.
* * - după regulile artei. - Nota tcad.
** * - n-am nimic, n-am nici o grij ă. - Nota trad.
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muncă forţată la lucrări publice. Rezultatele au fost publicate în
două Cărţi Albastr e voluminoase.
„O comparaţie minuţiodsă - se spune printre altele - între hraJ!la cri·
mi.nalilor din inchiÎISorhle Angiliei, cea a paUJPerilor din ,casele de muncă şi oea a
muncitorilor agricoili aiberi din ,aceeaşi ţară arată fără putinţă de tăgadă că cei
din priima categorie sJnt cu mult mai bine hrăniţi deoît paupe:iii i şi muncitorH
agricoli " 155) , iar , 1cantitatea de muncă ce i se cere 11Il.Ui condamnat la muncă
forţată la Jucrări publice reprezintă circa jumăl ate di111 munca efectuată de un
muncitor .agricol obişnuit" 156) .

Cităm cîteva mărturii caracteristice depuse d e John Smith,
directorul închisorii din Edinburgh.
Nr. 5 056 : „Hrana în închisorile engleze este cu mult mai bună deoît aceea
a muncitorilor agricoli obişnuiţi • . Nr. 5 057 : „Este un fapt că în Scoţia munci
torui agricoli obişnuiţi rprÎilllesc foarte :iiar oarne " . Nr. 3 047 : „Ne puteţi spune în
virtutea cărui fapt este :necesar ca criminalii să fie hrăniţi cu mult mai bine
(much better) deoît muncitorii agricoli obişnuiţi 1 - Nu, fireşte". Nr. 3 048 :
„Consideraţi că 'este indicat să se ifaică şi alte ex,p erienţe pentru ca hrana deţi
nuţilor ,condamnaţi iLa muncă forţiată la lucrări 1publice să se apropie de cea a
muncitorilor agricoli liberi ?" 1 57) „Muncitorul agricdl - ni se spune - ar putea
zice : mll'!lcesc din greu şi nu am hrană destulă. Cînd eram la închisoare, nu
făceam o muncă aitît de grna, dar aveam mincare din belşug, de aceea e mai
ibine :pentru mine să fiu la închisoare decit în libertate" 158).

Pe buza tabelelor anexate la primul volum al raportului s-a
întocmit următorul tabel comparativ.
Cantitatea săptămtnală de alimente 1 5 Ba)
Substanţe
azotoase

uncii

°
Criminali din închisoarea din Port·
land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,95
Marinari din Marina Regală
29,63
Soldaţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,55
Caretaşi (muncitori) . . . . . . . . . . . . . . 24,53
Zeţari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,24
Muncitori agricoli . . . . . . . . . . . . . . . . 17,73

Substanţe
neazotoase

uncii

150,06
152,91
114,49
162,06
100,83
118,06

Substanţe
minerale

uneii

4,68
4,52
3,94
4,23
3,12
3,29

Total

uncii

183,69
187,06
143,98
190,82
125,19
139,08

Concluziile generale ale comisiei medicale de anchetă din 1863
privind condiţiile de alimentaţie ale claselor lipsite de mijloace
1 55) „Report of the Commissioners„. relating to Transportation and Penal
Servitude", Land. 1 863, p. 42, nr. 50.
156) L.c„ p. 77. „Memo:iiandum by the Lord Chief Justice".
157) L.c„ v . II, Evidence.
158) L.c„ v. I , Arppendix, p. 280.
158a) Le„ p. 274, 275.

688

Secţiunea a VII-a. Procesul de acumul are a capitalului

sînt deja cunoscute cititorului. El îşi aminteşte că majoritatea fami
liilor de muncitori agricoli au sub minimul necesar „pentru pre
întîmpinarea bolilor de subnutriţie" . Aceasta este situaţia îndeosebi
în toate districtele eminamente agricole : Cornwall, Devon, Somer
set, Wilts, Stafford, Oxford, Berks şi Herts.
„Hrana pe oare o primeşte muncitoruJ. agncol - spune doctorul Smith depăşeşte cantitatea medie, întrucît el lirumşi pdmeşte o iparte de mijloace de
subzistenţă cu mult mai mare deoît ceilalţi membri ai familiei sale, deoarece,
dată fiind munca sa, el are absolută nevoie de acest liucru ; în districtele mai
sărace, lui iii revine aproape toată carnea şi toată slănina. Cantitatea de ali
mente care îi revine femeii, precum şi copiilor în perioada de creştere, este în
multe cazuri şi în mai toate comitatele insuficientă, îndeosebi în ceea ce priveŞ'te
substanţele azotoase• 159).

Argaţii şi slujnicele care locuiesc chiar la fermieri au hrană
din belşug. Numărul lor a scăzut de la 288 211 în 1851 la 204 962
în 1861.
„Munca l a oîmp a femeilor - spune doctorul Smith -, oricare i-ar fi
dezavantajele, este în condiţiile actuale de ma!'e folos pentru familie, căci ea li
asigură mijloace pentru încălţăminte, îmbrăcăminte, plata chiriei şi 1i dă posibi
litatea să mănînce mai bine" 1 60) ,

Una dintre concluziile cele mai interesante ale acestei anchete
a fost aceea că în Anglia muncitorul agricol este cu mult mai prost
hrănit decît în celelalte părţi ale Regatului Unit („is considerably
the worst fed " ) , ceea ce reiese în mod evident din tabelul de
mai jos.
Consumul mediu săplămtnal de carbon şi de
azot al unui muncitor agricol
Carbon

Anglia
Wales . .
Scoţia . .
Irlanda

159)
160)
161)

............
.. ........ ..
.... ........
........ ....

grani

40 673
48 354
48 980
43 366

Azot

grani

1 594
2 031
2 348
2 434 181)

„PublLc Health. Sixth Report. 1863", p. 238, 249, 261, 262.
L.c„ p. 262.
L.c„ p. 1 7 . Muncitorul agricol englez primeşte numai 1/4 din cantitatea
de lapte şi numai l/o din cantitatea de pîine pe ca.re o primeşte muncitorul
agricol irlandez. Condiţiile de alimentaţie mai bune ale acestuia din urmă a u fost
remarcate încă de A. Young, în lucrarea sa „Taur through Ireland", Ja începutul
acestui secol. Motivul este pur şi simplu faptul că •fermierul irlandez sărac este
cu mult mai uman decît fermierul englez bogat. In ceea ce priveşte Wales,
datele din text nu sint valabile pentru partea sa de sud-vest. „Toţi medkii de
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„Fiecare pagiină din raportul doctorllllui Hunter - spune doctorul Simon

in

raportul său oficial cu privire Ja starea sanitară - dovedeşte că num.ă.rul Jocuin·

ţelor muncitorilor noştri agricoli este insuficient, iar starea lor mizerabilă. Şi &int
mulţi ani d e oind situaţia lor se înrăutăţeşte continuu în aceaistă privinţă. Acum
pentru un muncitor agricol este cu mult mai gl'eu să găsească o locuinţă, şi, dacă
acoJo sînt de acord că creşterea dntensă a mortalităţii de p.e urma tuberculozei ,
scrofulozei etc. este legată
evaluată aici <l a
„plăteşte
aibia

mai

merită

de [nrăutăţirea

stării fizice

a populaţtei şi toţi a tri·

această ·înrăutăţire. lntreţinerea zilnică a mimcitoruJui agdcol

buie sărăciei

pence ;

5

în multe districte,

fermierul"

puţin. O fărîmă de oarne s ărată, !tare

să

fie

supusă

procesului

anevoios

(el [nsuşi

foarte

este

sărac)

ca �emnul de mahon şi care

al

digestiei

sau

slănină serveşte pentru a da gust unei mari cantităţi de ciorbă

din

o

fărâmă

de

făină şi praz

sau unei fierturi d e ovăz ; acesta este prînzu1 de fiecare zi al muncitoruJui agri·

ei

col... Progresul indUJStriei a dnsemnat pentru

înlocuirea, �n această climă aspră

şi umedă, a postavului rezis.tent, ţesut de mină, cu ţesături ieftine de bumbac şi
a băuturilor mai tari cu ceaiul «nominal» . . . După ce stă ceasuri de-a r.îndul în

vînt

şi <ploaie, pJ.ugwrul se întoarce acasă pentru a se aşeza la lllll <foc !făcut cu

turbă sau cu

un amestec de 1ut şi resturi de cărbune, car e emană nori de acid

ca.rbcmic şi de

acid sulfuric. Pereţii colibei sînt făcuţi din Jut şi pietre,

în loc

de podea ip ămintul gol, aşa cum era înainte de construirea colibei, i ar acoperişul
o

grămadă d e paie. Orice crăipătură e aSlbupată pentru a se păstra căldura şi,
duhoare infernală, avind sub rpicioare noroi, adesea cu îmbrăcămintea

într· o

care se U1Sucă 1Pe

udă

el fiilndcă nu are cu ce

s·o schimbe, muncitoru! cinează

împreună cu femeia şi ·cu copiii săi. Mamoşi care au !fost nevoiţi să petreacă o

din noapte m
de ipe jos şi

parte

norotul

asemenea colibe poves-teau cum li se afundau picioarele !în

o

cum erau siliţi să facă

deschizătură an perete - ceea ce

nu era greu - ipentru a putea respira puţin aer curat. Numeroşi ma(["tori aparţinînd
diferitelor

categorii sociale <arată că ţăranul

subnutrit

(underfed)

este e:rpus in

fiecare noapte acest-Or influenţe vătămătoare sănătăţii şi altora de acelaşi fel şi
nu lipsesc într-adevăr de Joc dovezile că aceasta are drep t ;rezultat o populaţie
debilă

şi

scrofuloasă...

maiithenshire
există

Ulll

condiţiile
de

8

;pînă

versantele

şi

rău

şi

mai mare :

climatice.

Ia 9

adăpostite,

Comunicările

Cardigainshire
VintmTi

arată

făcute

de

elocvent

răspîndirea

funcţionarii

aceeaşi

stare

cretinismului.

parohiali
de

din

lucruri.

In

Caer·
plus

Menţionăm de asemenea

puternice din sud-vest bintuie

toată

regiunea

timp

luni pe illil şi sîn.t î111tS1oţite de ploi torenţiale care cad dn special pe

a<pusene ale dealurilor.
altfel

îi

distruge

Copacii

v<î.ntul.

s-înt

Colibele

rari,

sînt

se

găsesc n'Ul!Ilai

tupilate

sub vreo

în locuri

terasă

de

munte, adesea în vreo ripă sau în vreo carieră d e piatră ; numai oile p.itic e şi
numai cCJlfnutele de prin p.artea locului pot trăi pe a ceste păşuni... Tinerii pleacă
în districtele miniere Glamorgan şi Monmouth, situate în răsărit .•• Caermarthenshire
este pepiniera popllllaţiei miniere şi în acelaşi tim!P căminul ei de invalizi. . •
Numărul populaţiei <se menţine cu gr_e u. Astfel in Cardinganshire exista :

1861

1851

Populaţie de sex
masculin . . . . . . . . 45 155
Populaţie de sex
feminin . . . . . . . . . . 52 459
97 614
(Dr.
p.

44

Hunters

498-502

Report

passim.)

in

„Public

Health .

44 446
52 955
97 401".

Seventh

Report,

1864",

Lond.

1865,
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a găsit una, ea corespunde mult mai •puţin cerinţelor lui deoit, poate, cu secole
în urmă. lndeosebi în ultimii 20-30 de ani, acest rău a progresat rapid, iar con
diţiile de locuit ale pOlptlllaţiei rnrale sint în prezent cit se poate de mizerabile.
In afară de cazul cind cei pe care munca sa ui îmbogăţeşte găsesc de cuviinţă să-i
trateze cu un fel de compătimire 1oondescendentă, el e cu 1:otul lipsit de ajutor în
ilJCeastă privinţă. Dacă găseşte o locuinţă pe pămintul pe care ii lucrează, dacă
această locuinţă are un aspect omenesc sau este bună doar pentru porci, dacă are
o grădindţă c are uşurează mult povara sărăciei, toate acestea nu depind de faptul
dacă el acceptă sau este în stare să plătească o chirie corespunzătoare, ci de
modul cum alţii cred de ouviimţă «să uzeze de dreptul de a face cu proprietatea
lor ceea ce vor». Oric!t de mare ar fi o exploatare agricolă, rnu există nici o lege
care să prevadă că ea trebuie să aibă un anumit număr de locuimţe pentru mun·
citori şi cu atit mai puţin ca aceste locuinţe să <fie accepitabhle ; de asemenea legea
nu-i acordă muncitorului nici oei ma i mic drep t asupra p ămintului, pentru care
munca sa este tot atit de necesară ca şi ploaia şi soarele„. lncă o împrejurare
notorie apasă greu în balanţă împotriva lui„. : influenţa legJi cu priV'ire la asistenţa
săracilor, cu prevederile ei referitoare la dreptul de domkiliere al săracilor şi la
impozitul în folosul săracilor 162) . Sub influenţa acestei �egi, fiecare parohie este
cointeresată în reducerea la minimum a numărullLi muncitorilor agricoli dornici·
liaţi in raza ei ; căci, din nefericire, în loc să-i asigure murncitorului care tru·
deşte din greu şi familiei sale o situaţie sigură şi permanentă, munca agricolă
nu face de cele mai multe ori decit să ducă pe o oale mai �ungă sau mai scurtă
la paupedsm, un pauperism care îl urmăreşte pas cu pas, incit orice caz de
boală sau chiar un şomaj temporar îl obligă să ceară imediat ajutor parohiei ;
din această cauză, orice mărire a populaţiei agJ:icole într-o parohie înseamnă,
evtdent, o sporire a impozitelor plătite de parohie în folosul săracilor„. Marii
rproprietari fllill c iari 1 63) nu au deait să decidă că :nu permit ca pe domeniile lor
să se ridice case pentru muncitori, şi au şi scăpat de jumătate din răspundere
faţă de săraci. In ce măsură constituţia engleză şi �egea au avut drept s cop să
stabilească acest fel de proprietate fundară absolută, care permite unui landlord
ca, «făcind ceea ce [i place cu proprietatea sa», să trateze ca pe nişte venetici
pe cei 1care lucrează pămintul şi să·i alunge de pe teritoriul său, este o problemă
pe care nu mi-am prorpus s-o analizez„. Această putere de evicţiune nu este
simplă teorie. Ea eS<1.e exercitată in practică p e scara cea mai largă. Ea este una
dintre împrejurările care exercită o influenţă hotăritoare asupra condiţiilor de
loclLit ale muncitorului agricoL„ Proporţiile acestui rău se pot aprecia după
ultimllll recensămînt, care a arătat că, în pofida creşterii cererii de locuLnţe i11
ultimii 10 ani in 821 de districte din Anglia, demolările au progresat, aşa incit
în 1861 populaţia, care sporise cu 51/3 °/o faţă de 1 851, a fost silită să se
înghesuie pe o suprafaţă locativă cu 41/2°/o mai mică ; aici am făcut abstracţie
d e persoanele ,care au rpierdUJt dreptul de domiciliere [n parohiile în care
lucrează„. In momentul oind procesul de depopulare a luat 5fi rşit, rezultatul
este, spune dr. Hunter, un sat de decor (show-vUlage) , [n care numărul de
cottages este foarte mic şi în care nu au voie să locuiască decît păstori, gră·
dinari şi guarzi silvici, personal permanent care se bucură din partea bunilor

1 62) In 1865 această Jege a fost îmbunătăţită 1într-o oarecare măsură. Expe·
rienţa ne va arăta curînd că asemenea cirpăceală nu aj1JJtă la nimic.
163) Pentru a se înţelege mai uşor cele ce urmează menţionăm : close
villages (sate �nchise) se numesc acelea care ap arţin unui singur landlord sau
numai citorva ; open villages (sate deschise) sint acelea al căror pămint aparţine
mai m1JJltor proprietari mai mici. In acestea din urmă antreprenorii speculanţi pot
clădi cottages şi hanuri.
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stăpîni de un tratament decent, obişnuit pentru această categorie de oameni
Dar

rpămintul

locuiesc
la

pe

trebuie

lucrat ş i

domeniUil

vom

vedea

proprie taruJui,

c ă muncitorii

vin

ci

dintr-un

care

sat

î l .lucrează

deschis,

aflat

nu

poate

3 mile depărtare, unde au fost primiţi de numeroşi mici rproprie<tari de case,

după

ce

cottages-ur�le

lor

din satele

închise •au !fost distruse.

Acolo

unde

se

face totul pentru a se ajunge la acest rezuJtat, cottages arată prin aspectul lor
jalnic soarta la care s1Înt .condamnaţi. Ele se află pe cele mai diferite trepte ale
degradării
,permite

naturale.

să

Atîta

plătească

timp

chirie

şi

cit
de

acaperişul

se

multe ori el

mai

e

ţine,

bucuros

i

muncitorului

că

poate

să

o

se

facă,

chia r dacă plăteşte ca pentru o locui.ruţă bună. Dar nu s e !face nici o reparaţie,
nici o îmbunătăţire, în aiară de cele pe care este IÎ.Il stare să le facă locatarul
lipsit de mijloace. Da că
că

există dncă

o

punzător mai mic.
în

folosul

cele din urmă casa nu mai poate fi locuită, înseamnă

In timp

săracilor

satele deschise

IÎn

casă degradată,
alungind

cele mai

iar impozitul �n folosul

ce marii ·proprietari se
populaţia

apropiate

de

rpe

săracilor va fi cores

eliberează

astfel de li.mpozitul

păminturile

lor,

orăşelele

îi primesc pe muncitorii alungaţi ;

sau

zic «Cele

3 sau 4 mile distanţă de ferma 1a care
Asifel, pentru oa el să-şi poată oîştiga
·p îinea zilnică, J.a munca d e fiecare zi, 1oa şi cum aceasta ar fi o nimica toată,
se mai adaugă un drum ziLnic de 6 sau 8 mile. Toată munca cimpului, pe rere
o fac !femeia şi icopiii săi, se efectuează acum în condiţii !a fel de grele. Dar
mai •apropiate», dar

ele se pot afla la

muncitorul trebuie să

trudească

zilnic.

acesta nu este singurul neajuns pe care îl are de :pe urma iiaptului că Jocuieşte

departe de locul de muncă.
petice de �ămint,
ieftilne. Şi în

pe

care

In satele deschise,

antreprenorii speculanţi oumpără

înghesuie .oit mai mllil'1:e magherniţe

aceste locuinţe mizere, care,

a celeaşi caracteristici respingătoare ca

şi ceJe mai proaste

se

Anglia

adăpostesc

164) Un

muncitorii
asemenea

agricoli

sat de

din

decor

are

dintre

cele mai

chiar dacă sînt 1n oimp des chis,

165) .

un

•••

aspect

Pe

au

Jocuinţe de la oraş,

de

altă

atrăgător,

parte,

el

dar

tre-

nu
este

ei

atît de ireal oa şi satele ;pe oare le-a văzut Ecaterina a II-a în că-lătoria

tot
în

Crimeea. ln ultimul timp păstorul este adesea alungat din aceste sate de decor.
Astfel,

la

Market

Harborough

este

o

stină

o

cu

surprafaţă

de

500

circa

de

acri care nu are 111e voie deoît de munca unui singur om. Pentru a ev1ta drumurile
lungi 11este

oimpiile acestea

întinse, peste 1păşunile frumoase de la LeiceSlter şi

Northampton, :păstoruJ primea un

Acum i se dă run şiling în
el trebuie să şi-o �aute

cottage Ja ifermă.

:plus - treisprezece în total - pentru ·locuinţa pe care
depar,te în vreun sat deschis.
165) „Casele muncitorilor"
totdeauna
marginea
numeşte

supraaglomerate)
extremă

al

în
pe

p.

case.

afară

135.)
ln

săpun,

„Adesea

de fermier.

El

de

băcan,

lUIIDÎnări

şi

bere•

corecţie"

deoît simple
familia sa,

de

pămînt

care

să

anuală

44*

pe

cumpere
de

[l. c.,
care

puţinul.

4

* de
p. 132).

modicum

ale proletariatului

hanuri prin

celil mai

-

de

care

obicei
-care

sînt,

la

bineînţeles,

rînd,

cu

antreprenorul

băcanul din ·sat

în

spatele

la

speculant

îl

trec

de

l. st.,

la

el

care are
Aceste

agricoJ

:prăvălia
este

sate

englez.

toţi 'Vagabonzii

din

aici

-

Nota trad.

Multe

Cu
să

ceai,

deschise

aoela

doilea

lui.

obligat

nevoie :

îşi [păstrează adesea uimmor puritatea
respingătoare,

este

muncitorul a.gricol are un ·al

nobilele figuri de Shylock obişnuiesc

*

deschise,

cîrciumaruJ sau

trebuie

chirta

dictate

„colonii de

dintre

peticului

asemenea cazuri,

săptămînă, minUIS

preţurile

sa'1:ele

construiesc

său. Ele au deci Jumină şi aer numai în partea din faţă". (Dr. Hunters

Report, •l.c.,
închiriază

a

(�n

„se

care

Sltăpin

10 şilingi

cumpere,
zahăr,

sînt

adevă rate

cottages

nu

sint

împrejurimi. Ţăranul
şi

cinstea

sînt pur i;;i simplu 'Pierduţi.

în

Ja

făină,

şi

împrejurări

Bineînţeles

că

să dea fariseic din umeni atunci cind este
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bu.ie

să

ne

închipuim

pămîntul

pe

care

viaţa
său

sa

de

este

grajd

îl

nicidecum

lucrează

muncă

productivă.

adesea dintre
să

muncitorul

care

o

pe

Chiar

cele mai mizere.

este destul de bun

j enează

că

găseşte

locuinţă
pe

domeniile

Există

landlorzi

în.caseze pentru asemenea

locumţe

o

fără latrină, fără ferestre

care să

o
fi

poată

chirie

o

chiar

şi

oit

pe

meilită

princia�e,
care

pentru muncitori şi familiile lor

dacă 11m este decît o cocioabă dărăpănată cu
sobă,

locuieşte
care

prin

cottage-ul

consideră că
care

mai

un

totuşi nu se

mare

166) ,

Chiar

singură cameră de dormit, fără
deschise, fără

aceea din şanţ, fără grădină, muncitorul este neputincios în

faţa

apă !n afară de
acestei nedrep

tăţi. Iar legile noastre sanitare (The Nuisances Removal Acts) rămân literă moartă.
Aplicarea lor este !ncredinţ.ată tocmai proprietarilor care dau cu chirie asemenea
văgăuni„. Nu trebuie ca anumite aspecte mai lUlllo
li.n ase, care constituie excepţii,
să

ne

orbească

şi

să

ascundă

fapte

ruşi.noasă ipentru civilizaţia engleză.

devenite

Situaţia

reguli, fapte

care

o

sint

pa tă

trebuie să fie dntr•adevăr catastro

fală din moment ce, în p ofida faptului evident că locuinţele existente sînt îngro
zitoare,

observatori

lamentabilă

competenţi

generală

.a

ajung

locui.nţelor

deoît lipsa lor. Sînt mulţi

ani

in

mod

reprezintă

la

unanim
o

concluzia

calamitate

infinit

că

starea

mai

mică

de cind supraaglomerarea locuinţelor muncitorilor

agricoli întristează profund nu numai pe

cei care se preocllipă de sănătate, dar

Şi !P e toţi cei care ţin la o viaţă decentă şi morală. Intr•adevăr, autorii rapoarte
lor arată mereu cu toţii, în termeni deveniţi stereotipi, că răspîndirea bolilor

în

epidemice

districtele rurale este cauzată de supraaglomerarea locuinţelor, care

face ca orice facercare de a stăvili

o epidemie să fie cu !totul :ziadamică. Este
de asemenea necontenit relevat >faptul că, în pofida numeroaselor influenţe sănă
ale

toase
bolilor

denunţat
ale

ei.

vieţii la

ţară,

infecţioase,
această

aglomerarea, care

!favorizează

stare

de

şi

lucruri nu

Chiar şi acolo unde i.niţial

ei au fost aproap e siliţi să
frecvente

sînt

cazurile

cind

nu

persoane

trebuiau să ducă Ia convmgerea că
în

modul

cel

vorba de

antreprenorii

au

bolilor

trecut sub

s-au ocupat

atit de mul<t răsp;îndirea

neinfecţioase.
tăcere

nici

deci<t de

Cei

care

au

alte laturi :rele

probleme sanitare,

abordeze şi aite aspecte. Atunci cînd arătau cit de

necăsătorite, sint �nghesuite (huddled)
încălcate

accelerează

apariţia

mai

în

brutal

speculanţi,

adulte

de

ambele

sexe,

căsătorite

şi

în dormitoare neîncăpătoare, rapoantele lor
condiţiile descrise pudoarea şi d ecenţa slnt

şi

că

inevitabil

orice

moraUtate

este

dis-

de micii proprietari .şi de satele deschise.

Ei

ştiu foarte bine că „satele închÎISe şi satele de decor" ale lor sînt generatoarele
„satelor deschise", fără care primele nu ar putea

exista.

„Fără micii proprietari

din satele deschise, majoritatea muncitori.Jar agrtcoli iar trebui să Înl10lpteze sub
copacii de !Pe domeniile pe care
chise"

şi

lucrează"

(1.c„

p.

135).

Sistemul s atelor

„des

„închise" domneşte lin toată ;partea de mijloc şi de răsărit a Angliei.
„ Cel care d ă casa cu chirie" (fermierul sau IandJ.ordul) ,,se dmbogăţeşte

166)

direct sau indirect :prin munca

unui om

căruia îi plăteşte

10 şLlingi pe săptămîn ă ,

p entru 1 c a apoi s ă stoarcă d i n nou de la acest nenorocit o chirie anuală d e

4

sau

5 1. st. rpentru nişte case care pe 1ptaţă 111u valorează nici 20 ·l. st., dar oare
sînt

menţinute

spună :

«Ori

ITa

iei

un ;preţ artificial dartorită faptuITui .că proiprietarul poate să
casa mea, ori îţi iei catrafusele şi-ţi cauţi de lucru în altă

parte fără referinţă de la mine.. . ».

Dacă un om doreşte să trăiască mai bi'llJe

şi

vrea să meargă să lucneze la calea ferată la montatul şinelor sau intr,o cameră
de

�iatră,

salariul
ia-ţi

mic

porcul,

proprietarul
pe 1oare

p oate

ţi-l

iarăşi

să-i

spună :

dau 1Sau pînă într-o

«Munceşte

săptămînă

să-ţi

:pentru
iei

mine

cu

catrafusele ;

dacă..J. ai, şi să vedem cit ai să primeşti �e cartQfii care cresc :in
oind proprietarul" (respectiv ,fermierul) „are alt interes ,

grădina 1a». Dar atunci
el

preferă uneori,

ca drep t pedeapsă p entru

chiria" . (Dr. Hunter, I. c„ p.

132.)

părăsirea

serviciului,

să

sporească

693

Capitolul 23. Legea generală a acumulării capitaliste

trusă 1 67) ,

„.Astfel,

în

anexa

la

ultimul meu raport,

dr.

Ord,

raportînd

despre

Wing, fa Buchinghamshire, menţionează cazul
unui tÎlllăr b olnav de tiifos, venit din Wi.ngrave. lin primele zile ale bolii el a
dormit într-o încăpere �mpreună cu alte nouă 'Persoane. După două săptămîni
s-au imbolnăvit şi alte persoane, iar după citeva săptămini cinci din cele
nouă ;persoane s-au îmbo.Inăvit de tifos şi una a murit I In acelaşi timp, dr. Har

izbucnirea

vey

de

epidemiei

la spitalul

de

St.

tifos

la

George,

,care

a

fost

la

Wing

în

timpul

epidemiei

ca

medic particular, vonbeşte în acelaşi sens :
« O femeie tînără bolnavă de tifos
dormea noaiptea în aceeaşi �ncăpere cu tatăl, cu mama, cu copilul ei ne�egitim,
cu doi tineri, fraţi ai ei, şi cu două surori . fiecare avînd cite un copil nelegitim,
tn total 10 'Persoane. Cu cîteva săptămîni mai înainte, în aceeaşi încăpere dor
miseră 13 p ersoane» " 1 6BJ ,

Doctorul Hunter a cercetat 5 375 de cottages ale muncitorilor
agricoli nu numai în districtele pur agricole, ci în toate comitatele
din Anglia. Dintre aceste 5 375 de cottages, 2 195 nu aveau decît o
singură cameră de dormit (care de multe ori era în acelaşi timp
şi cameră de zi) , 2 930 nu aveau decît două, iar 250 aveau mai
mult de două. Iată o serie de exemple luate din douăsprezece
comitate :
1. Bedfordshire.

Wrestlingworth : Dormitorul are o lungime de circa 12 picioare
şi o lăţime de 10 picioare, cu toate că multe sînt mai mici. O
căsuţă cu un singur cat e de multe ori împărţită printr-un perete
de scînduri în două dormitoare ; adesea un p at se află în bucătăria
înaltă de 5 picioare şi 6 ţoli. Chiria : 3 1. st. Chiriaşii trebuie să-şi
facă singuri latrinele ; proprietarul locuinţei pune la dispoziţie
doar groapa. Ori de cîte ori cineva îşi construieşte o latrină,
aceasta e folosită de toţi vecinii. Casa unui oarecare Richardson
era deosebit de frumoasă. Tencuiala de pe pereţi era umflată ca
rochia unei cucoane care face o reverenţă. Acoperişul era convex
într-o parte şi concav în cealaltă parte. Pe p artea concavă stătea,
din nefericire, un coş, un burlan strîmb făcut din lut şi din lemn,
167) „Tinerele perechi nu sînt un exemplu 'Prea moralizator pentru sw.-orile
şi fraţii adulţi care dorm în acelaşi dormitor ; şi cu toate că aceste cazuri con
crete nu pot fi înregistrate,

există destule date care justifică afirmaţia că sufe

rinţie mari şi de mu1te ori moartea constituie soarta femeilor oare se fac vinovate
de crima de incest", (Dr. Hunter, I. c„ p. 131.) Un funcţionar de poliţie de la
ţară care fusese mulţi ani de-a rîndul detectiv în cartierele rău famate din Londra
spune despre fetele din s atul său : „Asemenea imoralitate grosolană la o vîrstă
fragedă, asemenea obrăznicie şi neruşinare nu am întilnit niciodată :în timpul ac

tivităţii mele ca poliţist în cartierele cele mai rău famate din Londra„. Trăiesc

ca

porcii ;

băieţi

şi

fete

mari,

mame

şi

taţi, rtoţi

încăpere". („Child. Empl. Comm., Sixth Report• ,
nr. 155.)
168) „Public Health. Seventh Report, 1864" , p.

dorm

Lond.

împreună

în

aceeaşi

1 861, Appendix, p. 11,

9-14 passim.
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amintind trompa unui elefant. O prăjină lungă proptea coşul, gata
să cadă. Uşa şi fereastra erau în formă de romb . Din 17 case
vizitate, numai 4 au mai mult decît o cameră de dormit, şi acestea 4
sînt supraaglomerate. Cottages cu o singură cameră de dormit
adăposteau 3 adulţi şi 3 copii sau o pereche căsătorită şi 6 copii etc.
Dunton : Chirii mari de 4-5 1. st., salariul săptămînal al bărbaţi
lor 10 şilingi. Ei speră că-şi vor scoate banii de chirie din împleti
turile de paie pe care le face familia. Cu cît chiria e mai ridicată,
cu atît mai mare e numărul celor care trebuie să stea împreună
pentru a o plăti. Şase adulţi, care locuiesc cu patru copii într-o
cameră de dormit, plătesc 3 1. st. şi 1 0 şilingi. Casa cea mai ieftină
din Dunton, lungă pe din afară de 15 picioare şi lată de 10 picioare,
e închiriată cu 3 1. st. Numai una dintre cele 14 case vizitate avea
două camere de dormit. La o oarecare depărtare de sat se află o
casă ai cărei pereţi exteriori sînt murdăriţi de excrementele loca
tarilor ; partea de jos a uşii e complet putrezită pe o porţiune de
9 ţoli. Seara această deschizătură este astupată cu cîteva cărămizi
aşezate ingenios pe dinăuntru şi acoperite cu o bucată de rogojină.
Jumătate din fereastră, cu geam şi cu pervaz, a căzut afară. Aici
erau îngrămădiţi, fără nici un fel de mobile, 3 adulţi şi 5 copii.
Dunton nu stă mai prost decît restul Biggleswade Union-ului.
2. Berkshire.

Beenham : In iunie 1864, un bărbat, o femeie şi 4 copii trăiau
într-un cot (cottage cu un singur cat). O fiică s-a întors de la lucru
bolnavă de scarlatină. Ea a murit. Un copil s-a îmbolnăvit şi a
murit şi el. Cînd a fost chemat doctorul Hunter, mama şi un copil
erau bolnavi de tifos. Tatăl şi un alt copil dormeau afară, dar
dificultatea de a se asigura o izolare se vedea din faptul că rufele
casei contaminate stăteau grămadă în piaţa supraaglomerată a
acestui sat nenorocit, aşteptînd să fie spălate. Chiria pentru casa
lui H. este de un şiling pe săptămînă ; un singur dormitor pentru
soţ, soţie şi 6 copii. O casă, închiriată cu 8 pence (pe săptămînă) ,
lungă de 14 picioare şi 6 ţoli, lată de 7 picioare, iar bucătăria
înaltă de 6 picioare ; camera de dormit nu are ferestre, nici sob ă
şi nici o altă deschizătură în afară de cea care dă spre ieşire ; casa
nu are grădină de zarzavat. Pînă nu de mult locuiau aici un bărbat
împreună cu două fete adulte şi un fiu adult ; tatăl şi fiul dormeau
în pat, iar fetele în săliţă. 1n timpul cît familia a locuit aici, fie
care dintre ele a avut cîte un copil ; una a mers să nască la casa
de muncă, iar apoi s-a întors acasă.
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3. Bukinghamshire.

30 de cottages pe o suprafaţă de 1 OOO de acn, m care trăiesc
a1c1 circa 130-140 de persoane. Parohia Bradenham se întinde pe
1 OOO de acri ; în 1 851 ea număra 36 de case şi o populaţie formată
din 84 de b ărbaţi şi 54 de femei. Această inegalitate numerică
dintre sexe a dispărut în 1 86 1 , cînd numărul bărbaţilor era de 98,
iar cel al femeilor de 87, deci în 10 ani numărul bărbaţilor a crescut
cu 14, iar cel al femeilor cu 33. Intre timp numărul caselor scă
zuse cu 1 .
Winslow : este în cea mai mare parte reconstruit într-un stil
corespunzător ; se pare că cererea de case este mare, deoarece
cocioabe sărăcăcioase se închiriază cu 1 şiling şi 1 şiling şi 3 pence
pe săptămînă.
Water Eaton : Aici proprietarii, văzînd că p opulaţia creşte, au
distrus circa 200/o din casele existente. ffntrebat dacă nu ar putea
găsi o casă mai aproape, un muncitor sărac care trebuia să facă
un drum de vreo 4 mile pînă la locul de muncă a răspuns : „Nu, ei
se feresc ca de foc să primească un om cu o familie atît de nu
meroasă ca a mea" .
Tinker's End, lingă Winslow : O cameră de dormit pentru
4 adulţi şi 5 copii ·avea lungimea de 1 1 picioare, lăţimea de
9 picioare şi înălţimea în punctul cel mai înalt de 6 picioare şi
5 ţoli ; alta, avînd lungimea de 1 1 picioare şi 3 ţoli, lăţimea de
9 picioare şi înălţimea de 5 picioare şi 1 0 ţoli, adăpostea 6 per
soane. Fiecare dintre aceste familii avea mai puţin spaţiu decît cel
acordat unui condamnat la galere. Toate casele aveau doar o
cameră de dormit şi o singură intrare ; apă aveau foarte rar. Chiria
săptămînală între 1 şiling şi 4 pence şi 2 şilingi. In cele 16 case
vizitate nu era decît un singur om care cîştiga 10 şilingi pe săptă
mînă. Cantitatea de aer care revenea unei persoane în cazul arătat
era egală cu aceea pe care ar avea-o dacă ar sta închisă noaptea
într-o cutie de 4 picioare 3• E drept că cocioabele vechi au aerisire
naturală suficientă.
4. Cambridgeshire.

G amblingay aparţine mai multor proprietari. Are cele mai
dărăpănate cots care p ot să existe. Mulţi locuitori fac împletituri
de paie. La Gamblingay domneşte o oboseală de moarte, o resem
nare deznădăjduită în ceea ce priveşte murdăria. Neglijenţa care
se observă în centru devine o adevărată tortură la periferie, la
nord şi la sud, unde casele se degradează treptat. Cu toate că nu
locuiesc acolo, landlorzii storc tot ce se poate stoarce din acest loc
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nenorocit. Chiriile sînt foarte ridicate ; cîte 8-9 persoane sînt
îngrămădite într-o singură cameră de dormit ; în 2 cazuri, într-o
cămăruţă dorm 6 adulţi cu cîte 1 copil sau 2 copii fiecare.
5.

Essex.

!n multe parohii din acest comitat, numărul de cottages scade
concomitent cu acela. al populaţiei. fo nu mai puţin de 22 .de parohii
degradarea caselor nu a oprit totuşi creşterea populaţiei, respectiv
n-a avut ca urmare alungarea ei, care are loc pretutindeni sub
denumirea de „migraţiune în oraşe". In Fingringhoe, parohie care
se întinde pe o suprafaţă de 3 443 de acri, existau în 1 85 1 145 de
case ; în 1861 nu mai erau decît 1 10, dar populaţia nu voia s ă
plece şi reuşea să s e înmulţească şi î n aceste condiţii. I n Ramsden
Crays locuiau în 1851 252 de persoane în 61 de case ; în 1861
262 de persoane erau înghesuite în 49 de case. In Basildon locuiau
in 1 851 pe o suprafaţă de 1 827 de acri 157 de persoane în 35 de
case, iar la sfîrşitul deceniului 1 80 de p ersoane în 21 de case. In
p arohiile Fingringhoe, South Fambridge, Widford, Basildon şi Rams
den Crays locuiau în 1851 pe 8 449 de acri 1 392 de persoane
în 3 1 6 case, iar în 1861 pe aceeaşi suprafaţă locuiau 1 413 de per
soane în 249 de case.
6. Heretordshire.

Acest mic comitat a avut de suferit de pe urma „spiritului de
evicţiune" mai mult decît oricare alt comitat din Anglia. La Madley,
cottages supraaglomerate, constînd de obicei din două camere de
dormit, aparţin în mare p arte fermierilor. Ei le dau lesne cu chirie
cu 3 sau 4 1. st. pe an şi plătesc un salariu săptămînal de 9 şilingi I
7. Huntingdonshire.

Hartford avea în 1 851 81 de case ; scurt timp după aceea, în
această mică parohie cu o suprafaţă de 1 120 de acri au fost distruse
1 9 cottages. Locuitori : 452 în 183 1 , 382 în 1851 şi 341 în 1861. Au
fost vizitate patrusprezece cottages cu cîte o singură cameră de
dormit. Intr-una locuiau soţul, soţia, 3 fii adulţi, o fată adultă,
4 copii, în total 1 0 ; într-alta 3 adulţi, 6 copii. Una dintre camere
în care dormeau 8 persoane era lungă de 12 picioare şi 1 0 ţoli,
lată de 12 picioare şi 2 ţoli şi înaltă de 6 picioare şi 9 ţoli ; volumul
mediu, fără nişe, era de aproximativ 1 30 de picioare 3 de persoană.
In cele 14 camere de dormit locuiau 34 de adulţi şi 33 de copii.
Foarte puţine dintre aceste cottages au o grădină de zarzavat, dar
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mulţi dintre locatari puteau să arendeze mici parcele cu cîte 1 0
sau 1 2 şilingi rood-ul (1/4 de acru) . Aceste parcele se află departe de
locuinţă ; casele nu au latrine. Familia e nevoită să folosească în
acest scop parcela ei, sau - fie-mi iertate cele ce urmează - să
se uşureze în sertarul unui dulap. Cînd e plin, este golit acolo unde
conţinutul lui e necesar. In Japonia, circuitul acesta fiziologic se
face în condiţii mai igienice.
8. Lincolnshire.

Langtoft : Aici, în casa lui Wright, locuieşte un bărbat îm
preună cu soţia sa, cu soacra şi cu 5 copii ; casa are bucătărie,
spălătorie şi o cameră de dormit deasupra bucătăriei ; bucătăria şi
camera de dormit au o lungime de 12 p icioare şi 2 ţoli şi o lăţime
de 9 picioare şi 5 ţoli ; întreaga suprafaţă are 2 1 de picioare şi 3 ţoli
lungime, 9 picioare şi 5 ţoli lăţime. Camera de dormit este mansar
dată. Pereţii se îngustează în partea de sus asemenea unei căpăţîni
de zahăr ; numai pe peretele din faţă este o ferestruică. De ce locuia
aici ? Fiindcă avea o grădină de zarzavat ? Nu, ea era foarte mică.
Din cauza chiriei ? Nu, ea era ridicată : 1 şiling şi 3 pence p e
săptămînă. Casa era aproape d e locul d e muncă ? Nu, ea se afla
la o depărtare de 6 mile, astfel că în fiecare zi locatarul ei trebuia
să parcurgă pe jos dus şi întors 12 mile. Locuia aici pentru că acest
cot era de închiriat şi voia să aibă un cot în care să stea numai el
oriunde s-ar afla, la orice preţ şi în orice stare. Dăm mai jos o
statistică a 12 case din Langtoft, cu 1 2 dormitoare, 38 de adulţi şi
36 de copii :
12 case din Langtoft
Case

Dormitoare

Adulţi

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

3
4
4
5
2
5

Copii

5
3
4
4
2
3

Numărul
de persoane

8
7
8
9
4
8

Case

1
1
1
1
1
1

Dormitoare Adulţ i

1
1
1
1
1
1

3
3
2
2
3
2

copi i

Numărul
ele persoane

3
2
o
3
3
4

6
5
2
5
6
6

9. Ken t.

Kennington era extrem de aglomerat în 1 859, cînd a izbucnit
difteria, şi medicul p arohiei a efectuat o anchetă oficială asupra
situaţiei populaţiei mai sărace. El a stabilit că în această localitate,
în care era nevoie de multe braţe de muncă, multe cots fuseseră
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distruse fără ca în locul lor să se fi clădit altele noi. Intr-o circum
scripţie existau 4 case, denumite birdcages (colivii) ; fiecare •avea
4 camere, cu următoarele dimensiuni în picioare şi ţoli :
bucătăria . . . . . . . . . . . . . . 9,5
spălătoria . . . . . . . . . . . . 8,6
camera de dormit . . . . . . 8,5
camera de dormit . . . . . . 8,3

10.

x

8,11
4,6
x 5,10
x 8,4

x

x

6,6
6,6
x 6,3
x 6,3

x

Northampt onshire.

Brixworth, Pitsford şi Floare : In aceste sate vagabondează
iarna pe drumuri 20-30 de oameni care nu au de lucru. Fermierii
nu-şi lucrează totdeauna îndeajuns terenurile arabile şi grădinile
de zarzavat, iar landlordul a găsit de cuviinţă să-şi comaseze toate
fermele în 2 sau 3 ferme. De aici lipsa de lucru. In timp ce p ămintul
aşteaptă să fie lucrat, muncitorii frustraţi îl privesc cu j ind. Istoviţi
de muncă în timpul verii şi muritori de foame în timpul iernii, nu
e de mirare că spun în dialectul lor : „the p arson and gentlefolks
seem frit to death at them" 1usa) .
La Floare există cazuri cînd familii cu cîte 4, 5 şi 6 copii
locuiesc într-o cameră de dormit dintre cele mai mici ; ditto familii
formate din 3 adulţi şi 5 copii sau soţ, soţie, bunic şi 6 copii bolnavi
de scarlatină etc. ; în două case cu două camere de dormit, 2 familii
de cîte 8-9 adulţi.
1 1 . Wiltshire.

Stratton : 31 de case vizitate ; 8 nu au decît o singură cameră
de dormit ; Penhill în aceeaşi p arohie. Un cot, închiriat cu 1 şiling
şi 3 pence pe săptămînă, este locuit de 4 adulţi şi 4 copii ; în afară
de p ereţi, nu are nimic bun începînd cu p ardoseala făcută din pietre
cioplite grosolan şi terminînd cu acoperişul de paie putred.
12. Worcestershire.

Aici n-au fost demolate multe case ; dar din 1851 pînă în 1 861
numărul locatarilor a crescut de la 4,2 la 4,6 de fiecare casă.
Badsey : Multe cots şi grădini de zarzavat. Unii fermieri de
clară că aceste cots sînt „a great nuisance here, because they bring
the . poor" (cots sînt un mare rău aici pentru că ele îi aduc p e
săraci) . U n gentleman declară :
16Ba)

„Pop a

şi

cu

nobilii

par a se

fi

înţeles să ne omoare•.
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„Săracii ;nu ar avea nimic de cîştigat ; dacă s-ar mai clădi 500 de cots,
ele ar fi luate imediat, ca pîinea caldă ; într-adevăr, cu cît se construiesc mai
multe, cu atît se cer mai multe".

Prin urmn.re, după părerea lui, casele generează locuitori, care,
fireşte, exercită presiune asupra „mijloacelor locative " ; iar doc
torul Hunter remarcă :
„Ei bine, săracii aceştia trebuie să vină de undeva, şi dntmcît la Badsey
nu există nimic care să-i atragă î.n mod deosebit, cum ar fi, de pildă, filantro
pia, pe ei di aduce aici numai groaza de a nu ajunge >într-un lo c şi mai rău.
Dacă ar iputea găsi o casă şi un petic de pămînt în apropierea locului lor d e
muncă, e i a r prefera, desigur, să n u vină ila Badsey, unde rpentru o palmă d e
pămînt plăltesc de două ori mai mult decit un fermier" .

Emigrarea continuă l a oraşe, formarea continuă l a sate a unei
populaţii „exc::edentare " ca urmare a concentrării fermelor arendate,
a transformării pămîntului arabil în păşuni, a introducerii maşini
lor etc. merg mînă în mînă cu alungarea continuă a populaţiei
rurale ca urmare a demolării de cottages. Cu cît un district este
mai depopulat, cu atît „suprapopulaţia" lui „relativă" e mai mare,
cu atît presiunea exercitată de aceasta asupra mijloacelor de folo
sire a braţelor de muncă este mai mare, cu atît excedentul absolut
al populaţiei turale faţă de mijloacele ei locative este mai mare,
cu atît este deci mai mare la sate suprapopulaţia locală şi aglome
rarea, care constituie un pericol permanent de răspîndire a b olilor.
Aglomerarea unor mase de oameni în satele şi în aşezările mici îm
prăştiate corespunde alungării lor forţate de pe pămînturi. Transfor
marea continuă a muncitorilor agricoli în „excedentari " , însoţită,
în pofida scăderii numărului lor, de creşterea masei produsului lor,
este leagănul pauperismului. Pauperismul care îi ameninţă consti
tuie motivul alungării lor şi principala cauză a condiţiilor de loC'uit,
mizerie care le frînge ultima putere de rezistenţă şi-i transformă
în simpli sclavi ai proprietarilor funciari 169) şi ai fermierilor, astfel
169) „Ocupaţia pe care cerul a hărăzit-o (hind-uJ.ui) imprimă chiar dem
nitate situaţiei sale. BI nu este un selav, ci un soldat al păcii şi merită ca lan
dlordul să-i asigure locuinţa cuvenită UlllUi om căsătorit de vreme ce-i cere s ă
f acă o muncă ohligaforie asemănătoare celei p e care ţara o .cere unui soldat.
Ca şi soldatul, el nu primeşte rpreţul de ipiaţă pentru mUill.c a sa. Ca şi soldatul,
el e recrutat de tînăr, cînd e neştiutor şi 111u cunoaşte decît propria sa meserie
ş i locaHtatea lin care trăieşte. Căsătoriile timpurii şi diferitele ilegi cu privire
la domiciliere acţionează asupra lui aşa cum acţionează recrutarea şi codul
militar-penal asupra soldatului". (Dr. Hunter, l.c„ ;p. 132.) Uneori, în mod
ex.cepţional dte un lfilldlord mai sensibil se �nduioşează de pustietatea pe care
el ÎlllSuşi a creat-o. Cînd a fost ·felicitat cu prilejul terminării casteluluî d e la
Holkham, contele de Leicester a spus : „E trist s ă tii singur ipe domeniile tale.
Mă uit în jurul meu şi nu văd nici o casă in aiară de casa mea. Sînt uriaşul
din turnul uriaşilor şi mi-am mîncat toţi vecinii".
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că salariul minim devine pentru ei o lege naturală. Pe de altă parte,
în pofida „suprapopulaţiei relative " , satul este totuşi insuficient
populat. Lucrul acesta nu constituie un fenomen local, nu se întîl
neşte numai în localităţile în care exodul spre oraşe, mine, con
strucţii de căi ferate etc. este prea mare, ci pretutindeni atît în
timpul secerişului, cît şi primăvara şi vara, în toate perioadele
numeroase în care agricultura engleză, foarte îngrijită şi intensivă,
are nevoie de braţe de muncă suplimentare. Muncitorii agricoli sînt
întotdeauna prea mulţi pentru nevoile medii ale agriculturii şi în
totdeauna prea puţini pentru nevoile ei excepţionale sau tem
porare 170) . Din această cauză, în documentele oficiale sînt în
registrate reclamaţii contradictorii venite din aceleaşi localităţi,
unele relevînd lipsa de braţe de muncă, altele existenţa unui exce
dent de braţe de muncă. Lipsa temporară sau locală de braţe de
muncă nu are drept consecinţă o urcare a salariului, ci atragerea
femeilor şi a copiilor la munca cîmpului şi micşorarea continuă a
vîrstei la care muncitorul începe să lucreze. De îndată ce exploa
tarea femeilor şi a copiilor capătă o amploare mai mare, ea devine
la rîndul ei un nou mijloc pentru trecerea în rîndurile populaţiei
excedentare a muncitorilor agricoli de sex masculin şi pentru men
ţinerea salariului lor la un nivel scăzut. In partea de răsărit a
Angliei creşte şi se dezvoltă rodul minunat al acestui cercle vi
cieux * * , aşa-numitul gangsystem (sistemul cetelor sau al echi
pelor) , despre care voi spune aici cîteva cuvinte 171) .
170)

Un fenomen

asemănător se

observă 1n uHimele decenii şi

b Franţa,

pe măsură ce acol-0 producţia capitalistă pune stăpÎIIlire pe agricultură şi alungă
spre oraşe populaţia

agricolă

condiţiilor

şi

de

locuit

a

„excedentară".

celorlalte

condiţii

Şi aici se observă o .înrăutăţire
chiar

la

locul u.nde

se

a

formează

această pOipu.laţie „excedentară". ln ceea ce priveşte acel , ,iproletariat foncier" *
specific creat de sistemul parcelar, vezi, intre altele, lucrarea lui Colins citată

mai

SUIS

şi

Karl Marx,

„Optsprezece brumar al

lui Ludovic Bonaparte•,

ediţia

1869, p. 91 şi urm. (Vezi K. Marx şi P. Engels. Opere, vol. 8,
Bucureşti, Editura politică, 1960, p.208 şi urm.) I n 1846 popu.laţia urbană repre
zenta în Franţa 24,429/o
din totalul
populaţiei,
iar cea
rurală
75,589/o ; în
1861 popu.laţia urbană reprezeruta 28,86°/o, iar cea rurală 71 ,140/o . ln ultimii
5 ani scăderea procentului populaţiei rurale s-a accentuat şi mai mult. lncă
în 1846 Pierre Dupont spUlllea în „Chant des ouvriers" :
a 2-a, Hamburg

„Bordeiele m-s gropi adînci,
Prin ruini p ulltăm osînda,
Cu hoţii-alături dăm în hrinci
Oind bufniţele ies la pi!.ndă • ,

171)

Raportul al şaselea, care
e ş i ultimul, publicat
de „Child. Empt
la sfiirşitul lunii martie 1867, nu se ocupă decît de sistemul cetelor în
agricu.ltură.

Comm. •

" - proletariat agricol. - Nota trad.
cerc vicios. - Nota trad.
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Sistemul cetelor e răspîndit aproape exclusiv în Lincolnshire,
Huntingdonshire, Cambridgeshire, Norfolk, Suffolk şi Nottingham
shire ; uneori poate fi întîlnit şi în comitatele învecinate : Nort
hampton, Bedford şi Rutland. Aici luăm ca exemplu Lincolnshire.
O mare parte din suprafaţa acestui comitat este un teren nou ;
el a fost obţinut prin secarea mlaştinilor sau, ca şi în alte comita te
menţionate din răsăritul ţării, a fost smuls mării. Maşina cu abur
a făcut minuni la secarea mlaştinilor. Acolo unde altădată erau
mlaştini sau nisipişti, se văd acum lanuri de grîu şi se obţin rentele
funciare cele mai ridicate. Acelaşi lucru se poate spune şi despre
pămînturile aluviale valorificate, ca, de pildă, insula Axholme şi
alte p arohii de pe malul Trentului. Pe măsură ce apăreau ferme
noi, nu numai că nu se clădeau cottages noi, dar se demolau cele
vechi, iar muncitorii erau aduşi din satele deschise, aşezate la
depărtare de mile de-a lungul şoselelor care şerpuiesc printre dea
luri. Inainte vreme numai aici se adăpostea populaţia pentru a se
apăra împotriva îndelungatelor inundaţii din timpul iernii. Munci
torii care locuiau în permanenţă la fermele cu o suprafaţă de
400-1 OOO de acri (aici ei se numesc „confined labourers" *) sînt
folosiţi exclusiv la munci agricole permanente şi grele, efectuate
cu >ajutorul cailor. La fiecare 1 00 de acri (1 acru
40,49 ari, s.au
1 ,584 morgeni prusieni) revine în medie abia un cottage. Un arendaş
al unui teren mlăştinos (Fenland) a declarat, de pildă, comisiei de
anchetă :
=

„FeI'IIl a mea are 320 de acri, numai pămînt arabil. Nu există nici un
cottage. Acum Ja mi.ne locuieşte un singur muncitor. Am patru rîndaşi, care
locuiesc în .împrejurÎ!llli . Munca uşoară .care necesită multe braţe este îndeplinită
de cete • 172) .

Pămîntul cere multe munci uşoare, ca plivitul, grăpatul, trans
portarea pe cîmp a îngrăşămintelor, îndepărtarea pietrelor etc.
Toate aceste munci sînt efectuate de cete, adică de echipe organi
zate, care locuiesc în satele deschise.
Ceata este compusă din 10 pînă la 40 sau 50 de persoane, şi
anume femei, .adolescenţi de ambe sexe (între 13 şi 18 ani), deşi
la 13 ani băieţii ies de obicei din ceată, în sfîrşit din copii de
ambe sexe (între 6 şi 13 ani) . In fruntea ei se află gangmaster-ul
(şeful) , întotdeauna un simplu muncitor agricol, de cele mai multe
ori un aşa-zis „terchea-berchea " , o puşlama, un vagabond şi un
beţiv, dar cu oarecare spirit de iniţiativă şi savoir faire ** . El recru1121

*
**

„Child. Empl. Comm., VI. Report•, Evidence, p. 37, nr. 1 73.
-

-

muncitori legaţi. - Nota trad.
pricepere. - Nota trad.
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tează ceata, care lucrează sub conducerea lui şi nu sub conducerea
fermierului. Cu acesta din urmă el se învoieşte de obicei cu munca
în acord, şi venitul său, care în medie nu depăşeşte cu mult pe
acela al unui simplu muncitor agricol 173) , depinde aproape în în
tregime de dibăcia cu care reuşeşte să stoarcă de la ceata lui cit
mai multă muncă într-un timp cit mai scurt. Fermierii au descoperit
că femeile nu lucrează cum trebuie decit sub conducerea unui
bărbat, dar că, pe de altă parte, dacă au început lucrul, femeile şi
copiii muncesc din răsputeri, ceea ce ştia dej a Fourier, pe cind
muncitorul adult de sex bărbătesc este destul de şiret ca pe cit
posibil să-şi economisească forţele. Şeful umblă de la un domeniu
la altul şi găseşte astfel de lucru cetei sale timp de 6-8 luni pe an.
Pentru familiile de muncitori este mai avantajos şi mai sigur să
aibă de-a face cu el decit cu fermierul, care nu angaj ează copii
decit ocazional. Această împrejurare întăreşte atît de mult influenţa
şefului în satele deschise, incit de obicei copiii nu pot fi angajaţi
decit prin intermediul lui. Inchirierea individuală a copiilor, separat
de ceată, constituie o îndeletnicire accesorie a lui.
„Aspectele sumbre" ale sistemului de mai sus sînt munc'a
excesivă a copiilor şi adolescenţilor, drumurile lungi pe care le fac
zilnic pînă şi de la domeniile pe care lucrează, situate la 5, 6 şi
uneori 7 mile depărtare, şi, în sfîrşit, demoralizarea cetei. Deşi
şeful, numit în unele regiuni „the driver" (gonaciul) , este înarmat
cu o bită, el face numai arareori uz de ea ; plîngerile împotriva
unui tratament brutal constituie excepţii. El este un suveran demo
crat sau ceva asemănător vrăjitorului din Hameln. El are deci
nevoie de popularitate în rîndurile supuşilor săi şi-i ciştigă pe
aceştia datorită vieţii de nomad care înfloreşte sub oblăduirea lui.
Un libertinaj grosolan, o destrăbălare zgomotoasă şi neruşinarea cea
mai cinică domnesc în rîndurile cetei. Şeful plăteşte de obicei
lefurile într-o cîrciumă şi apoi se întoarce acasă pe două cărări, în
fruntea cetei, sprijinit de o p arte şi de alta de cite o femeie voinică
şi urmat de copiii şi de adolescenţii care fac glume şi cîntă cîntece
batj ocoritoare şi obscene. La întoarcere are loc ceea ce Fourier
numeşte „fanerogamie" 188• Cazuri cind fete de 13 şi 1 4 ani rămîn
însărcinate cu tovarăşii lor de aceeaşi vîrstă sînt frecvente. Satele
deschise care furnizează contingentele cetei devin adevărate So
dome şi Gomore 174) şi dau de două ori mai mulţi copii nelegitimi
decit tot restul regatului. Am arătat mai sus care este moralitatea
173) Unii ş efi de ceată au ajuns .fermieri care arendează pînă la 500 de
acri sau proprietari de case.
174) „Jumătate din fetele din Ludford au fost nenorocite de cete• (1. c.,
.Aippendix, p, 6, nr. 32) .
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după căsătorie a fetelor crescute la această şcoală. Copiii lor, în
cazul cînd nu sînt răpuşi de opiu, sînt recruţii predestinaţi ai
cetelor.
Ceata, în forma ei clasică descrisă mai sus, se numeşte ceată
publică, comună sau ambulantă (public, common or tramping gang) .
ln afară de aceasta există şi cete particulare (private gangs) . Ele
au aceeaşi compoziţie ca şi ceata comună, dar numără mai puţini
membri ; aceştia nu muncesc sub conducerea unui şef, ci sub con·
ducerea unui argat bătrîn pe care fermierul nu-l poate utiliza mai
bine. Aici spiritul b oem dispare, dar, dup ă toate mărturiile, retri
buirea muncii şi tratamentul copiilor sînt mai proaste.
Sistemul cetelor, care în ultimii ani 175) se extinde tot mai mult,
nu există, desigur, de dragul şefului. El există pentru îmbogăţirea
marilor fermieri 176) şi, respectiv, a landlorzilor 177) . Pentru fermier
nu există o metodă mai ingenioasă de a-şi reduce numărul de
muncitori mult sub nivelul normal şi de a avea totuşi în perma
nenţă la dispoziţie mîna de lucru suplimentară pentru orice munci
suplimentare, de a obţine cît mai multă muncă cu cît mai puţini
bani 178) şi de a transforma în „excedentari" pe muncitorii adulţi de
sex masculin. După aceste explicaţii se înţelege de c'e, pe de o
parte, se recunoaşte că muncitorul agricol suferă într-o măsură mai
mare sau mai mică din cauza şomajului, iar pe de altă parte se de
clară că sistemul cetelor este „necesar" din cauza lipsei de mun
citori de sex masculin şi a strămutării lor în oraşe 179) . Cîmpul plil75j „Sistemul s-a extins foarte mult in ultimii ani. In unele locuri el a
fost introdus abia recent ; in altele, unde datează de mai multă vreme, în ceată
sînt luaţi copii mai mulţi şi mai mici" (l. c„ p. 79, nr. 174) .
176) „ Micii fermieri nu folosesc munca cetelor". „Ea

un

pămînt

prost,

ci

numai

acolo

unde

pămintul

aduce

o

nu

este

rentă

folosită

de

pe

2 1. st.-

2 I. st. şi 10 şilingi la acru• (I. c„ p. 17 şi 14.)
1 77) U111ul dintre aceşti domni tine atît de mult Ia rentele lui, 8ncît declară

indignat comisiei de anchetă că vina pentru tot tărăboiul o poartă doar denu
mirea sistemului. Dacă sistemul s-ar numi nu „ceată", ci „asociaţie industrială·
agricolă-cooperativă a tineretului pentru întreţinere prin forţe proprii " , totul
ar fi a11 right*.
1 78) „Munca cetelor este mai ieftină decît orice altă muncă ;

iată motivul

pootru care este folosită" , spune un fost şef (1. c„ p. 17, nr. 14) . „Sistemul ce•
telor este fără îndoială cel mai ieftin pentru fermier, şi, rle asemenea , fără doar
şi poate cel mai nefast pentru copii" , spune un fermier (l. c„ ip. 1 6, nr. 3).

179) „Nu încape îndoială că mare parte din munca îndeplinită acum în
cete de către co,pii era îndeplinită înainte de bă11baţi şi de femei. Acolo unde

se doloseşte munca femeilor şi a copiilor sint mai mulţi bărbaţi şomeri (more
men are aut o.f work) decit tnainte" (l. c„ p. 43, nr. 202) . Pe de altă parte,
putem

citi :

*

„Problema

- în regulă.

-

muncii

Nota trad.

(labour

question)

devine

atît

.de

serioasă

în
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vit de buruieni şi neghina umană din Lincolnshire etc. sînt c'ei doi
poli opuşi ai producţiei capitaliste 180) .
f) Irlanda
In închei erea acestui capitol trebuie să mai aruncăm o pnv1re
asupra Irlandei. Ne vom referi în primul rînd la faptele care
interesează aici.
Populaţia Irlandei a ajuns în 1 841 la 8 222 664 de locuitori, a
scăzut în 1 851 l a 6 623 985, în 1 861 la 5 850 309, iar în 1 866 l a
5 500 OOO, adică aproximativ nivelul din 1 80 1 . Scăderea a început
multe districte agricole, îndeosebi în cele producătoare de griu, în urma emi
grării şi a uşurinţei cu care daitorită .căilor !ferate se poate pleca în oraşele
mari, inoit consider" (vorbeşte agentul agricol al UlllUi mare proprietar) „că
munca copiilor este absolut necesară" (1. c., p. 80, nr. 180). Menţionăm că în
districtele agricole -din Anglia, spre deosebire de restul lumii >Civilizate, the
labour question (problema mUlllcii) înseamnă the landlords' and farmers' ques
tion (problema JandJorzilor şi a fermierilor) : cum se poate permaJnentiza la
sate o „suprapopulaţie relativă" su.ficierută şi, în .consecinţă, „un salariu minim"
pentru muncitorul agricol în pofida emigrării mereu crescînde a populaţiei
rurale ?
1BD) „Public Health Report" , citat de mme mai sus, �n care atunci oind
se V'Orbeşte de mortalitatea infantilă se menţi.onează Îlll treacăt sistemul cetelor,
a rămas necunoscut presei şi, în conseci.nţă, pubJicului englez. Dimpotrivă, ul
timul raport al „Child. Empl. Comm." a oferit presei un material „senzaţional"
binevenit. ln ti.mp ce presa liberală dntreba cum a fost posibil ca domni dis
tinşi şi doamnele lor, .precum .şi beneficiarii oficiali ai venilturilor bisericeşti
de care mişună Lillloolnshire, •cum a fost posibil ca aceste personaj e care trimit
la antipozi „misiuni speciale !Pentru îmbHnzirea moravurilor sălbaticilor din
Oceania" să permită ca ipe domeniile ·lor, sub ochii lor, să se dezvolte un ase
menea sistem, presa aristocratică făcea consideraţii exclusiv asupra imorali
tăţii ţăranilor, care sînt 1n stare să-şi vîndă copiii ca sclavi I In condiţiile
blestemate Ia care ,,nobilii" I-au condamnat pe ţăran, n-ar fi de mirare dacă
acesta şi-ar miinca ipropri.iJi lui copii. Demn de admiraţie într-adevăr este faptul
că el şi-a păstrat în mare parte integritatea caracterului. Rapoartele oficiale do
vedesc că părinţii detestă sistemul cetelor în districtele dn care el se practică.
„ln mărturiile adunate de noi se găsesc din 1belşug dovezi că părinţii ar fi fa
multe cazuri recunoscători unei legi coercitive care le-ar da posibilitatea să se
opună tellltaţiilor şi presiunii la care sînt adesea supuşi. Ameninţaţi cu conce
dierea iba de către funcţionarul parohiei, ba de către stăpd:o, ei sînt siliţi să-şi
trimită copiii la muncă fa loc să-i trimită Ia şcoală... Orice irosire de timp şi
de forţe, toată suferinţa pe care i-o iprovoacă agricultorului şi .familiei sale is
tovirea extremă şi inutilă, !fiecare caz 1n care părinţii ipun pe seama supra
aglomerării de cottages şi pe seama influenţelor dăunătoare ale sistemului cete
lor distrugerea morală a copilului lor generează la săracii care munces c senti
mente UŞ<Jr de tnţeles şi asupra <:ărora nu este necesar să stăruim. Ei sînt con
ştienţi de d'aiptul că multe sUferinţe fizice şi morale le sint pricinuite de îm
prejurări ipentru care nu sînt d111 nici un chip răspunzători, :pe care, dacă le-ar
fi stat în putere, nu le-ar ;fi ,încuviinţat niciodată şi �mpotriva cărora ei nu pot
să lupte" (I. c., p. XX, nr. 82, şi .p . XXIII, nr. 96) .
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în anul de foamete 1846 şi în mai puţin de 20 de ani Irlanda a
pierdut peste �/10 din întreaga ei populaţie 181 ) . Numărul total al
emigranţilor din mai 1851 pînă în iulie 1865 era de 1 59 1 487 ; în
ultimii cinci ani, 1861-1 865, era de peste o jumătate de milion.
Numărul caselor locuite a scăzut în perioada 1851-186 1 cu 52 990.
Din 1851 pînă în 1861 numărul fermelor cu o suprafaţă de 15-30 de
acri a crescut cu 6 1 OOO, al fermelor cu o suprafaţă de peste 30 de
acri cu 1 09 OOO, în timp ce numărul total al fermelor a scăzut cu
120 OOO, scădere care se datora deci exclusiv dispariţiei fermelor
cu o suprafaţă de mai puţin de 15 acri, cu alte cuvinte centrali
zării lor.
Scăderea numărului populaţiei, fireşte, a fost însoţită în gene
ral de o scădere a masei produselor. Pentru ceea ce ne interesează
pe noi este suficient să examinăm cei 5 ani dintre 1861 şi 1 865, î'n.
timpul cărora au emigrat peste o jumătate de milion de locuitori,
iar cifra absolută a populaţiei a scăzut cu peste 1/3 milion. (Vezi
tabelul A.)
Tabelul A

Şeptelul de vite
Anul

Vite cornute mari

Cai

scădere

total

1860 . . .
1861 „
1862 „
1863 „
1864 „
1865 „

.....
„
„
„„

„

„

„

„

619
614
602
579
562
547

„

„

„

„

„

„

„

total

811
232
894
978
158
867

Anul

3
3
3
3
3
3

5 579
11 338
22 916
17 820
14 291
Oi

1860 „
1861
1862 „
1863 „
1864 „
1865 „

„

„

„

. . . . . • . .
„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

3
3
3
3
3
3

total

scădere

542 080
556 050
456 132
308 204
366 941
688 742

99 918
147 928

-

creştere

13 970
58 737
321 801

1
1
1
1
1
1

scădere

606 374
471 688
254 890
144 231
262 294
493 414
t otal

creştere

134 686
216 798
110 659

118 or. 1
231 LO

Poroi
--

271 07ll
102 042
154 324
067 458
058 480
299 893

•cădere

creştere

J G9 0:50
86 866
8 978

52 282
241 413

Din tabelul de mai sus rezultă :
Vite cornule mari

Cai

Scădere

Scădere

Oi

Porci

Creştere

Creştere

absolută

absolută

absolută

absolută.

71 944

112 960

146 662

28 821182)

181) Populaţia Irlandei : in 1801 5 319 861 de locuitori, în 1811 6 084 996, în
1821 6 869 544, în 1831 1 828 341, in 1841 8 222 664.
182) Rezultatul ar fi şi mai defavorabil dacă ne-am întoarce mai mult în
trecut. Astfel : oi in 1 865 3 688 142, iar în 1 856 3 694 294 ; porci fa 1865 1 299 893,
iar în 1858 1 40il 883.
45

-

Marx-Engels

-

Opere, vol. 23
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Să examinăm acum agricultura, care furnizează mijloacele de
subzistenţă pentru oameni şi pentru vite. In tabelul B se indică
scăderea şi creşterea anuală în comparaţie cu anul precedent.
La cereale figurează griul, ovăzul, orzul, secara, fasolea şi mazărea,
la legume cartofii, napii, sfecla, varza, morcovii, păstîrnacul, bor
ceagul etc.
Tabelul B

Creşterea sau scăderea suprafeţei cultivate şi a fîneţelor
(respectiv păşuni) în acri
Cereale

Anul

1861
1862
1863
1864
1865
1861-65

Legume

soădere

scădere

15 701
72 734
144 719
122 437
72 450
428 041

36 974
74 785
19 358
2 317

oreştere

scădere creştere

47 969

25 421
108 013

Păşuni
şi
trifoi

In

scădere

oreştere

19 271
2 055
6 623
7 724
63 922
87 761
47 486
68 970 50 159
82 834
1 22 850

Suprafaţa totală
oare serv"'lte
pentru agrioulturi
şi oreşterea vi teier
soădere

or"'ltere

81 373
138 841
92 431
10 493
28 218
330 370

In 1865 suprafaţa 11păşunilor" a crescut pînă la 127 470 de acri,
îndeosebi datorită faptului că suprafaţa 11pîrloagelor şi a turbării
lor " s-a redus cu 101 543 de acri. Comparînd anul 1865 cu anul
1 864, constatăm la cereale o scădere de 246 661 de cuarteri, dintre
care 48 999 la griu, 166 605 la ovăz, 29 892 la orz etc. ; la cartofi
constatăm o scădere de 446 398 de tone, cu toate că suprafaţa cul
tivată a crescut în 1 865 etc. (vezi tabelul C.)
De la mişcarea populaţiei şi a producţiei agricole din Irlanda
trecem la mişcarea din punga landlorzilor, a marilor fermieri şi
a capitaliştilor industriali din această ţară. Ea se reflectă în sc'ăderea
şi creşterea impozitului pe venit. Pentru înţelegerea tabelului D
menţionăm că rubrica D (profituri cu excepţia celor ale fermierilor)
cuprinde şi aşa-zisele profituri „profesionale", adică veniturile avo
caţilor, ale medicilor etc., şi că rubrictle C şi E, nespecificate aici,
cuprind veniturile funcţionarilor, ale ofiţerilor, ale sinecuriştilor
statului, ale creditorilor statului etc.

„

�

Tabelul O

Creştereq, sau scăderea suprafeţei cultivate, a produsului la acru şi a produsului total în 1865 în comparaţie cu 1864 188 )
Suprafaţa onltivati
ln acri

Produsul

1864

1865

Griu . . . . . . . . 276 483 266 989
Ovăz . . . . . . 1 814 886 1 745 228
Orz . . . . . . . . 172 700 177 102
Orzoaică
10 091
8 894
Secară

" "}

Cartofi . . . . . . 1 039 724 1 066 260
337 355 334 212
Napi
14 389
14 073
Sfeclă . . . . . .
31 821
33 622
Varză
301 693 251 433
In
Fin
...
1 609 569 1 678 493
* Stone
14 pfunzi.
„

„

„

I I l i

1 1

l i

• „

„

Creşte„ sau eoiidere

ln 1865

1864

+

4 402
1 197
2 6 536
316
1 801
68 924

Produsul
la acru

9 494
69 658

1865

Creştere eau
soii.de re

Produsul t.ota.l

ln 1865
+

1864

1865

Creştere sau scădere ln 1865

+

cuarteri
cwt. cwt. cwt. cwt.
cuarteri cuarteri
13,3 13,0
826 783
0,3
875 782
7 826 332 7 659 727
12,1 12,3 0,2
15,9 14, 9
1,0
761 909
732 017
1,6
16,4 14,8
15 160
13 989
12 680
8,5 10,4 1,9
18 364 5 684

tone
4,1
3 143 10,3
10,5
9,3
50 260 34,2*
1,6

tone

tone
tone tone
tone
0,5 4 312 388 3 865 990
3,6
9,9
0,4 3 467 659 3 301 683
13,3 2,8
147 284
191 937
10,4 1,1
297 375
350 252
64 506
25,2*
9,0*
39 561
1,8 0,2
2 607 153 3 068 707

tone

cuarteri
48
166
29
1

999
605
892
171

tone
446 398
165 976

44 653
52 877
24 945
461 554

=

183) Datele au fost luate din „ Agricultural Statistics, Ireland. General Abstracts'', Dublin, pe anul 1860 şi urm.,
şi din „Agricultural Statistics, Irela.nd . Tables showing the Estimated Average Produce etc. • , Dublin 1867. Se ştie că
aceasta este statistica ofkială �rezentată parlamentului in fiecare an.
Adaos la ediţia a 2-a. Statistica oficială arată pentru anul 1872 o scădere a suprafeţei cultivate, în comparaţie cu
1871, cu 134 915 acri. A avut Joc o „creştere• la cultura ·legumelor - napi, sfeclă etc. ; suprafaţa cultivată „a scăzut•
cu 16 OOO de acri la griu, c u 14 OOO de acri la ovăz, cu 4 OOO de acri la orz şi la secară, cu 66 632 de acri la cartofi,
cu 34 667 de acri la irl şi cu 30 OOO de acri la fineţe, trifoi, borceag şi rapiţă. Suprafeţele cultivate cu griu s-au redus
în ultimii 5 ani precum urmează : 1868 - 285 OOO de acri ; 1869 - 280 OOO de acri ; 1870 - 259 OOO de acri ; 1871
244 OOO de acri 1 1 872 - 228 OOO de acri. Pentru 1872 constatăm, în cifre rotunde, o creştere de 2 600 la cai, 80 OOO la
Viite comute mari, 68 600 la oi şi o scădere de 236 OOO la porci.
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Tabelul D

Venituri supuse impozitului pe venit în 1 . st.
A

Rubrica

B

Renta funciară . . . . . . . . . . 12 893 829

)

1864

1863

1865

1861

1862

13 003 554

13 398 938

13 494 091

13 470 700

13 801 616

1860

Rubrica

184

Profitul fermierilor . . . . . .

2 765 387

2 773 644

2 937 899

2 938 823

2 930 874

2 946 072

Rubrica D

4 891 652

4 836 203

4 858 800

4 846 497

4 546 147

4 850 199

22 962 885

22 998 394

Profituri industriale

Totalul rubricilor
A-E

23 597 574

23 658 631

23 236 298

23 930 340

La rubrica D, creşterea medie anuală a venitului reprezenta
în 1853--1 864 numai 0,930/o, pe cînd în Marea Britanie ea repre
zenta în aceeaşi perioadă 4,580/o. Tabelul următor arată repartiţia
profitului (fără profitul fermierilor) în anii 1 864 şi 1865 :
Tabe lul E

Rubrica D. Venituri provenite din profituri
(peste 60 1. st. ) în Irlan da 186 )
1864

L.st.

Persoane

. . . . . . . . . . . 4 368 610
60 I.st.
.......
238 726
Din venitul anual total . . . . . . . . 1 979 066
2 150 818
Rest din venitul anual total
.

Venit anual total

Venituri anuale de peste
.....
şi sub 100 I.st.

Din care

. .

.

.

.

„

..

.

... .

j::m

646 377
262 819

1865

L.st.

Persoane

17 467

4 669 979

18 081

5 015
11 321
1 131
1 010
121
95
26
3

222 575
2 028 571
2 418 833
1 097 927
1 320 906
584 458
736 448
274 528

4
12
1
1

703
184
194
044
150
122
28

Anglia, ţară cu o producţie capitalistă dezvoltată şi prin exce•
lenţă industrială, ar fi pierit în urma unei pierderi de populaţie
ca aceea pe care a suferit-o Irlanda. Dar Irlanda nu este în mo
mentul de faţă decît un district agricol al Angliei, despărţit de ea
_
printr-un canal lat, district care-i furnizează cereale, lînă, vite,
muncitori şi soldaţi.
184) „Tenth Report of the Commissioners of Inland Revenue • , Lond. 1866.
185) Venitul anual total de la rubrica D nu corespunde celui din tabelul
anterior, datorită unor scăzăminte admise de lege.
-J
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Depopularea a făcut ca mult pămînt să rămînă necultivat, a
redus foarte mult cantitatea de produs agricol 186) şi, deşi creşterea
vitelor s-a extins, în unele ramuri ale acesteia se constată o scă
dere absolută, iar în altele o creştere care abia merită să fie
menţionată şi care este întreruptă permanent de scăderi. Cu toate
acestea, o dată cu scăderea numărului populaţiei, renta funciară
şi profitul fermierilor au crescut continuu, acesta din urmă totuşi
nu atît de constant ca prima. Cauza este uşor de înţeles. Pe de
o parte, datorită comasării fermelor şi transformării terenurilor
arabile în păşuni, o parte tot mai mare din produsul total s-a
transformat în plusprodus. Plusprodusul a crescut, deşi produsul
total din care el constituie o parte a scăzut. Pe de altă parte, va
loarea în b ani a acestui plusprodus a crescut şi mai rapid decît
masa lui, datorită faptului C'ă în ultimii 20 de ani, şi îndeosebi în
ultimii 10 ani, preţul de piaţă al cărnii, al linii etc. din Anglia a
crescut tot mai mult.
Mijloacele de producţie fărîmiţate care servesc producătorilor
ca mijloace de muncă şi mijloace de subzistenţă, fără a fi valorifi
cate prin încorporarea de muncă a altuia, nu sînt capital, după
cum produsul consumat de propriul său producător nu este marfă.
Dacă o dată cu masa populaţiei a scăzut şi masa mijloacelor de
producţie folosite în agricultură, masa capitalului folosit în agri
cultură a crescut, pentru că o parte din mijloacele de producţie
mai înainte fărîmiţate a fost transformată în capital.
Capitalul total al Irlandei investit în afara agriculturii, în in
dustrie şi în comerţ, a fost acumulat în ultimele două decenii în
mod lent, cu mari şi continue oscilaţii. Cu atît mai rapid s-a dez
voltat însă concentrarea părţilor lui componente individuale. In
sfîrşit, aricit de redusă a fost creşterea lui absolută, el a crescut
relativ în raport cu numărul populaţiei, care a scăzut.
Aşadar, sub ochii noştri se desfăşoară aici pe scară largă un
proces cum nu şi-ar fi putut dori mai frumos economia ortodoxă
pentru confirmarea dogmelor ei, potrivit cărora mizeria este rezul
tatul suprapopulaţiei absolute, iar echilibrul se restabileşte prin
depopulare. Ne găsim în faţa unei experienţe care are cu totul
altă importanţă decît ciuma de la mijlocul secolului al XIV-lea,
atît de preamărită de adepţii lui Malthus 189• In treacăt fie spus,
dacă în sine era o naivitate pedantă să aplici etalonul secolului
al XIV-lea la relaţiile de producţie şi la relaţiile demografice co186) Dacă scade în mod oorespunzător şi producţia la acru, să nu uităm că
de un secol şi jumătate Anglia a importat indirect solul din Il11.anda, fără a lăsa
agricultorilor acesteia nioi măcar mijloacele pentru înlocuirea elemenrt:eior lui
componente,
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respunzătoare din secolul al XIX-lea, pe lingă această naivitate se
mai scăpa din vedere şi faptul că dacă de o p arte a Canalului Mî
necii, în Anglia, ciuma şi depopularea care a însoţit-o au fost ur
mate de eliberarea şi de îmbogăţirea populaţiei rurale, de cealaltă
parte, în Franţa, ele au avut drept consecinţă accentuarea aservirii
şi a mizeriei isaa) .
In 1 846 foametea a decimat în Irlanda peste 1 OOO OOO de oa
meni, dar exclusiv săraci. Ea a lăsat neştirbită avuţia ţării. Emi
graţia care i-a urmat şi care durează de douăzeci de ani, fiind şi
astăzi încă în plină creştere, n-a distrus, ca de pildă războiul de
30 de ani, o dată cu oamenii şi mijloacele lor de producţie. Geniul
irlandez a descoperit o metodă absolut nouă pentru a transporta
ca prin farmec un popor sărac la mii de mile de locul tragediei lui.
Emigranţii stabiliţi în Statele Unite trimit acasă în fiecare an bani
de drum celor rămaşi în ţară. Fiecare grup care emigrează anul
acesta atrage după sine alt grup în anul următor. Aşadar, emi
graţia, în loc să coste ceva Irlanda, constituie, dimpotrivă, unul
dintre cele mai rentabile capitole ale operaţiilor de export ale ei.
Emigraţia este, în sfîrşit, un proces sistematic, care nu face un gol
temporar în masa populaţiei, ci înghite anual un număr de oameni
mai mare decît acela pe care îl compensează creşterea naturală
a populaţiei, astfel că nivelul absolut al populaţiei scade an
de an isob) .
Care au fost consecinţele pentru cei rămaşi, pentru muncitorii
irlandezi scăpaţi de suprapopulaţie ? Consecinţele au fost că supra
populaţia relativă este astăzi tot atît de mare ca înainte de 1 846,
că salariul e tot atît de scăzut şi munca a devenit şi mai grea, că
mizeria de la sate duce spre o nouă criză. Cauzele sînt simple. Re
voluţia în agricultură merge mină în mină cu emigraţia. Producţia
suprapopulaţiei relative merge mult mai rapid decît scăderea a)lso
lută a populaţiei. O privire asupra tabelului C ne arată că trans
formarea terenurilor arabile în păşuni trebuia să aibă în Irlanda
repercusiuni mai puternice decît în Anglia. Aici, o dată cu creş
terea vitelor se dezvoltă producţia de nutreţuri ; în Irlanda ea
scade. In timp ce întinderi mari de p ămînt înainte cultivate sînt
186 a) Dat fiind că Irlanda e considerată ţara..model a „!principiului popu
l aţiei" , Th. Sadler a publicat, �nainte de dpariţia lucrării sale despre populaţie,
celebra sa carte : „Ireland, its Evils and their Remedies", 2nd ed., London 1 829,
în care dovedeşte, prin compararea datelor statistice cu privire la fiecare pro
vinde şi la fiecare comitat din fiecare provincie, că acolo mizeria .nu este, aşa
cum susţine Malthus, direct proporţională cu numărul populaţiei, ci invers pro·
porţională cu numărul populaţiei.
1B6b) Pentru perioada 1851-1874, numărul totM al emigranţilor a fost de
2 325 922.
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lăsate în paragină sau sînt transformate în păşuni permanente, o
mare p arte din pîrloage, înainte nefolosite, şi o mare p arte
din turbării servesc acum la extinderea creşterii vitelor. Fermierii
mici şi mijlocii - îi includ aici pe toţi cei care nu cultivă mai
mult de 100 de acri - continuă să reprezinte circa 8/10 din numă
rul total al fermierilor 188c) . Concurenţa producţiei agricole capita•
liste exercită asupra lor o presiune mult mai mare decît înainte şi,
ca urmare, ei furnizează în mod permanent noi recruţi clasei mun
citorilor salariaţi. Unica mare industrie a Irlandei, industria inului,
necesită relativ puţini muncitori adulţi de sex masculin şi ocupă
în genere, cu toată extinderea ei ca urmare a scumpirii bumbacu
lui în 186 1-1 866, numai o parte relativ neînsemnată a populaţiei.
Ca oricare altă industrie mare, ea produce în permanenţă, prin
fluctuaţii neîntrerupte în propria ei sferă, o suprapopulaţie relativă,
chiar dacă masa de muncitori pe care ea o absoarbe creşte în mod
absolut. Mizeria populaţiei rurale este piedestalul pe care se ridică
fabricile uriaşe de cămăşi etc., a căror armată de muncitori este
răspîndită în cea mai mare parte la sate. Regăsim aici sistemul
deja descris al muncii la domiciliu, care, prin munca excesivă şi
prost plătită, constituie un mijloc sistematic pentru crearea de mun
citori „excedentari " . ln sfîrşit, deşi scăderea numărului populaţiei
nu are aici urmări atît de dezastruoase ca într-o ţară cu producţie
capitalistă dezvoltată, ea nu are loc nici fără repercusiuni con
tinue asupra pieţei interne. Breşele pe care le creează emigraţia
nu reduc numai cererea locală de braţe de muncă, ci şi veniturile
micilor negustori, ale meseriaşilor, ale micilor întreprinzători în
genere. Aceasta este cauza reducerii veniturilor între 60 şi 100 1. st.
din tabelul E.
O prezentare clară a situaţiei zilerilor agricoli din Irlanda se
găseşte în rapoartele inspectorilor irlandezi care controlează apli
carea legii cu privire la asistenta săracilor ( 1 870) 186d) . Funcţionari
ai unui regim care nu se menţine decît cu ajutorul baionetelor şi
al stării de asediu, uneori declarată făţiş, alteori disimulată, ei tre
buie să se exprime, spre deosebire de colegii lor din Anglia, cu
multă precauţie şi, totuşi, nu permit guvernului lor să-şi facă iluzii.
Potrivit datelor lor, nivelul salariului, încă foarte scăzut la sate, a
crescut totuşi în ultimii douăzeci de ani cu 50-600/o şi este acum
J8B cj Notă Ia ediţia a 2-a. Potrivit unui tabel din lucrarea lui Murphy,
„Ireland, Induslf:r ial, Politica! and Social", 1870, 94,60/o din ferme au pînă Ia
100 de acri şi 5,4°/o peste 100 de acri.
1 8&dj „Reip<>rts from the Poo:r Law Inspectors on the Wages of Agriicultural
Labourers i.n Ireland " , Dublin 1870. - Comp. de asemenea „Agricultural La
bourers (Ireland) Return etc . • , 8. March 1861.
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în medie de 6 pînă la 9 şilingi pe săptămînă. In spatele acestei spo
riri aparente se ascunde însă o scădere reală a salariului, căci
această sporire nici nu compensează măcar creşterea preţului
mijloacelor de subzistenţă necesare survenită între timp ; dovadă :
următorul extras din conturile oficiale ale unei case de muncă din
Irlanda.
Cheltuielile săptăminale medii pentru întreţinerea unui om
Anul

De la 29 sept. 1848 pinăla29 sept. 1849
De la 29 sept. 1868 pină la 29 s ept. 1869

Hrană

3 1/4 p.
2 ş. 7 1/4 p.

1 ş.

Îmbrăcăminte

o ş.

o ş.

3 p.
6 p.

Total

6 1/, p.
3 ş. 1 11, p.

1 ş.

Preţul mijloacelor de subzistenţă necesare este, aşadar, aproape
de două ori, iar acela al îmbrăcămintei exact de două ori mai ridi
cat decît acum douăzeci de ani.
Chiar făcînd abstracţie de această disproporţie, simpla com
parare a nivelurilor salariului, exprimat în bani, este departe de
a ne duce la concluzii juste. Înainte de foamete, la sate cea mai
mare p arte a salariilor se plăteau în natură şi numai o mică parte
în bani i în prezent plata în bani este o regulă generală. Chiar din
acest fapt rezultă că, indiferent de dinamica salariului real, ex
presia lui în b ani trebuia să crească.
„Inainte de foamete, zilerul agricol avea un petic de pămînt pe oare
cultiva cartofi şi creştea porci şi păsări. In .p rezent el trebuie să-şi cumpere
toate mijloacele de subzistenţă şi nu mai are nici veniturile din v�nzare a porci
lor, a păsărilor şi ouălor " 187) .

Intr-adevăr, înainte muncitorii agricoli se confundau cu m1c11
fermieri şi nu alcătuiau de obicei decît ariergarda fermelor mijlocii
şi mari la care găseau de lucru. Abia în urma catastrofei din 1 846
ei au început să constituie o p arte a clasei muncitorilor salariaţi
propriu-zişi, o pătură deosebită, care nu mai era legată de patron
decît prin relaţii băneşti.
Ştim care erau condiţiile lor de locuit înainte de 1 846. De
atunci ele s-au înrăutăţit şi mai mult. O p arte din zilerii agricoli,
care se micşorează însă din zi în zi, continuă să locuiască pe pă
mînturile fermierilor în cottages supraaglomerate, mult mai îngro
zitoare decît ceea ce există mai îngrozitor în districtele agricole
din Anglia. Aceasta este situaţia pretutindeni, cu excepţia cîtorva
localităţi din Ulster ; aceasta este situaţia în sud, în comitatele
Cork, Limerick, Kilkenny etc. ; în est, în Wicklow, Wexford etc. ;
187)

L. c., p.

29, 1.
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în centru, în King's şi Queen's County, Dublin etc. ; în nord, în
Down, Antrim, Tyrone etc. ; în vest, Îil Sligo, Roscommon, Mayo,
G alway etc. „Este o ruşine - spune unul dintre inspectori - pen
tru religia şi civilizaţia acestei ţări 187a) . Pentru ca zilerii să se
simtă mai bine în văgăunile lor, li se confiscă sistematic p eticele
de pămînt pe care le au din timpuri imemoriale.
u

„Conştiinţa acestei stări de urgisire în care sint ţinuţi de proprietarii
funciari şi de administratorii lor a 1rezit la zilerii agricoli sentimentul corespun
zător, de antagonism şi de ură împotriva acelora care ii tratează ca rasă lipsită
de drepturi" 187a) .

Primul act al revoluţiei în agricultură a fost distrugerea p e
scară foarte largă ş i ca la comandă a cocioabelor aflate p e cîmpu
rile lucrate de ei. Mulţi muncitori s-au văzut siliţi să-şi caute a dă·
p ost la sate şi la oraşe. Acolo au fost azvîrliţi, asemenea unor ve
chituri, în poduri, cocioabe, pivniţe şi în văgăunile din cartierele
cele mai mizere. Mii de familii irlandeze, cărora, chiar după măr
turiile englezilor p ătrunşi de prejudecăţi naţionale;- le sînt carac
teristice un puternic ataşament faţă de căminul lor, o veselie se
nină şi puritatea moravurilor, s-au trezit astfel transplantate în
aceste p epiniere ale viciului. Bărbaţii sînt nevoiţi să-şi caute acum
de lucru la fermierii din vecinătate, care îi angaj ează numai cu
ziua, adică pe b aza celei mai precare forme de salariu ; în afară de
aceasta,
„ei au acum de străbătut drumurri lungi pină la fermă şi înapoi, de multe ori
uzi pină la piele şi e:xipuşi la tot felul de adversităţi, care atrag adesea după sine
extenuarea, boala şi deci mizeria" 187b).

„Oraşele trebuiau să primească an de an surplusul de munci
tori din districtele rurale " 187c) , şi după toate acestea este de mirare
„că la oraşe şi în localităţile mici există un surplus de muncitori
în timp ce la sate e lipsă de muncitori I " 187d) Adevărul este că
această lipsă nu se face simţită decît „în p erioadele de munci agri
cole urgente, primăvara şi toamna, în timp ce în restul anului mulţi
muncitori rămîn fără lucru" 187e) , că „ după strînsul recoltei, din oc
tombrie pînă în primăvară, cu greu pot găsi ceva de lucru" 1871) şi că
chiar atunci cînd au de lucru „ei pierd adesea zile întregi şi în
munca lor intervin tot felul de întreruperi " 187gj .
187aj L. c., p.
1B7bj L. c., p.
1B7cj L. c., ,p.
187dj P. 26.
1a1e) P. 1 .
187!) P. 32.
1B7gj P. 25.

12.
25 .
27.
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Aceste consecinţe ale revoluţiei în agricultură, adică ale trans
formării terenurilor arabile în păşuni, ale folosirii maşinilor, ale
celor m ai stricte economii de muncă etc., sînt agravate încă şi mai
mult de landlorzii-model, care, în loc să-şi cheltuiască renta în
străinătate, binevoiesc să trăiască în Irlanda pe domeniile lor.
Pentru a nu viola legea cererii şi ofertei, aceşti domni storc
„acum aproape întregul necesar de muncă de la micii fermieri, care sîlllt astfel
siliţi să muncească iperutru landlorzii lor m schimbul unui salariu dn general mai
mic deaît acela plătit zilerilor obişnuiţi, fără să mai vorbim de neplăcerile şi
de pagubele pe care le au fiindcă sînt siliţi să-şi neglijeze propriile lor ogoare
în perioada critică a �nsăm!nţărilor sau a culesului" 187h) .

Nesiguranţa şi neregularitatea muncii, şomajul frecvent şi pre
lungit, toate aceste simptome ale unei suprapopulaţii relative figu
rează, aşadar, în rapoartele inspectorilor care controlează aplicarea
legii cu privire la asistenţa săracilor ca un flagel al proletariatului
agricol irlandez. Ne amintim că fenomene asemănătoare am întîl
nit şi la proletariatul agricol englez. Deosebirea constă în faptul
că în Anglia, ţară industrială, armata industrială de rezervă se
recrutează la sate, pe cînd în Irlanda, ţară agricolă, armata agricolă
de rezervă se recrutează la oraşe, unde se refugiază muncitorii
agricoli alungaţi de la sate. In Anglia, muncitorii agricoli exceden
tari devin muncitori de fabrică ; în Irlanda însă, muncitorii agricoli
alungaţi la oraşe, deşi exercită presiune asupra salariilor de aici,
rămîn totuşi muncitori agricoli şi, în căutare de lucru, se reîntorc
mereu la sate.
Autorii rapoartelor oficiale rezumă în felul următor situaţia
materială a zilerilor agricoli :
„Deşi trăies c extrem de modest, salariul abia le ajunge ca să acopere
cheltuieli le ;pentru hrană '-1 i locuinţă ale lor şi ale familiilor lor 1 pentru îmbră
căminte .1e trebuie alte veni1uri... Condiţiile de locuit şi toate celelalte lipsuri
fac ca această clasă să fie e:x;pusă în mod deosebit tifosului şi tubercu
lozei •1 87i) .

De aceea nu este de mirare că, potrivit mărturiei unanime a
autorilor rapoartelor, în rîndurile acestei clase mocneşte o nemul
ţumire sumbră, că ea doreşte reîntoarcerea trecutului, că urăşte
prezentul, că priveşte cu deznădejde viitorul, „cade uşor sub
influenţa dăunătoare a demagogilor# şi trăieşte doar cu gîndul de
a emigra în America. Iată în ce loc binecuvîntat s-a transformat
înverzita Erin 190 datorită panaceului malthusian, depopularea I
t87hJ P. 30.
tBîi) P. 21 , 13.
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Un singur exemplu e suficient pentru a ilustra bunul trai al
muncitorilor manufacturieri irlandezi :
„ln recenta mea inspecţie IÎn nordUJ! Irlandei - spune inspectorul de fa
brici i:mglez &obert Baker - m-au impresionat eforoturile unui muncitor irlan
dez calificat de a da o bună educaţie CO'piilor săi din mijloacele sale foarte
reduse. V-0i reproduce textual spusele lui. Că e muncitor calificlllt se vede din
faptul că e folosiit la confecţionarea de articole pentru piaţa din Manchester.
Johnson : Sint beetler * şi lucrez de la 6 dimineaţa pînă .1a 11 noaptea, de luni
pînă vineri ; sîmbătă terminăm lucrul la 6 seara Şi avem 3 ore pentru mi!fiă şi
odihnă. Am 5 copii. Pentru munca pe care o fac primesc 10 şilingi şi 6 pence
pe s ăptămînă ; soţia mea lucrează de asemenea şi primeşte 5 şilingi !Pe săptă
mină. Fetiţa cea mai mare, de 1 2 ani, are grijă de gospodărie. Ea ne găteşte şi
este singurul nostru ajutor. Ea îi ;pregăteşte pe cei mici cîrui pleacă la şcoală.
Soţia mea se sc-0ailă şi pleacă o dată cu mine. O fată care trece pe lingă casa
noastră mă trezeşte la 5 şi jumătate dimi.neaţa. Nu mincăm nimic înainte de
a pleca la Uucru. Peste zi fetiţa de 12 ani iJilgrijeşte de cei mid. Dimineaţa min
căm Ia 8 şi în acest s cop venim acasă. O dată pe .săptămînă bem ceai ; în
restul zilelor mîncăm o fiertură (stirabout) . uneori din făină de ovăz, alteori
din făină de (porumb, după cum sîntem în stare să ne procurăm una sau alta.
Iarna a<vem, în afară de făina de porUllilb, puţin 21ahăr şi apă. Vara culegem
cei cîţiva c artofi pe care îi cultivăm singuri pe un petic de pămînt şi, cînd
s-au terminat, ne intoan:em la fiertură. A.şa este zi de zi tot anul, fie duminică,
fie zi de lucru. Seara, după ce termin mlllliC a , sint întotdeauna foarte obosit.
Foarte rar .se întîmplă să avem o bucăţică de carne. Trei dintre copiii noştri
merg la şcoală şi plătim 1 penc e pe săptămină pentru fiecare. Chiria este
9 pence pe săptămînă, turba şi iJilcăilzitul ne costă cel puţin 1 şiling şi 6 pence
în două 5ăptămîni" 188) .

Acestea sînt salariile irlandeze, aceasta este viaţa irlandezilor I
Intr-adevăr, mizeria din Irlanda este din nou problema la or
dinea zilei în Anglia. La sfîrşitul anului 1866 şi începutul anu
lui 1867, lordul Dufferin, unul dintre marii magnaţi funciari irlan
dezi, şi-a propus să soluţioneze problema în coloanele ziarului
„Times". · „Ce gest uman din partea unui mare domn I " 191
Din tabelul E s-a văzut că în timp ce în 1864, dintr-un profit
total de 4 368 6 1 0 1. st., trei maeştri în arta de a stoarce plusva
loare au băgat în buzunar numai 262 819, în 1865 dintr-un profit
total de 4 669 979 1. st. aceiaşi trei virtuoşi ai „abstinenţei" au băgat
în buzunar 274 528 1. st., în 1864 26 au băgat în buzunar 646 377 1. st.,
în 1865 28 au băgat în buzunar 736 448 1. st., în 1864 1 2 1 au băgat
în buzunar 1 076 912 1. st., în 1865 1 50 au băgat în buzunar
1 320 906 1. st., în 1864 1 131 au băgat în buzunar 2 1 50 8 1 8 1. st. ,
aproape jumătate din profitul total anual, în 1865 1 194 au băgat în
buzunar 2 418 833 1. st., mai mult de jumătate din profitul total
188)
*

-

„Reports o! Insp. of Fact. for 31st Oct. 1866", p. 96.

apretor.

-

Nota lrad.
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anual. Dar p artea leului din renta naţională anuală, pe care o
înghite un număr infim de magnaţi funciari în Anglia, Scoţia şi
Irlanda, este atît de anormal de mare, încît înţelepciunea de stat
britanică socoteşte nimerit să nu publice material statistic cu pri
vire la repartiţia rentei funciare, aşa cum publică cu privire la
repartiţia profitului. Lordul Dufferin este unul dintre aceşti mag
naţi funciari. A crede că rentele şi profiturile pot fi vreodată
„excedentare " sau că abundenţa lor are o anumită legătură cu
abundenţa mizeriei poporului este, desigur, o idee pe cît de „puţin
respectabilă" , pe atît de „nesănătoasă" (unsound) . Dumnealui ia în
considerare numai faptele. Iar faptele arată că, pe măsură ce popu
laţia Jrlandei scade, rentele irlandeze cresc, că depopularea îi
„prieşte" proprietarului funciar, deci şi pămîntului, deci şi po
porului, care nu e decît o .anexă a pămîntului. Aşadar, lordul de
clară că Irlanda continuă să fie suprapopulată şi că emigrarea are
loc prea încet. Pentru a fi pe deplin fericită, Irlanda trebuie să
mai scape de cel puţin 1/3 de milion de muncitori. S ă nu vă închi
puiţi cumva că acest lord, care pe deasupra are şi veleităţi de poet,
e vreun medic din şcoala lui Sangrado, care, ori de cîte ori vedea
că starea bolnavului său nu se ameliorează, prescria să i se ia
sînge şi iar sînge, pînă cînd pacientul, pierzîndu-şi tot sîngele din
vine, se vindeca definitiv. Lordul Dufferin cere o nouă luare de
sînge de numai 1/s de milion de oameni în loc de circa 2 OOO OOO,
fără de care în Erin într-adevăr nu va fi posibilă împărăţia de o
mie de ani. Faptul acesta poate fi uşor dovedit.
1

Numărul şi suprafaţa fermelor arendate în Irlanda în 1864

Ferme cu mai puţin
de un aoru

Numărul

Acri

48 653

25 394
5

Ferme cu 30
60 de acri

Numărul

71 961

-

Acri

2 906 274

2
16 aori
Acri
Numărul

82 037

Numărul

176 368

6

Ferme ou 60 100 de acri

54 247

Ferme cu 1530 de aori

15 acri

288 916

Numărul

4

s

Ferme cu 5 -

Ferme c u

Acri

3 983 880

.Acri

1 836 310
7

Ferme eu peste
100 de seri

Numărul

31 927

.Acri

Acri

Numărul

136 578 3 051.343
8

.Suprafaţa

Acri

totală

8 227 807 20 319 9241ssa)

ln perioada 1851-1861 centralizarea a distrus îndeosebi ferme
din primele trei categorii, cu o suprafaţă variind între mai puţin
de 1 acru pînă la 15 acri. Ele sînt primele care trebuie să dispară.
Aceasta înseamnă 307 058 de fermieri „excedentari" şi, avînd în
lBBa) Suprafaţa totală cup.rinde şi „turbării şi pirloage " .
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.
vedere că fiecare familie este formată în medie din cel puţin 4 per
soane, 1 228 232 de persoane. Chiar dacă se presupune că 1/4 va
putea fi din nou absorbită după terminarea revoluţiei în agricul
tură, ceea ce este puţin probabil, şi în acest caz trebuie să emigreze
921 174 de persoane. Fermele din categoriile 4, 5 şi 6, cu o supra
fată între 1 5 şi 100 de acri, sînt, lucru de mult ştiut în Anglia,
prea mici pentru o cultură de cereale pe baze capitaliste şi cu
totul insuficiente pentru creşterea oilor. Făcînd aceeaşi presupu
nere ca mai sus, trebuie să mai emigreze deci încă 788 761 de per
soane, în total 1 709 532. Şi, comme l'appetit vient en mangeant * ,
ochii beneficiarilor t entei funciare vor descoperi curînd că şi cu
3 500 OOO de locuitori Irlanda este o ţară săracă pentru că este
suprapopulată, că, în consecinţă, depopularea ei trebuie să meargă
cu mult mai departe pentru ca ea să-şi îndeplinească adevărata ei
menire, aceea de a fi o crescătorie de oi şi o regiune de p ăşuni
pentru Anglia 188b) .
188b) In cartea a III-a a lucrării de faţă, !in secţiunea consacrată proprie
tăţii funciare, voi arăta mai amănunţit oum atît proprietarii funciari izolaţi, cit
şi legislaţia engleză au exploatat sistemati c foametea şi urmările ei pentru a
impune cu forţa revoluţia în agricultură şi a reduce populaţia Irlandei la o
cifră convenabilă pentru Iandlorzi. Tot acalo voi vorbi din nou şi despre situaţia
micilor fermieri şi a muncitorilor agricoli. Aici voi da doaT un citat. Nassau
W. Senio r spune, între altele, în lucrarea sa pGstumă „Journals, Conversations
arul Essays relating to Ireland", 2 vols., London 1868, v. II, p. 282 : „Doctorul
G. remarcă foarte just că avem legea cu privire la asistenţa săracilor, care con
stituie un mijloc important pentru a aduce landlorzilor victoria ; alt mijloc este
emigraţia. Nici un prieten al Irlandei nu poate dori ca războiul" (dintre land
lorzi şi micii Jermieri celţi) „să se prelungească, şi cu atît mai rpuţin ca el să se
te1'1Ili'Ile ou victoria fermierHor ... Cu cit „ (acest război)" va trece mai repede,
cu cit Irlanda va deveni mai repede o ţară a rpăşunilor (grazing country) , cu
o populaţie relativ redusă aşa cum şi trebuie intr-o asemenea ţară, cu atît va
fi mai bine pentru itoate clasele". Legile cereal�or promulgate în Anglia în
1815 au asigurat Irlandei monopolul importului liber de cereale în Marea Bri
tanie. Ele au favorizat, aşadar, în mod artificial cultura cerealelor. In 1846, o
dată cu abrogarea legilor cerealelor, acest monopol a fost desfiinţat brusc.
Abstracţie făcînd de toate celelalte împrejurări, aces t singur fapt e suficient
pentru a da un puternic avint transformării terenurilor arabile din Irlanda în
p ăşuni , concentrării fermelo r şi alungării ţăranifor cu gospodării mici. După
ce din 1815 ,pînă în 1846 se ridicase dn slăvi fertilitatea pămîntului irlandez şi
se declarase sus şi tare că el e predestinat culturii griului, agronomii, econo
miştii, oamenii politici englezi tlescoperă dintr-o dată că nu e bun decit pentru
a produce nutreţ. De partea cealaltă a Canalului Mînecii, domnul Leon.ce de
Lavergne s-a grăbit să repete acelaş i lucru. Trebuie să !fii un om „serios" ca
Lavergn e pentru a da crezare unor asemenea copilării.
*

-

cum pofta vine mincind.

-

Nota trad.
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Această metodă rentabilă are, ca toate lucrurile bune din lu
mea aceasta, neajunsurile ei. Paralel cu acumularea rentei funciare
în Irlanda, are loc în acelaşi ritm acumularea irlandezilor în Ame
rica. Irlandezul, înlăturat de oi şi de vaci, reînvie de partea cealaltă
a oceanului ca fenian 192, Şi în faţa bătrînei stăpîne a mărilor se
ridică din ce în ce mai ameninţătoare tînăra republică uriaşă.
Acerba fata Romanos agunt
Scelusque fraternae necis 193,
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Aş a-numita acumulare primitivă

1. Misterul acumulării primitive
Am văzut cum banii se transformă în capital, cum capitalul
produce plusvaloare şi cum pe seama plusvalorii sporeşte capita
lul. Dar acumularea capitalului presupune plusvaloare, plusvaloa
rea presupune producţie capitalistă, iar aceasta presupune, la rîndul
ei, existenţa unor mari mase de capital şi de forţă de muncă în
mîna producătorilor de mărfuri. Toată această mişcare pare să fie
un cerc vicios, din care nu putem ieşi decît dacă presupunem o
acumulare „primitivă" („previous accumulationu la Adam Smith) ,
premergătoare acumulării capitaliste, o acumulare care nu este
rezultatul modului de producţie capitalist, ci punctul lui de plecare.
Această acumulare primitivă joacă în economia politică apro
ximativ acelaşi rol pe care îl joacă în teologie păcatul originar.
Adam a muşcat din măr şi prin acest fapt păcatul a pus stăpînire
pe neamul omenesc. Originea acestui păcat este explicată printr-o
anecdotă din vremuri străvechi. In timpuri imemoriale au existat.
pe de o parte, oameni harnici, inteligenţi şi înainte de toate strîn
gători şi pe de altă p arte vagabonzi leneşi, care risipeau tot ce
aveau şi chiar mai mult decît atît. E drept că în legenda biblică
despre păcatul originar se spune cum omul a fost condamnat să-şi
mănînce pîinea în sudoarea frunţii ; istoria păcatului originar eco
nomic dezvăluie cum au putut să apară oameni care nu au avut
nevoie de acest lucru. Dar n-are importanţă. Aşa s-a făcut că p rimii
au acumulat bogăţii şi că ceilalţi nu au avut de vîndut, în cele
din urmă, decît propria lor piele. De la acest păcat originar datează
sărăcia maselor largi, care şi astăzi încă, deşi muncesc, nu au de
vîndut nimic decît pe ele însele, şi b ogăţia celor puţini, care creşte
încontinuu, cu toate că ei de mult au încetat să muncească. Ase
menea platitudini puerile întru apărarea proprietăţii sînt repetate
într-una francezilor, cîndva atît de spirituali, de d-l Thiers, de
p ildă, şi cu ce seriozitate solemnă de bărbat de stat I Dar, din mo
ment ce este vorba de problema proprietăţii, e o datorie sfîntă
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să susţii punctul de vedere al abecedarului ca singurul punct d e
vedere just pentru toate vîrstele şi pentru toate treptele de dez
voltare. După cum se ştie, în istoria reală, cucerirea, subjugarea,
jaful şi asasinatul, într-un cuvînt violenţa j oacă rolul de frunte.
Dar în blajina economie politică a domnit întotdeauna idila. Drep
tul şi „munca " au fost întotdeauna singurele mijloace de îmbogă
ţire, excepţie făcînd, bineînţeles, de fiecare dată „anul acesta". In
realitate, metodele acumulării primitive sînt oricum vreţi, numai
idilice nu.
Banii şi marfa, ca şi mijloacele de producţie şi mijloacele de
subzistenţă, nu sînt de la bun început capital. Ele trebuie să fie
transformate în capital. Dar această transformare este posibilă nu
mai în anumite condiţii, care se reduc la următoarele : două cate
gorii foarte diferite de posesori de marfă trebuie să se întîlnească
şi să ia contact : pe de o p arte, posesorii de bani, de mijloace de
producţie şi de mijloace de subzistenţă, care urmăresc să valorifice
prin cumpărare de forţă de muncă a altuia suma de valoare p e
care şi-au însuşit-o ; pe d e altă parte, muncitorii liberi, vînzători
ai propriei lor forţe de muncă şi deci vînzători de muncă. Munci
tori liberi în dublu sens : ei nu aparţin direct mijloacelor de pro
ducţie, cum este cazul cu sclavii, şerbii etc., dar nici mijloacele
de producţie nu le aparţin lor, cum este cazul cu ţăranul care-şi
lucrează singur pămîntul etc. ; dimpotrivă, ei sînt liberi de mijloa
cele de producţie, sînt eliberaţi de ele, privaţi de ele. Cu această
polarizare a pieţei de mărfuri se creează condiţiile fundamentale
ale producţiei capitaliste. Relaţia-capital presupune separarea mun
citorilor de proprietatea asupra condiţiilor de realizare a muncii.
Din momentul în care producţia capitalistă stă pe picioarele ei
proprii, ea nu numai că menţine această separare, ci o şi repro
duce pe o scară mereu lărgită. Aşadar, proC'esul care creează rela
ţia-capital nu poate să fie nimic altceva decît procesul de separare a
muncitorului de proprietatea asupra condiţiilor sale de muncă, un
proces care transformă, pe de o parte, mijloacele de subzistenţă
şi mijloacele de producţie sociale în capital şi, pe de altă parte,
pe producătorii nemijlociţi în muncitori salariaţi. Aşa-numita acu·
mulare primitivă nu este deci nimic altceva decît procesul istoric
de separare a producătorilor de mijloacele de producţie. Procesul
acesta apare ca „primitiv " , deoarece el constituie preistoria capi·
talului şi a modului de producţie care îi corespunde.
Structura economică a societăţii capitaliste a provenit din
structura economică a societăţii feudale. Destrămarea acesteia a
eliberat elementele celeilalte.
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Producătorul nemijlocit, muncitorul, poate să dispună de pro
pria sa persoană abia după ce încetează de a mai fi legat de pă
mînt şi de a mai fi şerbul sau iobagul altei persoane. Pentru a
deveni vînzător liber de forţă de muncă, vînzător care îşi duce
marfa oriunde ea este cerută, el mai trebuie să scape de sub do
minaţia breslelor, de regulamentele lor cu privire la ucenici şi
la calfe şi de celelalte prescripţii coercitive în ceea ce priveşte
munca. Aşadar, procesul istoric prin care producătorii sînt trans
formaţi în muncitori salariaţi apare, pe de o parte, ca o eliberare
a lor de servituţile feudale şi de regimul coercitiv al breslelor ; şi
acesta este singurul aspect care există pentru istoricii noştri bur
ghezi. Dar, pe de altă parte, cei eliberaţi devin propriii lor vînză
tori abia după ce le-au fost luate toate mijloacele de producţie şi
toate garanţiile de existenţă oferite de vechile instituţii feudale.
Istoria acestei exproprieri a lor este înscrisă în analele omenirii cu
litere de sînge şi de foc.
Capitaliştii industriali, aceşti noi p otentaţi, trebuiau, la rîndul
lor, să înlăture nu numai pe meşterii breslaşi, ci şi pe feudali,
posesorii izvoarelor avuţiei. Sub acest aspect, ridicarea lor apare
ca rezultat al unei lupte victorioase împotriva puterii feudale şi a
privilegiilor ei revoltătoare, precum şi împotriva breslelor şi cătu
şelor pe care acestea le puseseră dezvoltării libere a producţiei şi
exploatării libere a omului de către om. Dar cavalerii industriei au
reuşit să-i înlăture pe cavalerii spadei numai datorită faptului că
s-au folosit de evenimentele survenite fără ca ei să fi avut vreun
amestec. Ei s-au ridicat prin mijloace tot atît de josnice ca acelea
prin care altădată libertul roman a devenit stăpîn al patronului său
Punctul de plecare al dezvoltării care dă naştere atît munci
torului salariat, cît şi capitalistului a fost robia muncitorului.
Această dezvoltare a constat într-o schimbare a formei acestei în
robiri, în transformarea exploatării feudale în exploatare capita
listă. Pentru a înţelege această dezvoltare nu trebuie să ne întoar
cem în trecutul îndepărtat. Cu toate că primele elemente ale pro
ducţiei capitaliste se întîlnesc sporadic în unele oraşe de pe ţărmul
Mediteranei încă în secolul al XIV-lea şi al XV-lea, începutul erei
capitaliste datează abia din secolul al XVI-lea. Acolo unde ea
apare, desfiinţarea şerbiei este de mult un fapt împlinit, iar gloria
evului mediu, existenţa oraşelor libere, este de mult apusă.
Epocale în istoria acumulării primitive sînt toate transformă
rile care servesc drept pîrghii clasei capitaliste în formare, şi în
primul rînd momentele cînd mari mase de oameni sînt rupte brusc
şi violent de mijloacele lor de subzistenţă şi aruncate pe piaţa
muncii ca proletari puşi în afara legii. Exproprierea pămîntului
46
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producătorului agricol, al ţăranului, constituie baza întregului pro
ces. Istoria ei are în diferite ţări aspecte diferite şi trece prin
diferitele faze într-o succesiune diferită şi în epoci istorice dife
rite. In forma sa clasică, ea are loc numai în Anglia, pe care o şi
folosim din această cauză ca exemplu 189) .
2. Exproprierea pămînturilor popula/iei rurale
In Anglia, şerbia a dispărut de fapt la sfîrşitul secolului
al XIV-iea. Majoritatea covîrşitoare a populaţiei 19°) consta atunci,
şi cu atît mai mult în secolul al XV-iea, din ţărani liberi care aveau
gospodării de sine stătătoare, oricare ar fi fost firma feudală în
dărătul căreia se ascundea proprietatea lor. Pe domenii senioriale
mai mari, bailiff-ul (administratorul) , cîndva el însuşi şerb, a fost
înlocuit de fermierul liber. Muncitorii salariaţi din agricultură erau
parte ţărani care în timpul lor liber munceau la marii proprietari
de pămînt, parte o clasă deosebită, independentă, relativ şi absolut
puţin numeroasă, a muncitorilor salariaţi propriu-zişi. De fapt, şi
aceştia din urmă erau în acelaşi timp ţărani care îşi cultivau sin
guri parcelele, întrucît, pe lingă salariu, mai primeau 4 acri sau
mai mult de pămînt arabil şi un cottage. In afară de aceasta, îm
preună cu tăranii propriu-zişi, ei foloseau pămînturile obştii, pe
care îşi păşteau vitele şi de pe care îşi luau şi combustibilul :
1811 ) ln Italia, unde producţia capitalistă s-a dezvoltat cel mai devreme,
şi relaţiile feudale au fost desfiinţate cel mai devreme. Aici şerbul s-a eliberat
înainte de a-ş i fi putut asigura vreun drept de prescripţie a!Supra pămîntului.
De aceea eliberarea 11 transformă imediat în proletar pus în afara legii, tn plus
găseşte imediat noi stăpîni în oraşele rămase în cea mai mare par.te !Încă din
epoca romană. Cirul revoluţionarea pieţei mondiale a înlăturat, la sfirşitul seco
lului al XV-lea 194, supremaţia comercială a Italiei de nord, a început o mişcare
în sens invers. Mllill citorii de la oraşe au fost împinşi în masă Ia sate , unde au
făcut ca micile culturi agricole, organizate după tipul grădinăritului, să cunoască
o înflorire fără precedent
lDO) „ Micii proprietari funciari, care-şi lucrau pămîllltul cu propriile lor
mîini şi se bucurau de o modestă bunăstare„., reprezentau atunci o parte cu
mult mai importantă a naţiunii decît acum„. Nu mai puţin de 160 OOO de pro
prietari funciari, care !Împreună cu familiile lor trebuie să fi constituit mai mult
de 117 din întreaga populaţie, trăiau din clliltivarea micilor lor parcele f.reeho.ld"
(freehold înseamnă p roprietate deplină asupra pămintului) . „Venitul mediu al
acestor mici proprietari funciari„. este evaluat Ia 60-70 �. st. S-a calculat că
numărul acelora care îşi lucrau propriul lor 'Pămînt era mai mare decit al celor
care luau în arendă pămînt străin" . (Macaulay, „Hist. of Englarul", 10th ed„ Lon
don 1854, I, p. 333-334.) - lncă în nltima treime a secolului al XVII-lea,
4/s din populaţia engleză se fadeletnicea cu agricu1tun (11. c., p. 413). - Id citez
pe Macaulay pentru că, •În calitate de falsificator sistematic al istoriei, el
„estompează" JJe cit JJOsibil asemenea fapte.
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lemne, turbă etc. 191). In toate ţările din Europa, producţia feudală
se caracterizează prin împărţirea pămîntului între un număr cit
mai mare de ţărani neliberi. Puterea seniorului feudal, ca şi aceea
a oricărui suveran, nu depindea de mărimea rentei, ci de numărul
supuşilor săi, iar acesta depindea de numărul ţăranilor cu gospo
dării de sine stătătoare 192) . Cu toate că, după cucerirea normandă,
pămîntul Angliei a fost împărţit în baronii uriaşe, din care una
singură cuprindea de multe ori 900 de domenii seniorale vechi
anglo-saxone, el era presărat cu mici gospodării ţărăneşti, şi nu
mai pe alocuri între ele se aflau domenii senioriale mai mari.
Această situaţie, concomitent cu înflorirea oraşelor, caracteristică
pentru secolul al XV-iea, a permis crearea acelei avuţii naţionale
pe care cancelarul Fortescue o descrie atît de elocvent în lucrarea
sa „De Laudibus Legum Angliae " , dar ea a exclus posibilitatea
creării unei avuţii capitaliste.
Preludiul revoluţiei care a dat naştere bazei modului de pro
ducţie capitalist are loc în ultima treime a secolului al XV-iea şi
în primele decenii ale secolului al XVI-iea. O masă de proletari
puşi în afara legii a fost aruncată pe piaţa muncii prin desfiinţarea
suitelor feudale, care, după cum observă foarte just James Steuart,
„umpleau peste tot casele şi curţile fără nici un folos" 195• Cu toate
că puterea regală, ea însăşi produs al dezvoltării burgheze, acce
lera forţat, în tendinţa ei spre suveranitatea absolută, desfiinţarea
suitelor, ea nu a fost, totuşi, singura cauză a acestei desfiinţări.
Infruntînd regalitatea şi p arlamentul, marele senior feudal a creal
un proletariat infinit mai numeros prin uzurparea pămînturilor obştii
şi alungarea ţăranilor de pe pămîntul asupra căruia ei aveau ace
laşi drept de proprietate feudal ca şi el însuşi. Impulsul direct
pentru această acţiune l-a dat în Anglia îndeosebi dezvoltarea
manufacturii de lină din Flandra şi creşterea corespunzătoare a
1 91)
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preţurilor la lînă. Vechea nobilime feudală fusese înghiţită de ma
rile războaie feudale ; cea nouă este vlăstarul epocii sale, p entru
care b anii sînt forţa supremă. Transformarea pămîntului arabil în
p ăşuni p entru oi devine deci lozinca acestei nobilimi noi. In lu
crarea sa „Description of England. Prefixed to Holinshed's Chro
nides " , Harrison arată cum exproprierea ţăranilor cu gospodărie
mică a ruinat ţara. „What care aur great incroachers !" (Ce le pasă
marilor noştri uzurpatori ?) Locuinţele ţăranilor şi cottage-urile
muncitorilor au fost distruse cu forţa sau lăsate în paragină.
„Dacă am lua - spune Harrison - inventarele vechi ale fiecărui domeniu
seniorial in parte, am constata că nenumăratele case şi gospodării ţărăneşti
mici au dispărut, că ·p ămîntul hrăneşte acum mult mai puţini oameni şi că multe
oraşe au decăzut, deşi alături de ele infloresc OI'aşe noi... Aş avea multe de
spus despre oraşe şi sate care au fost distruse şi transformate in păşuni pentru
oi şi pe care nu se mai află decît casele seniori1or" .

Plîngerile din aceste cronici vechi sînt totdeauna exagerate,
dar ele descriu fidel impresia pe care revoluţia în relaţiile de pro 
ducţie a făcut-o asupra contemporanilor. Comparaţia între scrierile
cancelarilor Fortescue şi Thomas Morus arată prăpastia care des
p arte secolul al XV-lea de secolul al XVI-lea. După cum foarte
just spune Thornton, clasa muncitoare engleză a căzut, fără nici un
fel de faze intermediare, din epoca ei de aur, în epoca de fier.
Legislaţia s-a speriat de această revoluţie. Ea nu ajunsese încă
la acel grad de civilizaţie în care „Wealth of the Nation" * , adică
crearea capitalului şi exploatarea şi p auperizarea necruţătoare a
ma.selor populare, sînt considerate ca ultima Thule a oricărei în
ţelepciuni politice-. In a sa istorie a domniei lui Henric al VII-lea,
Bacon spune :
„ln această epocă" (1489) „se înmulţiră plîngerile im.potriva prefacerii
pămîntului arabil în păşl.llll i " (pentru oi etc.) „pe care le ipat păzi uşor numai
ciţiva ;păstori ; păminturi date i.n arendă, pe viaţă sau pe timp de un an (din
care trăia o mare parte din yeomeni), au fost prefăcute in mari domenii. Faptul
acesta a rui.nat poporul şi, ca urmare, a ruina t oraşele, bisericile şi a redus
dijmele... Regele şi parlamentul au dovedit o înţelepciune demnă de laudă,
căutînd să indTepte răul... Ei au luat măsuri împotriva acestor uzurpări a
pămi.nturilor obştii care decimau populaţia (depopulating iinclosures) şi împo
triva extinderii păşunilor (depopulating pasture), care însoţea aceste uzurpări
şi decima de asemenea populaţia".

Prin Act-ul din 1489, cap. 1 9, Henric .al VIHea interzicea de
molarea caselor ţărăneşti care aparţineau gospodăriilor cu cel pu
ţin 20 de acri de p ămînt. Act-ul promulgat de Henric al VIII-lea
*
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-
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în al 25-lea an de domnie reînnoieşte această lege. Aici se spune,
între altele, că
„multe pămînturi arendate ş i mari cirezi de vite, îndeosebi oi, se află în mnm
din care cauză rentele fllillC iare au crescut foarte mult, şi agricultur.a

puţine,

(tiHage) a decăzut foarte mult, biserici şi case au fost demolate şi
de oameni nu se mai pot întreţine pe ei înşişi şi familiile lor•.

mase mari

De aceea legea prevede refacerea gospodăriilor lăsate în p a
ragină, stabileşte raportul dintre pămîntul arabil şi păşuni etc. Un
Act din 1 533 protestează că unii proprietari au cite 24 OOO de oi
şi limitează numărul acestora la 2 OOO 193). Nici plîngerile maselor
p opulare, nici legile împotriva exproprierii micilor fermieri şi ţă
rani, promulgate în decurs de 150 de ani începînd de la Henric
al VII-lea, nu au dat rezultate. Misterul insuccesului lor ni-l dez
văluie, fără s-o ştie, Bacon.
sect.
de

o

„Act-ul lui Henric al VII-lea - spune el în „Essays, civil and moral" ,
29 - era 'Pr<>fu.nd şi demn de laudă, pentru că el crea gospodării agricole
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(to
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Sistemul capitalist cerea, dimpotrivă, aservirea maselor popu
lare, transformarea lor în salariaţi şi transformarea mijloacelor de
muncă în capital. In cursul acestei p erioade de tranziţie, legislaţia
193) 1n „Utopia" şa, Thomas Morus vollbeşte despre ţara ciudată in care
mănîncă pe oameni " . („Utopi.a" , �111 traducerea lui Robinson, ed. Arber,
London 1869, p. 41.)
1D3a) Bacon e:rpHcă �egătura dintre o ţărănime liberă şi înstărită şi o
„oile îi

infanterie

bună.

„Era - spune

el - deosebit de important

pentru

puterea

şi

moravurile regatului să aibă ferme cu o întindere suficient de mare pentru a
asigura o existenţă acceptabilă unor oameni sănătoşi şi capabili şi pentru a da
o

mare

oameni

parte

a

'Pămînturi:lor

de stare mijlocie,

din

intre

regat

în

nobili şi

stăpinirea

cottagellS

şi

yeomanilor
argaţi...

Este

sau

a

unor

într-adevăr

părerea unanrmă a celor mai buni
forţa principală a unei armate o

cunoscători în problemele războiului... că
coru;tituie Tnfanteria sau pedestrimea. Dar
inianterie bună este nevoie nu de oameni care au trăit în

pentru a avea o
mizerie şi aserviire, ci de oameni care au trăit liber� şi într-o oarecare bună
stare. Dacă deci într-un stat cea mai mare însemnătate o au nobilii şi gent
lemenii, în timp ce oamenii de la ţară şi plugarii nu sînt decît muncitori sau
argaţi la

s au simpli cottagers, adiică cerşetori cu colibe proprii, el
o cavalerie bună, dar in nici un caz o infanterie bună şi de
nădejde. Vedem •acest ·lucru în Franţa, în Italia şi în alte cîteva ţări străine,
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a căutat să menţină cei 4 acri de pămînt pe lingă cottage-ul mun
citorului salariat agricol şi a interzis acestuia primirea de chiriaşi
în cottage. Incă în 1627, sub Carol I, un oarecare Roger Crocker
din Fontmill a fost condamnat pentru faptul că a construit un
cottage pe manor *-ul din Fontmill fără să-i repartizeze 4 acri de
pămînt ca anexă permanentă ; încă în 1638, sub Carol I, a fost
numită o comisie regală pentru a impune respectarea vechilor legi,
în special a legii cu privire la cei 4 acri de pămînt ; Cromwell a
interzis şi el ca pe o rază de 4 mile distanţă de Londra să se
construiască cottages dacă nu au parcele de 4 acri. Incă în prima
jumătate a secolului al XVIII-lea, muncitorul agricol se mai plingea
justiţiei dacă nu avea pe lingă cottage-ul lui o p arcelă de 1 pînă
la· 2 acri de pămînt. Astăzi e fericit dacă cottage-ul lui are o mica
grădină de zarzavat sau dacă poate să aibă, nu prea departe de
casă, un petic de pămînt de cîţiva stînjeni 2•
„Proprietarii funciar i şi fermierii - spune doctorul Hunter - acţioneaz�
aici mină în mină. Cîţivia. acri pe lingă cottage I-ar face pe munc:;itor prea
independent• 194),

Exproprierea prin violenţă a maselor populare a căpătat un
nou impuls foarte puternic în secolul al XVI-lea ca urmare a
Reformei şi a jefuirii colosale a domeniilor bisericeşti care a în
soţit-o. In timpul Reformei, biserica catolică era proprietară feudală
a unei mari părţi din pămîntul Angliei. Desfiinţarea mănăstirilor
etc. a aruncat pe călugări în rîndurile proletariatului. Bunurile
bisericeşti înseşi au fost în mare parte dăruite unor favoriţi rapace
ai regelui sau vîndute la preţuri derizorii fermierilor şi orăşenilor
speculanţi, care au alungat în masă pe vechii ţărani arendaşi ere
ditari şi le-au comasat gospodăriile. Dreptul garantat prin lege al
ţăranilor sărăciţi asupra unei părţi din zeciuiala încasată de bise
rici a fost desfiinţat tacit 196) . „Pauper ubique jacetu 196, a exclamat
regina Elisabeta după o călătorie prin Anglia. In al 43-lea an al
domniei ei, pauperismul a trebuit să fie recunoscut, în sfîrşit, în
mod oficial prin introducerea impozitului în folosul săracilor.
194) Dr. Hunter, I.c., p. 134. - „Slllprafaţa atribuiită" (prin legile vechi) „c.r
fi considerată astăzi ca fiind ,prea mare pentru muncitori şi mai degrabă de
natură a-i transforma în mici fermieri". (George Roberts, „The Social History
of the People of the Southern Counties of England in past centuries", Lond.
1856, p. 184.)
195) „Dreptul celor săraci Ia o parte din zeciuiala l.ncasată de biserici
este stabilit prin legile vechi". (Tuckett, I.c., v. II, p. 804, 805.)
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„Autorii acestei legi s-au jenat -să spună deschis motivele ei şi de aceea
au ·ptlJblioat-o, împotriva oricărei tradiţii, fără preambul" 196).

Prin 1 6 Car. I, 4 * , legea a fost declarată perpetuă şi de fapt
abia în 1 834 a căpătat o formă nouă, mai riguroasă 197) . Aceste
urmări directe ale Reformei nu au fost însă cel mai important
rezultat al ei. Proprietatea bisericească a constituit b astionul reli196) William Cobbett, „A History of the Protestant Reformation•, § 471.
197) „Spiritul" protestant se vede, intre altele, din următoarele. In sudui
Angliei -s-au întîlnit mai mulţi proprietari funciari şi fermieri .înstăriţi şi cu
eforturi comune au formulat zece întrebări privitoare la inte11pretarea justă a
legii pentru asistenţ.a săracilor, promulgată în timpul reginei Elisaibeta. Apoi
le-au dat unui jurist renumit în acea vreme, Sergeant Snigge (ulterior, sub
Iacob I, judecător) , pentru ca acesta să-şi dea avizul. „lntrebarea a noua : unii
dintre fermierii Lnstăriţi din parohie au imaginat un ,plan .înţelept prin care
orice confuzie în aplicarea legii poate fi înlăturată. Ei propun ca în ;parohie
să se construiască o închisoare,. Oricărui sărac oare nu vrea să se lase închis
în .închisoarea menţionată să i se retr�ă ajutorul. Ar urma să se anUJnţe apoi
prin împrejurimi că, dacă cineva doreşte să angajeze pe săracii acestei parohii,
să predea într-o zi anumită o ofertă sigilată, conţinînd preţul minim la care
vrea să-i î111chirieze. Autorii ·acestui plan preslllj)un că în comitatele înve
cinate există persoane care nu doresc să muncească şi care nu au nici averea
şi nici creditul necesar pentru a lua în arendă o fermă sau o corabie, astfel
ca să poată trăi 1fără a munci (so as to llive without labour). Aceste persoane
ar putea să facă p.arohiei propuneri foarte avantajoase. Dacă s-ar întîmpla
uneori ca săracii aflaţi sub protecţia întreprinzătorului să moară, păcatul va fi
al lui, căci parohia şi-a făcut !datoria faţă de aceşti săraci. Ne temem însă că
legea a.ctuală nu permite o asemenea măsură înţeleaptă (prudentiaI measure) ;
trebuie să ştiţi însă că restul freeholder-iilor din acest comitat şi din comitatele
învecinate ni se vor alătura şi le vor cere reprezentanţilor lor în Camera co
munelor să prezinte un proiect de lege care să permită închiderea şi punerea
la muncă forţată a săracilor, astfel incit oric e ;persoană care se opune încar
cerării să nu aibă dreptul la ajutor. Sperăm că aceasta va dmpiedica persoanele
aflate în mizerie să preti.rul.ă ajutoare (will prevent persons in distress from
wanting relief) ". (R. Blakey, „The History of Politica! Literature from the
earliest times• , Land. 1 855, v. II, p. 84, 85.) - In Scoţia, desfiinţarea şerbiei
a a.vut loc cu cîteva secole mai tîrziu decît în Anglia. Incă în 1 698 Fletcher
din Sa1ltoun declara în parlamentul scoţian : „Numărul cerşetorilor este apreciat
în Scoţia la nu mai .puţin de 200 OOO. Singurul remediu pe care eu, repUJblican
din principiu, pot să-l propun este restaurarea şerbiei şi transformarea în sclavi
a tuturor acelora care nu sînit în sta.re să-şi asigure existenţa•. Tot astfel &l.en,
l. c., b. I, eh. I, p. 60, 61. - „PaUiperiSllilul datează din momentul ân care
ţăranii au devenit Uberi... Manufacturile şi comerţul sînt adevăraţii părinţi ai
săracilor de la noi". Ca şi acel scoţian, republican din principiu, Eden greşeşte
doar într-un singur punct : nu desfiinţarea şerbiei, ci desfiinţarea proprietăţii
ţăranului asupra pămîntului l·a transformat pe -acesta în proletar, respectiv în
pauper. - Legilor engleze cu privire Ia asistenţa săracilor îi corespunde în
Franţa, unde exproprierea s-a efectuat în alt mod, ordonanţa de la Moulins din
1566 şi edictul din 1656.

*
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gios al relaţiilor tradiţionale de proprietate funciară. Dup ă căde
rea lui nu mai puteau să reziste nici aceste relaţii 198) .
Incă în ultimele decenii ale secolului al XVII-lea, yeomanii,
ţăranii liberi, erau ma� numeroşi decît clasa fermierilor. Ei au
constituit principalul punct de sprijin al lui Cromwell şi, chiar
după mărturisirea lui Macaulay, contrastau în mod izbitor cu no
bilii beţivi şi cu slugile lor, popii de la ţară, care aveau obligaţia
de a se îngriji de măritişul „servitoarei favorite" a stăpînului.
Chiar şi muncitorii salariaţi agricoli mai erau coproprietari ai
proprietăţii obşteşti. in jurul anului 1750 yeomanii au dispărut 199) ,

iar în ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea a dispărut şi
ultimul vestigiu al proprietăţii în obşte a ţăranilor. Aici facem
abstracţie de resorturile pur economice ale revoluţiei în agricul
tură. Pe noi ne interesează pîrghiile ei violente.
in timpul restaurării Stuarţilor, proprietarii funciari au legi
ferat o uzurpare, care pe continent s-a efectuat pretutindeni fără
a se recurge la formalităţi legale. Ei au desfiinţat modul feudal
de organizare a terenurilor, adică şi-au declinat obligaţiile pe care
le aveau faţă de stat, „au despăgubit" statul prin impozitele im
puse ţărănimii şi celorlalte mase populare, au revendicat dreptul
modern de proprietate privată asupra domeniilor deţinute numai
în b aza unor titluri feudale şi, în sfîrşit, au impus legile cu privire
la domiciliere (laws of settlement) , care, mutatis mutandis, au avut
asupra ţăranilor englezi efectul pe care l-a avut ucazul tătarului
Boris Godunov asupra ţărănimii ruse 197•
Aşa-numita „glorious Revolution" 198 a adus la putere, o dată
cu Wilhelm al III-lea de Orania 200) , pe proprietarii funciari şi pe
198) D-1 Rogers,

deşi

tn acel moment profesor de economie politicir la

Universitatea din Oxford, sediul ortodoxiei protestante, subliniază, în prefaţa la
lucrarea s a „History of Agriculture", faptul că masele populare au fost paupe
r izate din cauza Reformei.

199) „A letter to Sir T. C. Bunbury, Brt. : On the H1gh Price of Provis.ions.

1795, p. 4. Chiar şi apă,rătorul fervent al
autorul [J. Arlruthlnot]
lucrăilii
„Inquiry into the
Connaction ot large Farms" , Lon<l. 1773, p. 139, spune : „D�liing cel mai mult
pierderea yeomanilor no!}tri, a acestei categorii de oameni care au menţinut ir.
By

a

Suffolk

sistemului

Gentleman",

fenne1or

Ipswich

mari,

realitate independenţa naţiunii noastre, privesc cu j ale cum păminturile lor se
află a-cum în mina lorzilo r monopolişti şi sînt date în arendă micilor fermieri
în condiţii în care ei nu pot trăi mai bine deaît vasalii şi 1n care pot fi oricind
alungaţi" .

200) Aspectul moral aJ acestui erou burghez poate fi apreciat, intre altele,
din următoarele : „Pămînturile întinse din Irlanda dăruite lady-ei Orkney tn 1 695
sînt o dovadă publică a afecţiunii regelui şi a influenţei acestei lady ... Preţioa
s ele servicii

*

-

ale

doamnei

au

fost,

servicii murdare ale buzelor.

se
-

pare,

foeda

Nota trad.

labiorum

ministeria

*",

(In
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capitalişti, maeştri în arta de a stoarce plusvaloare. Ei au inaugurat
era nouă j efuind într-o măsură colosală domeniile statului, lucru
care pînă atunci se făcea numai într-o măsură moderată. Aceste
pămînturi erau dăruite sau vîndute la preţuri derizorii ori pur şi
simplu anexate domeniilor particulare prin uzurpare directă �01) .
Toate acestea s-au făcut fără a se respecta cît de cît prevederile
legii. Domeniile statului însuşite în mod atît de fraudulos, îm
preună cu bunurile jefuite de la biserică în m ăsura în care acestea
nu s-au pierdut în timpul revoluţiei republicane, constituie baza
actualelor domenii princiare ale oligarhiei engleze 202) . Capitaliştii
burghezi au favorizat această operaţie, între altele pentru a trans
forma pămîntul într-un simplu obiect de comerţ, pentru a lărgi
sfera marii producţii agricole, pentru a spori afluxul proletarilor
liberi puşi în afara legii care părăseau satele etC'. In afară de
aceasta, noua aristocraţie funciară era aliata firească a noii banco
craţii, a marii finanţe, care abia ieşise din găoace, şi a marilor
proprietari de manufacturi, al căror reazem pe atunci erau taxele
vamale protecţioniste. Burghezia engleză a procedat conform in
tereselor ei şi din acest punct de vedere a procedat tot atît de
just ca şi orăşenii suedezi, care, dimpotrivă, aliindu-se cu ţărăni
mea, reazemul lor economic, i-au sprijinit pe regii lor ajutîndu-i
să smulgă cu forţa din mina oligarhiei pămînturile coroanei (în
cepînd din 1 604, iar mai tîrziu sub Carol al X-lea şi Carol al XI-lea) .
Proprietatea în obşte, cu totul diferită de proprietatea de stat
de care ne-am ocupat pînă acum, a fost o instituţie germanică
veche, care s-a menţinut sub învelişul feudalismului. Am văzut că
uzurparea ei prin violenţă, însoţită de obicei de transformarea p ă
mînturilor arabile în păşuni, a început la sfîrşitul secolului al XV-lea
şi a continuat în secolul al XVI-lea. Dar atunci procesul acesta s-a
desfăşurat sub forma unor acte de violenţă individuale, împotriva
Sloane Manuscript Collection, Bri�ish Museum, nr. 4 224. ManJU1Scrisul este inti
tulat : „The character and behaviour of King William, Su:n.derland �c. as repre
sented in Original Letters to the Duke of Shrewsbury from Somers, Halifax,
Oxford, Secretary Vernon etc." E plin de lucruri ciudate.)
201) „Instrăinare a ilegală a domeniilor coroanei, în parte prin vînzare şi tn
parte prin don � ii , constituie un capitol scandalos în istoria Angliei... o fraudă
uriaşă în dauna naţiunii (gigantic fraud on the ill ation) ". (F. W. Newman, „Lec
tures on Political Econ. •, Land. 1851 , p. 129, 130.) - � Date amănunţite despre
modul în care actualii mari proprietari funciari din Anglia au ajuns în [pOSesiunea
domeniilor for, vezi în [N. H. Evans,) „Our old Nobility. By Noblesse Oblige•,
London 1879. - F.E. �
!O!j Vezi, de pildă, pamfletul lni E. Burke 199 despre casa ducală de Bedford,
al cărei vlăstar e lordul John Russell, „the tomtit of liberalism• *·
*

- .pitulicea

liberalismului.

- Nota

trad.
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cărora legislaţia a luptat zadarnic timp de 150 de ani. Progresul
realizat în secolul al XVIII-lea se manifestă în faptul că legea în
săşi devine acum instrumentul de jefuire a pămîntului care aparţine
poporului, cu toate că marii fermieri continuă să folosească şi micile
lor metode proprii 203) . Forma parlamentară a acestei jefuiri o con
stituie „Bills for Inclosures of Commons • (Legile cu privire la îm
prejmuirea pămînturilor obştii) , adică decrete prin care landlorzii
îşi dăruiesc singuri, ca proprietate privată, pămînturi ale poporului,
decrete pentru exproprierea poporului. Sir F. M. Eden, oare a îru:er
cat să prezinte proprietatea în obşte drept proprietate privată a
marilor proprietari funciari care au luat locul feudalilor, combate
propria sa pledoarie meşteşugită prin aceea că cere el însuşi o
„lege parlamentară generală cu privire la împrejmuirea pămîntu
turilor obştii", recunoscînd deci că pentru transformarea lor în
proprietate privată este nevoie de o lovitură de stat parlamentară
şi insistînd să se legifereze „despăgubirea" săracilor expropriaţi 204) .
Cînd locul yeomenilor independenţi l-au luat tenants...at-will,
mici fermieri ale căror contracte erau încheiate pe un an, o ceată
servilă şi dependentă de bunul plac al landlordului, jefuirea siste
matică a pămînturilor obştii alături de j efuirea domeniilor statului
a contribuit îndeosebi la crearea acelor mari ferme care în secolul
al XVIII-lea se numeau ferme capitale 205) sau ferme comerciale 286) ;
aceleaşi cauze au contribuit la transformarea populaţiei rurale în
proletariat, la „eliberarea " acesteia pentru industrie.
Dar secolul al XVIII-lea nu a înţeles în aceeaşi măsură ca
secolul al XIX-lea identitatea dintre avuţia naţională şi sărăcia
poporului. De aici o polemică dintre cele mai aprige în literatura
economică a vremii în legătură cu „inclosure of commons " . Din
materialul imens de care dispun redau aici numai cîteva p asaje
care ilustrează în mod deosebit situaţia din acea vreme.
203) „Fermierii le interzic cottager-ilor să ţină vreo vietate sub pretextul
că, dacă ar avea vLte -sau rpăsări, ei ar fura de la fermier hrana necesa.ră aces•
tora.

Ei mai spun : dacă

Realitatea

este

însă

pămînturilor obştii" .
Waste Lands " , Lond.

că

vreţi

ca

cottagerii să

fie harnici,

ţineţi-i

în

sărăcie.

în felul acesta fermierii uzurpă toate drepturile asupr<i

(„A Politica!

1785, p. 75.)

Enquiry into

the

Consequences

of

enclosing

2ot) Eden, l.c., Preface, [p. XVII, XIX] .
205) „ Capital tarms • , („Two Letters on the Flour Trade and the Dearness
of Corn. By a Person in Business " , Lo.nd. 1767, p. 19, 20.)
206) „Merchant-farms • . („An Inquiry into the Present High Prices of Pro
visions • , Land. 1 767, :P· 1 1 1 , notă.) Autorul acestei scrieri bune, apărute anonim,
este reverendul Nathaniel Forster.
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„In multe parohii din Hertfordshire - scrie o pană indignată - 24 de
ferme, avind )n medie 50-150 de acri fiecare, au fost comasate in 3 ferme• :!07).
„In Northamptonshire şi în Lincolnshire, împrejmuire a pămînturilor obştii a avut
o mare amploare ; cele mai multe dintre domeniile noi rezultate din aceste îm
prejmuiri au fost transformate în păşuni ; ca urmare, pe multe domenii nu se
cultivă acum nici 50 de acri, d e unde mai înainte se cultivau cite 1 500... Ruinele
caselor, hambarelor, grajduriJor elx:. • sint singurele urme ale locuitorilor de
altădată. „Din o sută de case şi de familii au rămas în unele locuri... 8 sau 10...
In cele mai multe dintre parohiile în care împrejmuirea s-a făcut abia cu 1 5 sau
20 de ani IÎn urmă sint foarte puţini proprietari .funciari in comparaţie cu nu
mărul de proprietari care lucrau părnintuI atunci oind ogoarele erau neîmprej
muite. Sînt frecvente cazurile cind 4 sau 5 crescători de vite bogaţi uzurpează
domenii mari, recent împrejmuite, care mai înainte se aflau în mina a 20-30 de
fermier i şi a unui număr egal de mici proprietari şi de alţi locuitori. Toţi aceşti.a
sint alungaţi împreună cu familiile de pe rpămînturile lor şi totodată i;i multe
alte familii care munceau la ei şi îşi ciştigau astfel existenţa• 208) .

Sub pretextul împrejmuirii, landlorzii au acap arat nu numai
p ămînturile necultivate învecinate cu domeniile lor, ci adesea
chiar pămînturi cultivate în comun sau luate în arendă de la
obşte de diferite persoane în schimbul unei plăţi.
„Vorbesc aici de împrejmuirea unor ogoare şi terenuri deschise care fuse
seră cultivate. Chiar şi autorii care susţin împrejmuirile recunosc că drept urmare
a acestora se accentuează monopolul .fermelor mari, se ridică preţurile mijloace
lor de subzistenţă şi se reduce p01pulaţia... şi chiar împrejmuirea pîrloagelor,
aşa cum e practicată ân prezent, lirpseşte pe sărac de o rparte din mijloacele
de sllbzistenţă şi măreşte ferme care şi aşa sint prea mari" 209) . „Dacă pămîntul
- spune doctoruil Price - ajunge în m1na citorva mari fermieri, micii formieri"
(pe care mai înainte el îi caracterizase drept ,,masă de mici proprietari şi mici
fermieri care se întreţin, pe ei �i.şi şi familiile lor, din produsul pămîntului pe
care ii! lucrează, din creşterea oilor, a păsărilor, .a porcilor etc. pe care le
hrănesc pe ipărnintul obştii, astfel .Incit aproape că .nici nu trebuie să cumpere
mijloace de subzistenţă de pe piaţă" ) „se transformă ân oameni nevoiţi Să-f;i
procure prin muncă prestată pentru alţii mijloacele de subzistenţă şi să cumpere
toate cele necesare de pe piaţă ... Se efectuează, poate, mai multă muncă pentru
că există mai multă oonstringere Ia muncă ... Oraşele şi manufacturile 'Vor creşte,
pentru că într-acolo sint alungaţi tot mai mulţi oameni, nevoiţi să caute de lucru.
la1ă rezultatele pe care concentrarea fermelor trebuia să le aibă 1n mod necesar
şi pe ·care, de ani de zile, le-a avut realmente în regatul illostru• 11 01 .

E l rezumă consecinţele generale ale inclosures în felul ur
mător :
2071 Thomas Wright, „A short address to the Public on the Monopoly of
lar.ge farms •, 1119, p. 2, 3,
208) Rev. Addington, „Enquiry into the Reasons for or against enclosing open
fields " , Lond. 1 112, p. 31-43 passim.
209) Dr. R. Price, l.c., v. II, 155, 156. Citiţi pe Forster, Addington, Kent,
Price şi James Anderson şi faceţi o comparaţie intre ei şi lamentaibiJa sporovăială
de sicofant a lui MacCulloch în catalogul său „The Literature of Politica! Eco
nomy•, Land. 1845.
210) L.c., p. 141, 148.
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„!n
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reduşi
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situaţia

privinţele ;

nivelul
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claselor

inferioare

proprietarii
şi

al

ale

funciari

năimiţilor ;

populaţiei

mai

mici

totodată,

211).

este mult mai greu să-şi procure cele necesare"

in

şi

s-a

m1c11

această

înrăutăţit
fermieri

în
sînt

situaţie '1or Ie

Intr-adevăr, uzurparea p ămînturilor obştii şi revoluţia în
agricultură care a însoţit-o au avut un efect atît de puternic
asupra muncitorilor agricoli, incit, după cum spune însuşi Eden,
în 1 165-1 180 salariul lor a început să scadă sub nivelul minim şi
să fie completat din fondurile oficiale ale asistenţei săracilor.
Salariul lor, spune el, „nu ajungea decît p entru satisfacerea tre
buinţelor celor mai stringente ale vieţii " .
Să vedem acum ce spune un p artizan al împrejmuirilor şi
adversar al doctorului Price.
„Nu este justă concluzia

că ţara se depopulează

pentru

că oamenii nu-şi

mai risipesc munca pe oîmp„. Dacă după

ce ţăranii cu gospodărie mică au fost
transformaţi în oameni nevoiţi să muncească rpentru alţii s-a pus în funcţiune o

mai mare cantitate de muncă, a cest fapt este doar un avantaj pe care naţiunea•

(din care, bineînţeles, nu fa c parte ţăranii care au suferit transformarea) „trebuie
să-I dorească„. Produsul va fi mai mare dacă munca lor combinată va fi folosită

pe o singură fermă ; în felul acesta se creează un excedent pentru manufacturi
şi, în consecinţă, .numărul manufacturilor - mine de aur ale naţiunii - creşte
în raport cu cantitatea de cereale produse " 212) .

O pildă de calmul stoic cu care economiştii privesc violarea
cea mai flagrantă a „dreptului sacru al proprietăţii" şi violenţa
211)

scapmire

L. c ., p.
cea mai

prejurări

ei

159, 160.

Aceasta aminteş.te de Roma fillJt ică. „Bogaţii au luat în

mare parte

sperau

că

a

aceste

rpămînturilor

pămî.nturi

nu

neîmpărţite.

le

vor

mai

!ncrezîndu·se

fi

luate

înapoi

în
şi

îm
de

aceea au cumpărat păminturile învecinate aparţinînd săracilor, fie că Ie luau cu
voia acesto;ra, fie împotriva voinţei lor, aşa incît acum ei cultivau domenii în
tinse şi nu parcele împrăştiate. Pentru muncile agricole şi p entru creşterea vitelor
foloseau sclavi, deoarece oamenii liberi Ie-ar fi fost luaţi de Ia muncă şi

ei

trimiş i J.a război. Faptul că aveau sclavi le aducea un mare ciştig, şi de
fiind scutiţi de s erviciul militar, sclavii se puteau dnmulţi

iill

aceea,

voie şi aveau mulţi

copii. Astfel cei puternici au oOill centrat în mina lor toate bogăţiile şi toată ţara
mişuna de sclavi. Italicii se împuţinau !însă din ce în
maţi de
damnaţi

sărăcie, dări şi de serviciul militar. Iar în
Ia

o

totală

inactivitate, pentru că

pămîntul

ce mai mult,

fiind deci

timp de ·pace ei
se

erau con

afla în mîna bogaţilor

care îşi lucrau pămlntul nu cu oameni Jiberi, c1 cu sclavi". (Appian, „Romische
I, 7 .) Pasajul acesta se referă la perioada dinaintea legii lui

Biirgerkriege" ,
Licinius

200 •

Serviciul

milÎltar,

care

a

accelerat

atît

de

mult

ruinarea

plebeilor

romani, a fost unul dintre principalele mijloace folosite de Carol cel Mare pentru
transformarea forţată a ţăranilor liberi germani în ţărani dependenţi şi în şerbi.
212) [J. Arbuthnot,) „An Inquiry into the Connection between the present
Prices of Provisions etc. " , p. 124, 129. Raţionamente asemănătoare, dar cu ten
dinţă opusă, găsim la un alt autor :

„Muncitorii

sînt alungaţi din cottages-urile

lor şi siliţi să-şi caute de lucru la oraşe ; dar în acest c az se obţine un excedent
mai

mare

şi

astfel

Nat.ion " , 2nd ed., LOilld .

capitalul

1 843, p.

sporeşite•.
XIV.l

([R.

B.

Seeley,)

„

The Perils

of

the
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cea mai brutală folosită împotriva persoanelor atunci cînd ele
sînt necesare pentru crearea bazei modului de producţie capitalist
ne oferă, între alţii, sir F. M. Eden, care pe deasupra are vederi de
nuanţă tory şi mai e şi „filantrop ". Intregul şir de j afuri, orori şi
suferinţe care au însoţit ex:proprierea prin violenţă a poporului
începînd din ultima treime a secolului al XV-lea pînă la sfîrşitul
secolului al XVIII-lea îl duce doar la reflecţia finală foarte „co
modă" :
„Era necesar să se stabilească o proporţie justă (due) i.ntre suprafaţa cui•
tivată şi păşuni. Incă !În cursul întregului secol al XIV-iea şi i.n cea mai mare
p arte a secolului al XV-iea un acru de păşune revenea la 2, 3 şi chiar 4 acri de
pămînt .cultivat. La mijlocul secolului al XVI-lea, proporţia se schimbă în aş a
fel, îndît 1la 2 acri de păşune revin 2 acri de păm1nt cultiv•at ; mai tîrziu la 2 acri
de păşune revine 1 acru de pămînt cultivat, pînă cînd, în cele din urmă, s-a
ajuns la proporţia justă de 3 acri de păşune la 1 acru de pămînt cultivat".

1In secolul al XIX-lea a dispărut, fireşte, pînă şi amintirea le
găturii dintre agricultor şi proprietatea în obşte. Nu mai vorbim de
timpurile de mai tîrziu. Oare populaţia rurală a primit un ban des
păgubire pentru cei 3 5 1 1 770 de acri de pămînturi obşteşti care i-au
fost răpiţi între anii 1 8 1 0 şi 1 831 şi dăruiţi landlorzilor de către
parlamentul format din landlorzi ?
In sfîrşit, ultimul mare proces de expropriere a pămîntului agri
cultorilor este aşa-zisul clearing of Estates (curăţirea domeniilor, de
fapt curăţirea lor de oameni) . „Curăţirea " a constituit culmea me
todelor engleze de expropriere cercetate pînă acum. După cum am
văzut în secţiunea anterioară cînd am vorbit despre stările mo
derne, acum, cînd nu mai există ţărani independenţi care ar putea
fi alungaţi, se ajunge pînă la „curăţirea" cottages-urilor ţărăneşti,
aşa încît muncitorii agricoli nu mai găsesc' locul necesar pentru o
locuinţă nici chiar pe pămîntul pe care îl lucrează. Ce înseamnă
însă „clearing of Estates " în sensul propriu al c'Uvîntului nu putem
afla decît în părţile muntoase ale Scoţiei, acest pămînt al făgă
duinţei din romanele moderne. Acolo procesul se distinge prin
caracterul său sistematic, prin amploarea cu c'are se efectuează
dintr-o singură lovitură (în Irlanda, landlorzii mătură dintr-o dată
mai multe sate ; în părţile muntoase ale Scoţiei „se curăţă" dintr-o
dată întinderi de mărimea unor ducate germane) şi, în sfîrşit, prin
forma specială a proprietăţii funciare expropriate.
Celţii din părţile muntoase ale Scoţiei trăiau în clanuri,
fiecare clan fiind proprietarul pămîntului pe care îl ocupa. Repre
zentantul, şeful sau „omul mare" al clanului, era proprietarul aces
tui pămînt numai în virtutea titlului, aşa cum regina Angliei este,
în virtutea titlului, proprietara întregului fond funciar naţional.

734

SecţiU11ea a VII-a. Procesul de acumulare a capitalului

Cînd guvernul englez a reuşit să pună capăt războaielor intestine
dintre aceşti „oameni mari" şi incursiunilor lor p ermanente în
cîmpiile Scoţiei, şefii clanurilor nu au renunţat nicidecum la ve
chea lor îndeletnicire, j aful ; ei i-au schimbat doar forma. Cu de
la sine putere ei au transformat dreptul de proprietate în virtutea
titlului în drept de proprietate privată şi, întrucît au întîmpinat
rezistenţă din partea membrilor clanurilor, au hotărît să-i alunge
pe aceştia cu forţa.
„Un rege al Angliei ar putea să-şi aroge în acelaşi mod dreptul de a-şi
arunca supuşii în mare•,

spune profesorul Newman !18) . Această revoluţie, care a început
în Scoţia după ultima răzvrătire a p artizanilor pretendentului 20 1 •
poate fi urmărită în primele ei faze în lucrările lui sir James
Steuart 214) şi James Anderson 215) . In secolul al XVIII-lea, gaeli
lor 203 alungaţi de pe pămînturile lor li s-a interzis în acelaşi timp
să emigreze, p entru ca astfel să fie siliţi să plece l a Glasgow şi
în alte oraşe industriale 216) . Ca exemplu al metodei dominante în
secolul al XIX-lea 217) este suficient să menţionăm „curăţirile " făll13) „A king of England might as well claim to drive his subj ects into the
sea•. (F. w. Newm.an, }.c., 132.)
214) Steuart spune : „Renta de pe aceste păm.tnturi• (el încadrează în mod
greşit în această categorie economică tributul plătit de taxmeni 202 şefului de
clan) „este rcu totul neînsemnată în comparaţie cu întinderea lor, dar în ceea
ce priveşte ·numărul p ersoanelor care trăiesc din arendă se va constata, poate,
că în regiu.nile muntoase ale Scoţiei un petic de pămint hrăneşte de zece ori
mai mulţi oameni decit 'llJl teren de aceeaşi valoare în provinciile cele mai bo
gate" (l.c., v. I, eh. XVI, p. 104.)
215) James Anderson, „Ol>servations on the means of exciting a spiriit of
Na lional lndustry etc.", Edinburyh 1777.
216) In 1860 victimele exproprierilor forţate au fost e:xiportate în Canada
după ce li s-au făcut promisiuni mi.ncinoase. Unii au fugit în munţi şi în insulele
învecinate. Au fost urmăriţi de poliţişti, s-au încăierat cu ei şi î.n cele din urmă
au s căpat.
217) „In regiunile m'lllltoase - spune in 181-' Buchanan, comentatorul lui
A. Smith - vechiul sistem de proprietate este zilnic înlăturat prin violenţă„.
Fără a ţine seama de arendaşii ereditari" (în cazul de faţă folosirea 11Jcestei
categorii este greşită) . „landlordul dă pămîntul aceluia care �i oferă mai mult,
iar acesta, dacă îmbunătăţeşte terenul (improver) , introduce imediat un sistem
nou de cultură a pămîntului. Pămîntul, care mai înainte er a presărat cu mici
gospodării ţărăneşti, era populat în raport cu produsul obţinut de pe el ; in
condiţiile sistemului nou al culturilo r perfecţionate şi a•l rentelor sporite, se
obţine cel mai mare produs posibil cu minimum de cheltuieli posibile ; pentru
a se realiza acest lucru se îndepărtează 1bratele de muncă devenite acum inutile„.
Cei alungaţi din locurile lor natale caută să-şi ciştige existenţa în oraşele in
dustrjale etc." (David Buchanan, „Observations on etc. A. Smith's Wealth of
Nations ", Edinb. 1814, vol. IV, p. 144.) „Nobilimea din Scoţia a expropriat familii
întregi de parcă ar fi smuls •buruieni ; cu sate întregi Şi cu populaţia lor s-a
procedat aşa cum procedează indienii 1n răzbunarea lor cu vizuinile animalelor
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cute de ducesa de Sutherland. Imediat după ce a preluat frînele
conducerii, această persoană, foarte luminată în materie de eco
nomie. a hotărît să recurgă la un tratament economic radical şi să
transforme în păşuni pentru oi întregul teritoriu al comitatului, a
cărui populaţie scăzuse ca urmare a unor procese anterioare ase
mănătoare la 15 OOO de oameni. In 1 814-1820 aceşti 15 OOO de lo
cuitori, circa 3 OOO de familii, au fost alungaţi şi exterminaţi în
mod sistematic. Toate satele lor au fost distruse şi arse, toate
ogoarele lor transformate în păşuni. Soldaţi britanici au fost în
sărcinaţi cu executarea ordinului ; ei au ajuns la ciocniri cu băşti
naşii. O bătrînă a fost arsă în cottage-ul din care nu voia să plece.
In felul acesta, doamna ducesă şi-a însuşit 794 OOO de acri de pă
mînt care aparţineau din timpuri imemoriale clanului. Băştinaşilor
alungaţi ea le-a repartizat circa 6 OOO de acri la malul mării, cite
doi acri de familie. Acest pămînt nu fusese niciodată lucrat şi nu
aducea proprietarilor lui nici un venit. In mărinimia ei, ducesa a
mers atît de departe, incit a dat în arendă membrilor clanului,
care timp de secole îşi vărsaseră sîngele pentru această familie,
pămînt cu o arendă medie de 2 şilingi şi 6 pence la acru. Intregul
pămînt furat clanului ea 1-a împărţit în 29 de mari ferme de oi, lo
cuite fiecare de cite o singură familie, în cea mai mare parte ar
gaţi ai fermierilor englezi. In 1 825 cei 15 OOO de gaeli fuseseră dej a
înlocuiţi cu 131 OOO de oi. B ăştinaşii care erau alungaţi pe malul
mării încercau să trăiască din pescuit. Ei s-au transformat în ade
vărate amfibii şi trăiau, cum spune un autor englez, jumătate pe
pămînt şi jumătate pe apă, dar şi pămîntul şi apa laolaltă nu le
asigurau existenţa decît pe jumătate 21s) .
Dar bravii gaeli aveau să ispăşească şi mai greu idolatria lor
romantkă, montană faţă de „oamenii mariu 1ai cloanului. „Oamenii
mari au început să simtă mirosul de peşte. Ei au adulmecat profiu

s ălbatice„. Omul e vîndut pentru -0 piele de oaie, pentru o ciosvîrtă de berbec,
ba chiar pentru mai puţin„. Cînd provinciile din nordul Chinei au fost invadate
de mongoli, î.n sfatul acestora s-a propus ca locuitorii să fie exterminaţi, iar
ţara să fie transformată în păşune. Această propunere a fost pusă în practică
de o serie de landlorzi din regiunile muntoase ale Scoţiei în propria lor ţară,
împotriva propriilo r lor compatrioţi". (George Ensor, „An Inquiry concerning the
Population of Nations " , Land. 1818, ·P · 2 15 , 216.)
218) Cînd actuala ducesă de Sutherland a primit-o cu mare pompă la Londra
pe doamna Beecher-Stowe, autoarea cărţii „Unele Tom's Cabin", cu scopul de
a-şi manifesta simpatia faţă de sclavii negri din republica americană - lucru pe
care s-a ferit să-l facă, ca şi celelalte aristocrate, în timpul războiului civil, cînd
mica inimă engleză „nobilă" bătea pentru proprietarii de sclavi -, eu am arătat
tn „New York Tribu.ne• cum trăiesc s clavii familiei Sutherland 2114, (Unele pasaje
au fost reproduse de Carey in „The Slav e Trade", Philadelphia 1853, p. 202, 203.)
Articolul meu a fost reprodus de o gazetă s coţiană şi a provocat o polemică vie
'intre aceasta din urmă şi sicofanţii familiei Sutherland.
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tul şi au dat în arendă ţărmul mării marilor negustori de peşte din
Londra. Gaelii au fost alungaţi pentru a doua oară 2111).
In cele din urmă însă, o parte a păşunilor pentru oi a fost
transformată din nou în terenuri de vînătoare. Se ştie că în Anglia
nu există păduri propriu-zise. Vînatul din parcurile aristocraţiei
nu este decît un fel de animal domestic gras ca aldermenul din
Londra. Scoţia este deci ultimul refugiu al acestei „pasiuni
nobile ".
„In regiunile muntoase - scrie Somers î n 1 848 - pădurile s-au extins
considerabil. Aici, într-o parte a G aick-ului, vedeţi pădurea nouă de la G lenfeshie
şi dincolo, în cealaltă p arte, pădurea nouă de Ia Ardverikie. In faţă aveţi Bleak
Mount, un pustiu uriaş, creat recent. De Ia est spre vest, de la împrejurimile
Aberdeen-ului pînă la stînoile din Oban vedem acum o pădure continuă, în timp
ce în alte iPărţi ale regiunii muntoase se înttnd pădurile noi de la Loch Archaig,
G lengarry, Glenmoriston etc... Transformarea pămîntului în păşuni pentru oi. .•
i-a alungat p e gaeli pe pămînturi neroditoare. Acum oile încep să fie i.nlocuite
cu vina t mare, ceea ce face ca mizeria gaelilor să fie şi mai mare... Parcurile
de vînătoare 219a) şi poporul nu pot coexista. Unul dintre ele trebuie :în. orice caz
să părăsească terenul. Dacă în următorii 25 de ani parcurile de vînătoare vor
creşte ca număr şi ca întindere, în acelaşi ritm ă'.n care au crescut i.n cei 25 de
ani anteriori, nu va mai rămîne nki un gael pe pămîntul său natal. Mişcarea
aceasta di,n rîndurile proprietarilor funciari din regiunile muntoase se datorează
în parte modei, snobismului aristocratic, pasiunii pentru vînătoare etc., în parte
însă comerţului cu V'inat, iPUr şi simplu �n vederea obţinerii de profituri. Căci
de fapt un teren dintr-o regiune muntoasă transformat în parc de vînătoare este
adesea mult mai rentwbil decît acelaşi teren transformat IÎil păşune pentru oi ... Ama
torul care caută un parc de vînătoare este gata să plătească numai atît ctt li
permite punga ... Calamităţile care s-au abătut asupra regiunii muntoase a Scoţiei
sînt tot atît de mari ca acelea c are s-au abătut asupra Angliei ca urmare a
politicii regilor normanzi. Vînatul mare are un spaţiu mai mare, în schimb
oamenii sînt înghesuiţi pe un i;;paţiu tot mai mic... Poporului i-au fost răpite
treptat libertăţile .. . Şi asuprirea creşte pe zi ce trece. Pentru landlorzi «Curăţirea»
şi alungarea populaţiei reprezintă un principiu imuabil, o necesitate agrotehnică
tot aşa cum p e pămînturile virgine din America şi din Australia se desrădăci
nează copacii şi arbuştii. Operaţia îşi urmează cursul, încet şi organizat • ZZt) .

219) Date interesante asupra acestui comerţ de peşte găsim Ia d-l David
Urquhart, „Portfolio, New Series". - Nassau W. Senior califică, :în scrierea sa
postumă citată mai sus, „măsurile di,n Sutherlandshire ca una dintre curăţirile
(clearings) cele mai !binefăcătoare din cite a cunoscut omenirea• (I.c., [p. 282] ).
219a) „Deer forests" fparcurile de vînătoare) din Scoţia nu a u nici măcar
un singur copac. Să'.nt alungate oile şi sînt aduşi cerbi în munţii !Pleşuvi şi apoi
totul primeşte numele de „deer forests" . Aşadar, nici vorbă de împădurire I
220) Robert Somers, „Letters from the Highlands ; or, the Famine of 1841",
Lond. 1848, p. 12-28 passim. Aceste scrisori au apărut pentru prima oară în
„Times•. Economiştii englezi au ex.plicat, bineînţeles, foametea gaelilor din 1841
prin suprapopulaţie. In orice caz, gaelii „presau• asupra mij loacelor lor de sub
zistenţă. - I n Germania, „Clearing of Estates" , sau, cum se nlll!Ile a acolo, „Bauern

Ieaen • *• s-a desfăşurat intens după războiul de 30 de ani şi a provocat încă tn
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Jefuirea bunurilor biserkeşti, înstrăinarea frauduloasă a do
meniilor statului, jefuirea proprietăţii obştii, transformarea prin
uzurp are şi teroare necruţătoare a proprietăţii feudale şi de clan
în proprietate privată modernă, acestea au fost metodele idilice
ale acumulării primitive. ln felul acesta s-a reuşit să se cucerească
teren pentru agricultura capitalistă, să se înglobeze capitalului pă
mîntul şi să se creeze pentru industria de la oraş afluxul necesar
de proletari puşi în afara legii.
3. Legislaţia draconică de la sfîrşitul
secolului al XV -lea împotriva expropriaţilor.
Legile promulgate în scopul scăderii salariilor
Era imposibil ca cei alungaţi ca urmare a desfiinţării suitelor
feudale şi a exproprierilor forţate repetate, era imposibil ca acest
proletariat pus în afara legii să fie absorbit de manufactura în dez
voltare tot atît de repede cum a fost creat. Pe de altă parte, oa
menii scoşi brusc de pe făgaşul obişnuit al vieţii lor nu se puteau
1790 revolte ţărăneşti în electoratul Saxoniei. Ea a predominat îndeosebi în estul
Germaniei. ln majoritatea provinciilor prusiene, dreptul de proprietate al ţăranilor
a fost garantat abia de Frederic al II-iea. După cucerirea Sileziei el i-a obligat
pe pro!prietarii funciara să refacă colibele, hambarele etc. şi să doteze gospo
dăriile ţărăneşti cu vite şi unelte. EI avea nevoie de soldaţi pentru armată şi de
contribuabili pentru vistierie. Cit de plăcută era, de altfel, viaţa ţăranului în
timpul domniei lui Frederic aJ IHea, cu sistemul ei financiar şi administrativ,
care era un amestec de despotism, de birocraţie şi feudalism se poate vedea din
pasajul următor aparţi.nînd lui Mirabeau, admiratorllll său : „Inul reprezintă, aşadar,
una dimtre cele mai mari bogăţii ale ţăranilor din norduil Germaniei. Spre neno
rocirea speciei umane, el nu este rilllS ă decît urn paleativ împotriva mizeriei ş i nu o
caile sipre bunăstare. Impozitele directe, claoa şi servituţile de tot felul ii ruinează
pe ţă•ranul german, care în :plus trebuie să plătească impoziite indirecte Ia tot ce
cumpără„. ş i pentru ca ruinarea să fie totală, el nu are voie să-şi vî.ndă pro
dusele unde şi cum vrea ; el nici nu .îndrăzneşte să cumpere cele ce-i sînt de
trebuinţă de Ia negustori, care ar putea să i le vîndă Ia un preţ mai redus ;
toate aceste cauze ii duc pe nesimţite la ruinare şi, dacă nu s-ar ocupa şi cu
torsul, el nu ar fi in stare să�i plătească Ia timp impozitele directe ; torsul îi
oferă o sursă de venituri accesorii, dindu-i putinţa să folosească forţele soţiei,
copiilor , slujnicelor, argaţilor şi ale lui însuşi. Şi, în pofida acestui venit acce
soriu, ce viaţă chinuită I Vara el munceşte ca un ocnaş Ia arat ş i Ia cules ; se
culcă la 9 ş i se scoală Ia 2 pentru a-şi termina munca, iarna el a.r trebui să-şi
refacă foJ:lţele printr- o odihnă prelungită, dar, dacă ar vinde o p arte din produse
pentru a plăti impozitele, n-ar mai avea griu pentru pîine şi pentru sămînţă.
Pentru a umple aces t gol, el trebuie deci să toarcă„ ., .să toarcă intens. De aceea
iarn a ţăranul se culcă la miezul nopţii sau la ora 1 şi se scoală la 5 sau la 6
sau se culcă la 9 şi se scoală la 2 şi aşa, în fiecare zi, toată viaţa în afară de
duminici. Veghile prelungite şi munoa exicesivă il uzează pe om şi de aceea la
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deprinde tot atît de brusc cu disciplina noii lor situaţii. Cei mai
mulţi dintre ei s-au transformat în cerşetori, hoţi, vagabonzi, unii
datorită vocaţiei, dar cea mai mare p arte datorită împrejurărilor.
Din această cauză, la sfîrşitul secolului al XV-lea şi în tot cursul
secolului al XVI-lea, în întreaga Europă occidentală au fost promul
gate legi draconice împotriva vagabondajului. Strămoşii actualei
clase muncitoare au fost pedepsiţi în primul rînd p entru faptul
că au fost transformaţi în vagabonzi şi în p auperi. Legislaţia 11
considera infractori „de bunăvoie " , pornind de la premisa că desate bărbaţii şi femeile imbătrînesc mult mai devreme decît la oraşe•. (Mirabeau,
1.c., t. III, p. 212 şi urm.)
Adaos la ediţia a 2-a. In martie * 1866, la 18 ani de la publicarea lucrării
lui Robert Somers citate mai sus, profesorul Leone Levi a ţinut la Society of
Arts 205 0 conferinţă despre transformarea d)ăşunilor pentru oi î n parcuri de
vinătoare, vorbind despre amploare.; pe care a luat-o transformarea regiunilor
muntoase ale Scoţiei în pustiuri. El a spus intre altele : „Alungarea populaţiei
şi transformarea păminturilor în �ăşuni pentru oi au oferit mijlocul cel mai uşor
pentru a obţine un venit fără a ,face cheltuieli„. lnlocuirea păşunilor pentru oi
cu un deer forest a devenit un lucru obişnuit în regiunile muntoase ale Scoţiei.
Oile au fost alungate de animalele să1batice, aşa cum !Înainte oamenii au fost
alungaţi pentru a face loc oilor„. Poţi merge de l a domeniile contelui Dalhousie
în Forfarshire pină la John o'Groats fără să ieşi din pădure. In multe" (din
aceste păduri) „trăiesc de mult vulpi, pisici ,sălbatice, jderi, dihori, nevăstuici,
iepuri de munte, în timp ce iepurii de oimp, veveriţele şi şobolanii au apărut
aici abia recent. Suprafeţe uriaşe care figurau in staUsUcile Scoţiei ca păşuni
de o fertilitate şi de o intindere neobişnuită sint sustrase acum oricărei culturi
şi ameliorări, .fiind desUnate exclusiv unui număr restrins de persoane amatoare
de vinătoare, şi aceasta numai cîteva luni 'Pe an".
Revista londoneză „Economist• din 2 iunie 1 866 scrie : „O gazetă scoţiană
a relata t săptămi.na trecută intre alte noutăţi : «Una dintre cele mai bune forme
de oi din Sutherlandshire, pentru care s-a oferit recent, cu prilejul expirării
contractului de arendă, o rentă anuală de 1 200 I. st., este transformată într-un
deer forest I „ Instinctele feudale -.;e manifestă la fel„. ca pe vremea cind cuce
ritorii normanzi„ . au distrus 36 de sate pentru a crea New Forest. Două milioane
de acri, reprezentînd păminturi dintre cele mai fertile din Scoţia, sin t complet
lăsate în paragină. Fineţele naturale din Glen Tilt se numărau printre cele mai
nutritive din comitatul Perth ; parcul de vină�oare de l a Ben Aulder dădea
înainte cel mai bun fin din i.ntinsul district B adenoch ; o parte a pădurii Black
Mount era păşunea cea mai bună din Scoţia pentru oile negre. Cit de mare este
suprafaţa lăsată în paragină de dragul amatorilor de vinătoare se poate vedea
din .faptul că această suprafaţă este mult mai mare decît tot comitatul Perth.
Cita surse de produse pierde statul din pricina acestor pustiiri forţate se vede
din faptul că suprafaţa ocupată de pădurea de la Ben Aulder ar putea hrăni
15 OOO de oi, şi aceasta nu r�reziniă decit 1/ao din totalllll păminturillor rezervate
vinătorii în Scoţia„. Toate aceste păminturi destinate vinătorii sint comple t ne
productive„., ar fi putut fi scufundate cu tot atîta folos în valurile Mării Nordu
lui. Mma forte a Legii ar trebui să pună capăt acestei cred.ri artificiale a unor
asemenea deşerlturi şi pustietăţi• .
* In
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pinde de voinţa lor ca să continue sau nu să muncească în vechile
condiţii, care nu mai existau.
În Anglia, această legislaţie a fost inaugurată sub Henric
al VII-lea.
Sub Henric al VIII-lea, în 1 530, cerşetorii bătrîni şi inapţi de
muncă primesc o autorizaţie de a cerşi. Dimpotrivă, vagabonzii
apţi de muncă vor fi biciuiţi şi închişi. Ei vor fi legaţi de o căruţă
şi biciuiţi pînă la sînge, apoi vor presta un jurămînt că se vor în
toarce la locul lor de b aştină sau acolo unde au locuit în ultimii
trei ani şi că „se vor apuca de lucru" (to put himself to labour) .
Ce ironie crudă I Act-ul promulgat în cel de-al 27-lea an de domnie
a lui Henric al VIII-lea confirmă aceste prevederi şi le înăspreşte
prin prevederi noi. Vagabonzii recidivişti sînt pedepsiţi cu o nouă
biciuire şi cu tăierea unei jumătăţi de ureche : la a treia infracţiune
vinovatul este executat ca fiind un criminal periculos şi un duşman
al societăţii.
Eduard al VI-lea, în 1547, primul său an de domnie, promulgă
o lege care prevede că oricine refuză să muncească va fi dat ca
sclav persoanei care l-a denunţat ca trîntor. Stăpînul trebuie să-i
dea pîine şi apă, băuturi slabe şi resturi de carne după cum va
crede de cuviinţă. El îl poate sili, hătindu-l cu biciul şi punîndu-1
în lanţuri, să facă orice muncă, oricît de respingătoare. Dacă scla
vul lipseşte timp de 14 zile, este condamnat la sclavie pe viaţă şi
înfierat pe frunte sau pe obraz cu litera S, iar dacă fuge p entru a
treia oară este executat ca fiind vinovat de crimă împotriva statu
lui. Stăpînul îl poate vinde, îl poate lăsa moştenire, îl poate în
chiria ca sclav, ca pe orice alt bun mobil sau ca pe o vită. Dacă
sclavii uneltesc împotriva stăpînilor, ei sînt de asemenea execu
taţi. La cererea stăpînilor, judecătorii de pace au datoria să-i caute
pe sclavii fugari . Dacă se constată că unul dintre aceştia a vaga
bondat tiimp de 3 zile, el este trim1s la locUJl lui de b aştină, înfie
rat cu fierul roşu pe piept cu litera V şi, ţinut în lanţuri, este
folosit pentru munca la drumuri sau la alte munci. Dacă vagabon
dul indică un loc de baştină fals, el va deveni, drept pedeapsă,
sclavul p e viaţă al localităţii respective, al locuitorilor sau al cor
p oraţiei, şi va fi înfierat cu litera S. Oricine are dreptul să le i a
vagabonzilor copiii ş i să-i ţină c a ucenici, p e b ăieţi pînă l a 24 de
ani, pe fete pînă la 20 de ani. Dacă fug, ei devin pînă la această
vîrstă sclavii meşterilor, care îi pot pune în lanţuri, îi p ot bi
ciui etc. Stăpînul p oate pune un inel de fier la gîtul, la braţele sau
la picioarele sclavului său p entru a-l recunoaşte mai uşor şi a fi
47•
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mai sigur de el 221) . Ultima parte a acestei legi prevede că anumiţi
săraci vor presta muncă pentru localitatea sau persoanele care le
dau de mîncare şi de băut şi care vor să le găsească de lucru.
Acest soi de sclavi parohiali s-a menţinut în Anglia pînă în seco
lul al XIX-lea inclusiv sub numele de roundsmen (umblători) .
Legea promulgată de Elisabeta în 1512 prevede ca cerşetorii
care nu au autorizaţie şi care au depăşit vîrsta de 14 ani să fie
biciuiţi şi înfieraţi pe lobul urechii stîngi dacă nu se găseşte ci
neva care să vrea să-i ia în serviciu pe timp de doi ani ; în c:.'az de
recidivă, dacă au trecut de 18 ani, ei sînt executaţi dacă nu vrea
nimeni să-i ia în serviciu pe timp de doi ani ; la a treia infracţiune
însă ei sînt executaţi fără cruţare ca fiind vinovaţi de crimă împo
triva statului. Legi asemănătoare : cea din al 18-lea an de domnie
a Elisabetei, cap. 13, şi cea din 159? 221a) .
221) Autorul lucrării „Essay on Trade etc." , 1770, remarcă : „Sub Eduard
al VI-lea englezii par să .se fi co.nsacrat cu toată seriozitatea incuraj ării manu
facturilor şi utilizării la muncă a săracilor. Lucrul acesta se vede dintr-o lege
rema!'ca.bilă în care se prevede ca toţi vagabonzii să fie înfieraţi" etc. (l.c„ p. 5).
221 a) Thomas Morus spune Îlll „Utop ia" sa [p. 41, 42] : ,,In acest chi<p, cite
un căpcăun lacom şi nesăţios - o adevărată .p acoste pentru ţară - închide cu
un gard ogor după ogor p& întinderi de mii de acri, iar proprietarii lor sint
azvîrliţi din gospodăriile lor ; Wlii <prin vicleşug, alţii priJl silnicie, iar alţii,
secătuiţi de atîtea strimbătăţi, sint împinşi să-şi vindă singuri totul. Şi aşa bieţii
oameni pornesc în pribegie : bărbaţi, femei, soţi, soţii, orfani, văduve, p ărinţi cu
copii mici şi cu oîte o familie mai degrabă mare la număr decît înstărită, fii.ndcă
plugăria are nevoie de braţe multe ; pornesc �n pribegie, zic, lăsindu-şi căminul
cunoscut, în care erau deprinşi să trăiască, fără să ştie unde se vor aciua a
doua zi. Toată gospodăria lor, chiar de-ar avea răgaz să aştepte un cumpărător,
nu are cine ştie ce preţ ; dar de vreme ce stau să fie alungaţi din casele lor
o dau pe nimica toată. Apoi, după ce rătăcesc cîteva zile din loc în loc şi-şi
irosesc ş i acea brumă agonisită, c e le mai rămîne decît să se apuce de furat
pentru ca apoi să fie spinzuraţi, vezi bine, după dreptate 1 Or, poate să-şi tirască
mizeria cerşind , ş i atunci sint aruncaţi în temniţe ca nişte vagabonzi fără căpă
tî i ; căci cine să le dea de lucru, măoar că ei ard de dorinţa să rnllsilcească ?"
{Vezi Thomas Morus. „Utopia", Bucureşti, Editura ştii.nţifică, 195B, p. 55-56. Nota !rad.) Din rindurile acestor .fugari nenorociţi, despre care Thomas Morus
spune că au fost siliţi să fure, „au fost executaţi în timpul domniei lui Henric
al VIII-lea 72 OOO de hoţi, mari şi mici". (Holinshed, „Des cription of England",
v. I, p. 1B6.) In timpul Elisabetei, „vagabonzii erau spinzuraţi în serii : într-ade
văr, nu trecea un an fără ca 'intr-un loc sau altul să nu fie duşi la spinzurătoare
300 sau 400 de oameni". (Strype, „Annals of the Reformation and Establishment
of Religio.n, and other Various O ccurrences in the Church of Englnd during
Queen Elisabeth's Happy Reign" , 2nd ed. 1725, voi. II.) După acelaşi Strype, în
Somersetshire au fost executaţi într-un singur an 40 de oameni, 35 au fost
mfieraţi cu fierul roşu şi 37 au fost biciuiţi ; 1B3 de „răufăcători inveteraţi" au
fost eliberaţi. Totuşi, spune el, „datorită neglij enţei j udecătorilor de pace şi
millei prosteşti a poporului", acest mare număr de aouzaţi nu reprezintă nici 1/5
din i.nfractorii reali. Şi adaugă : „In celelalte comitate din Anglia, situaţ ia nu
era mai bună decît în Somersetshire, şi în multe comitate situaţia era chiar
mai proastă".
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In timpul domniei lui Iacob I, oricine rătăceşte din loc în loc
şi cerşeşte este declarat vagabond. Judecătorii de pace din Petty
Session 206 sînt împuterniciţi să-i condamne pe vagabonzi la bi
ciuire publică, la închisoare pe timp de 6 luni la prima infracţiune
şi pe timp de 2 ani la a doua infracţiune. In timpul detenţiunii, ei
vor fi biciuiţi ori de cîte ori şi oricît vor crede de cuviinţă judecă
torii de pace ... Vagabonzii incorigibili şi periculoşi vor fi înfieraţi
pe umărul stîng cu litera R şi condamnaţi la muncă silnică, iar
dacă vor mai fi prinşi cerşind ei vor fi executaţi fără milă. Aceste
prevederi ale legii au fost în vigoare pînă la începutul secolului
al XVIII-lea şi au fost abrogate abia prin Act-ul promulgat în cel
de-al 1 2-lea an de domnie a reginei Anna, cap. 23.
Legi asemănătoare au existat şi în Franţa, unde la mijlocul
secolului al XVII-lea vagabonzii din Paris au creat un regat al
vagabonzilor (royaume des truands) . Incă în primii ani ai domniei
lui Ludovic al XVI-lea s-a emis o ordonanţă (13 iulie 1 777) p otrivit
căreia orice om sănătos între 1 6 şi 60 de ani, fără mijloace de exis
tenţă şi fără profesiune, este trimis la galere. Măsuri asemănătoare
sînt prevăzute pentru Ţările de Jos în statutul din octombrie 1537
al lui Carol al V-lea, în primul edict din 19 martie 1614 al statelor
şi oraşelor olandeze, în proclamaţia din 25 iunie 1649 a Provincii
lor Unite etc.
In felul acesta, populaţia rurală, expropriată, alungată de pe
pămîntul ei şi redusă la vagabondaj, a fost silită prin legi mon
struoase, teroriste, care prevedeau biciuirea, stigmatizarea şi tor
tura, să se încadreze în disciplina necesară sistemului muncii
salariate.
Nu este suficient ca la un pol să apară condiţiile de muncă
sub formă de capital şi la celălalt pol oameni care nu au altceva
de vînzare decît forţa lor de muncă. De asemenea nu este sufi
cient ca ei să fie puşi în situaţia de a se vinde de bunăvoie pe sine.
O dată cu producţia oapitalistă se dezvoltă clasa muncitoare, oare,
prin educaţie, tradiţie, obiceiuri recunoaşte cerinţele acestui mod
de producţie ca legi naturale de la sine înţelese. Organizarea pro
cesului de producţie capitalist dezvoltat înfrînge orice rezistent ă ,
crearea în permanenţă a unei suprapopulaţii relative menţine legea
cererii şi .a ofertei de munc'ă şi, prin urmare, salariul în limite
corespunzătoare necesităţilor de valorificare ale capitalului, con
strîngerea tacită a relaţiilor economice pecetluieşte dominaţia capita
listului asupra muncitorului. E drept că se mai face uz de constrîn
gerea nemijlocită, extraeconomică, dar numai în mod excepţional.
Atunci cînd lucrurile decurg normal, muncitorul poate fi lăsat în
voia „legilor naturale ale producţiei " , adică a dependenţei sale fată
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de capital, izvorîte chiar din condiţiile de producţie, garantate şi
eternizate de ele. Altfel se petrec lucrurile în timpul genezei is
torice a producţiei capitaliste. Burghezia în dezvoltare are nevoie
şi foloseşte puterea de stat pentru 11a reglementa" salariul, cu alte
cuvinte pentru a-l menţine cu forţa în limite favorabile stoarcerii
de plusvaloare, pentru a prelungi ziua de muncă şi pentru a-l men
ţine pe muncitorul însuşi într-o dependenţă normală faţă de capital.
Acesta este un moment esenţial al aşa-numitei acumulări primitive.
Clasa muncitorilor salariaţi, care a apărut în a doua jumătate
a secolului al XIV-lea, reprezenta alunei şi în secolul următor doar
o parte infimă din populaţie ; poziţia ei era puternic protejată, la
sate de gospodăria ţărănească independentă şi la oraşe de organi.
zarea corporatistă. La sale şi la oraşe, meşterul şi muncitorul se
găseau din punct de vedere social .aproape unul de celălalt. Sub
ordonarea muncii faţă de capital era doar formală, cu alte cuvinte
modul de producţie însuşi nu poseda încă un caracter specific ca
pitalist. Elementul variabil al capitalului depăşea cu mult elementul
său constant. Din această cauză, cererea de muncă salariată creştea.
rapid o dată cu acumularea roapitalului, în timp ce oferta de muncă
salariată n-o urma decît încet. O mare p arte din produsul naţional.
transformată ulterior în fond de acumulare a capitalului, intră încă.
în fondul de consum al muncitorului.
Legislaţia cu privire la munca salariată, care urmăreşte de la bun
început exploatarea muncitorului şi îi este la fel de ostilă în tot
cursul evoluţiei ei 222) , a fost inaugurată în Anglia de Statute of
Labourers * , emis de Eduard al III-lea în 1349. 1n Franţa îi cores
punde ordonanţa din 1 350, emisă în numele regelui Ioan. Legislaţia.
engleză şi cea franceză merg paralel şi sînt identice în ceea ce
priveşte conţinutul. Nu voi vorbi despre statutele muncitorilor c a.
mijloc de prelungire a zilei de muncă, deoarece sub acest aspect
ele au fost analizate (capitolul 8, suboapitolul 5).
Statute of Labourers a fost promulgat la ţnsistenţa Camere?
comunelor.
„lnainte - declară cu naivitate un tory - săracii cereau salarii atit de
ridicate, incit acestea ameninţau industria şi avuţia. Acum salariul lor este amt.

222) „ Ori de cite ori legislaţia încearcă să reglementeze diferendele dintre
patroni (masters) şi muncitori, sfătuitorii ei sint patronii•, spune A. Smith 20 1_
„Spiritul legilor este proprietatea • , spune Linguet 2os.
*

-

statutul muncitorilor.

-

Nota trad.
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de scăzut, incit ameninţă din nou industria şi avuţia, dar în alt mod şi poate
mai primejdios deoît atunci" 22a) .

A fost stabilit prin lege un tarif de salarizare valabil pentru
sat şi oraş, pentru munca cu bucata şi cu ziua. Muncitorii agricoli
trebuie să se angajeze cu anul, cei de la oraş „după libera în
voială ". Este interzis, sub pedeapsa de a fi trimis la închisoare, să
se plătească salarii mai mari decît cele prevăzute în statut, iar pri
mirea unui salariu mai mare se pedepseşte cu mai multă asprime
<lecit plata lui. Astfel, chiar la p aragrafele 18 şi 19 din statutul
ucenicilor promulgat în timpul Elisabetei, se mai prevede încă
pedeapsa cu 10 zile de închisoare pentru cel ce plăteşte un salariu
mai mare, dar cu 21 de zile pentru cel care îl primeşte, Un statut
din 1360 înăsprea pedepsele şi mergea pînă la a-l împuternici pe
p atron să facă uz de constrîngere fizică pentru a sili pe muncitor
să lucreze la tariful stabilit prin lege. Orice asocieri, contracte,
jurăminte etc., prin care zidarii şi dulgherii se legau între ei au
fost declarate nule şi neavenite. Asocierea muncitorilor este con
siderată o crimă gravă, începînd din secolul al XIV-lea pînă în
1825, cînd au fost abrogate legile cu privire la interzicerea asocie
rilor 209• Spiritul statutului muncitorilor din 1349 şi al tuturor legi
lor care au urmat reiese limpede din faptul că statul stabileşte
numai maximum de salariu, dar nu şi minimum de salariu.
După cum se ştie, în secolul al XVI-lea situaţia muncitorilor
s-a înrăutăţit foarte mult. Salariul în b ani a crescut, dar nu pro
porţional cu deprecierea banilor şi cu creşterea corespunzătoare
a preţurilor mărfurilor. Aşadar, în realitate salariul a scăzut. Cu
toate acestea, legile care urmăreau scăderea lui au rămas în vi
goare, ca şi t ăiatul urechilor şi stigmatizarea celor „pe care
nimeni nu voia să-i ia în serviciu " . Prin statutul ucenicilor, promul
gat de Elisabeta în cel de-al 5-lea an de domnie, cap. 3, judecă
torii de pace erau împuterniciţi să stabilească un anumit nivel al
salariului şi să-l modifice după anotimp şi după preţul mărfurilor.
Iacob I a extins această reglementare a muncii şi asupra ţesători
lor, a torcătorilor şi a tuturor categoriilor de muncitori 224) , iar
223) (J. B. Byles,] „Sophisms of Free Trade. By a Barrister ", J.. ond. 1850,
p. 206. El adaugă maliţios : „Am fost întotdeauilla. gata să luăm apărarea p atro
nului. Nu se poate face ceva şi pentru muncitori ?"
224) Dintr-o prevedere a statutului emis de Iacob I î n cel de-al doilea an
de domnie, cap. 6, reiese că nişte postăvari, fiind în acelaşi timp şi judecători
de pace, şi-au permis să stabilească în mod oficial in propriile lor ateliere
tariful de salarizare. - In Germania, îndeosebi după ră2iboiul de treizeci de ani,
au fost emise multe s tatute pentru menţinerea salariilor la un nivel scăzut. „Pro
prietarii funciari sufereau de pe urma lipsei de servitori şi de muncitori în
regiunile depopulate. Tuturor locuitorilor de la sate li s-a interzis să închirieze
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George al II-lea a extins asupra tuturor manufacturilor legile cu
privire la interzicerea asocierii muncitorilor.
Jn perioada manufacturieră propriu-zisă, modul de producţie
capitalist era suficient consolidat pentru a face ca reglementarea
prin lege a salariului să fie tot atît de nerealizabilă pe cît de inu
tilă ; totuşi, pentru orice eventualitate, s-au p ăstrat armele din
vechiul arsenal. Incă legea promulgată de George al II-lea în cel
de-al 8-lea an de domnie a sa interzice să se plătească calfelor de
croitor din Londra şi din împrejurimi un salariu zilnic mai mare
de 2 şilingi şi 'l-1/2 pence, cu excepţia cazurilor de doliu naţional.
Legea promulgată de George al III-lea în cel de-al 1 3-lea an de
domnie, cap. 68, acorda judecătorilor de pace dreptul de a regle
menta salariile muncitorilor din industria mătăsii ; în 1796 mai
erau încă necesare două hotărîri ale instanţelor supreme pentru a
se hotărî dacă ordonanţele judecătorilor de pace cu privire la sa
larii sînt valabile şi pentru muncitorii neagricoli ; încă în 1799 un
act parlamentar ·confirmă că salariul minerilor din. Scoţia este re
glementat prin statutul Elisabetei şi prin două legi scoţiene din 1 66 1
ş i 1 67 1 . Cît d e mult s e schimbase însă situaţia între timp se vede
dintr-un caz fără precedent în practica Camerei comunelor. Aici,
unde timp de peste 400 de ani s-au fabricat legi care stabileau
maximul de salariu care în nici un caz nu trebuia depăşit, Whit
bread a propus în 1 796 să se stabilească prin lege minimum de
salariu pentru muncitorii agricoli. Pitt s-a opus, dar a recunoscut
că „situaţia săracilor este îngrozitoare (cruel)
In sfîrşit, în 1 8 1 3
legile c u privire la reglementarea salariilor a u fost abrogate. Ele
deveniseră o anomalie ridicolă în condiţiile cînd capitalistul re
glementa munca în fabrica sa după o legislaţie proprie şi com
pleta salariul muncitorului agricol pînă la minimul necesar prin
impozitul în folosul săracilor. Dar şi în prezent sînt în vigoare pre
vederile statutelor muncitorilor privind contractele dintre p atroni
u.

camere bărbaţilor Şi femeilor necăsătoriţi ; toţi aceştia trebuiau denunţaţi auto
rităţilor şi aruncaţi în închisori dacă refuzau să d evină servitori, chiar dacă se
întreţineau din alte indeletni.oiri, fie că făceau semănături pentru ţărani
în schimbul unui sal1ariu cu ziua, fie că făceau chiar negoţ cu bani şi cereale.
(«Kaiserliche Privilegien und Sanctiones fiir Schlesien», I , 125.) Timp de un seca�
întreg In decretele prinţilor germani găsim aceleaşi lamentări in legatură cu
servitorimea lindărătnică şi înrăită, care nu vrea să se supună condiţiilor aspre
şi să s e mulţumească cu salariul stabilit prin lege ; proprietarului funciar ii este
interzis �ă plătească un salariu mai mare decît cel stabilit pentru fotreaga re
giUJile. Şi, totuşi, după acest război rondiţili:l e servitorl!or sînt adesea mai bune
decît aveau să fie 100 de ani mai flîrziu ; în 1 652, în Silezia, servitorimea maF
primea de două ori pe săptămîlll ă carne, iar in seoo lul nostru mai e:x>istă tot
acolo districte în care ea nu primeşte carne decît de trei ori pe an. Şi salariuD
cu ziua era mai ridicat după război decît in secolele următoare". (G. Freytag.)
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şi muncitori, termenele de preaviz etc., prevederi potrivit cărora
p atronul care nu respectă contractul suportă rigorile legilor civile,
în timp ce muncitorul care nu respectă contractul suportă rigorile
legilor penale.
Legile draconice cu privire la interzicerea asocierilor au că
zut în 1 825 în faţa atitudinii ameninţătoare a proletariatului. Dar
ele au căzut numai în parte. Unele frumoase rămăşiţe ale vechilor
statute au dispărut abia în 1 859. In sfîrşit, la 29 iunie 1871 a fost
promulgată o lege parlamentară care pretindea că desfiinţează ul
timele rămăşiţe ale acestei legislaţii de clasă prin recunoaşterea
juridică ·a trade-unionurilor. Dar o lege parlamentară promulgată
la aceeaşi dată (An act to amend the criminal law relating to vio
lence, threats and molestation *) restabilea în fapt vechea situaţie
într-o formă nouă. Prin acest truc parlamentar, mijloacele de care
se puteau folosi muncitorii în caz de grevă sau de lock-out (grevă
a fabricanţilor care se aliază şi închid concomitent fabricile) erau
sustrase dreptului comun şi supuse unei legislaţii penale excep
ţionale, a cărei interpretare depindea întru totul de fabricanţii în
şişi în calitatea lor de judecători de pace. Cu doi ani în urmă,
aceeaşi Cameră a comunelor şi acelaşi domn Gladstone prezenta
seră, cu onestitatea cunoscută, un proiect de lege pentru abrogarea
tuturor legilor penale excepţionale îndreptate împotriva clasei
muncitoare. Dar acest proiect nu a depăşit a doua citire şi în felul
acesta lucrurile au fost tărăgănate pînă cînd „marele partid liberal"
a căpătat în sfîrşit curajul, în urma unei alianţe cu toryi, să ia ati
tudine hotărîtă împotriva proletariatului care-l adusese la putere.
Nemulţumit de această trădare, „marele partid liberal" a permis
judecătorilor englezi, întotdeauna gata să linguşească clasa stăpî
nitoare în slujb a căreia erau, să dezgroape vechea lege cu privire
la „conspiraţii " 2 10 şi s-o aplice asociaţiilor muncitoreşti. Vedem deci
că p arlamentul englez a renunţat numai de nevoie şi sub presiunea
maselor la legile îndreptate împotriva grevelor şi a trade-unionuri
lor, după ce deţinuse el însuşi timp de cinci secole, cu un egoism
cinic, poziţia unui trade-union permanent al capitaliştilor îndrep
tat împotriva muncitorilor.
Chiar în momentul izbucnirii furtunii revoluţionare, burghezia
franceză a îndrăznit să le retragă din nou muncitorilor dreptul de
asociere de-abia cucerit. Prin decretul din 14 iunie 179 1 , ea declară
<>rice asociere a muncitorilor drept un „atentat la libertatea şi de
claraţia drepturilor omului " , pasibil de o amendă de 500 de livre
-

*
Lege pentru completarea legislaţiei penale
:şi molestare.
Nota trad.

-

privitoare

la

violenţă,

ameninţare
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şi de retragerea pe timp de un an a tuturor drepturilor civile ac
tive 225) . Această lege, care prin măsuri poliţiste limitează concu
renţa dintre capital şi muncă la un cadru convenabil capitalului,
a supravieţuit revoluţiilor şi schimbărilor dinastice. Nici chiar Te
roarea 211 nu s-a atins de ea. Abia recent ea a fost radiată din Code
Penal. Nimic mai caracteristic decît pretextul acestei lovituri de
stat burgheze. „Deşi - spune raportorul Le Chapelier - este de
dorit ca salariul să fie mai mare decît este în prezent pentru ca
cel care-l primeşte să scape de dependenţa absolută, aproape în
robitoare, determinată de insuficienţa mijloacelor de subzistenţă
necesare " , totuşi nu li se poate permite muncitorilor să se înţe
leagă între ei în ceea ce priveşte interesele lor, să acţioneze în
comun pentru a atenua „dependenţa lor absolută, aproape înrobi
toare " , deoarece prin aceasta ei ar viola „libertatea foştilor lor
p atroni, actualii întreprinzători " (libertatea de a-i menţine pe mun
citori în sclavie !), şi deoarece o asociere îndreptată împotriva des
potismului foştilor patroni din corporaţii este - închipuiţi-vă l o restabilire a .corpo11aţiilor desfiinţate de •constituţia franceză l 226)
4. Geneza fermierilor capitalişti
După ce am analizat modul violent în care au fost creaţi pro
letarii puşi în afara legii, disciplina sîngeroasă care i-a transformat
în muncitori salariaţi, murdarele măsuri dictate de înalte considP.
rente de stat, care, prin metode poliţiste, intensifică, o dată cu gra
dul de exploatare a muncii, şi acumularea capitalului, se pune
întrebarea : care este originea capitaliştilor ? Căci exproprierea popu
laţiei rurale creează nemijlocit numai pe marii proprietari funciari.
In ceea ce priveşte geneza fermierului, putem s-o urmărim p as cu
pas, întrucît ea este un proces lent, care durează multe secole.
Situaţia şerbilor înşişi şi alături de ei a micilor proprietari funciari
!25) Articolul I al acestei legi glăsuieşte : „fntrucit una dintre temeliile
constituţiei franceze constă în desfiinţarea tuturor asociaţiilor •cetăţenilor din
aceeaşi stare şi de •aceeaşi iprofesiune, se interzice reînfiinţarea lor sub orice
pretex t ş i sub orice formă". Articolul IV declară că, dacă „cetăţenii aparţinînd
aceleiaşi profesiuni, arte sau meserii se înţeleg între ei sau încheie convenţii
pentru a refuza de comun acord să presteze serviciile prin meseria sau munca
lor sau să nu Ie ;preS<teze decît cu un preţ anUll1Îit, înţelegerile şi conV1enţiile men
ţionate„. sînt declarate anticonstituţionale, fiind considerate un atentat Ia liber
tatea şi La declaraţia drepturilor omului etc. • , adică cnime împotriva statului,
întocmai ca în vechile statute ale muncitorilor. („Revolutions de Paris", Paris
1791, t. III, p. 523.)
226) B uchez et Roux, „Histoire Parlementaire", t. X, p. 1 93-195 passim.
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liberi în ceea ce priveşte proprietatea era foarte diferită, de aceea
şi eliberarea lor s-a făcut în condiţii economice foarte diferite.
In Anglia, prima formă sub care apare fermierul este aceea
a b ailiff-ului, el însuşi şerb. Situaţia lui este asemănătoare aceleia
a villicus-ului în Roma antică, avînd însă o sferă de activitate mai
restrînsă. In a doua jumătate a secolului al XIV-lea, locul bai
liff-ului este luat de fermier, căruia landlordul îi dă sămînţă, vite
şi unelte agricole. Situaţia lui nu este prea diferită de aceea a ţă
ranului. Singura deosebire este că el exploatează mai multă muncă
salariată. Curînd el devine metayer, fermier care lucrează pămîn
tul în parte. El avansează o p arte din capitalul necesar agricul
turii, cealaltă p arte o avansează landlordului. Produsul total şi-l
împart între ei în proporţia stabilită prin contract. In Anglia,
această formă dispare curînd, cedînd locul fermierului propriu-zis,
care îşi valorifică capitalul propriu prin folosirea muncitorilor sa
lariaţi şi plăteşte landlordului o parte din plusprodus, în bani sau
în natură, ca rentă funciară.
In secolul al XV-lea, atîta timp cît ţăranii independenţi şi
muncitorii agricoli, care pe lîngă munca salariată se ocupau şi de
gospodăria lor de sine stătătoare şi îşi sporeau avutul prin munca
lor, nivelul de viaţă al fermierului şi sfera lui de producţie erau
mediocre. Revoluţia în agricultură din ultima treime a secolului
al XV-lea, care continuă aproape în tot secolul al XVI-lea (cu
excepţia totuşi a ultimelor decenii) , îl îmbogăţeşte pe fermier cu
aceeaşi rapiditate cu care sărăceşte populaţia rurală 227) . Uzurparea
izlazurilor obştii etc. îi permite să-şi sporească mult numărul vi
telor aproape fără cheltuieli, iar vitele îi dau mai multe îngră
şăminte pentru pămîntul lui.
In secolul al XVI-lea intervine un moment de o importanţă
hotărîtoare. La acea dată contractele de arendă se încheiau pe
termen lung, adesea pe 99 de ani. Scăderea continuă a valorii me
talelor nobile, şi în consecinţă a valorii banilor, aducea fermierilor
beneficii uriaşe. Ea provoca scăderea salariului, abstracţie făcînd
de toate celelalte împrejurări examinate mai sus. O parte a sala
l'iului se transformă în profit al fermierului. Creşterea continuă a
preţurilor la cereale, lînă, carne, într-un cuvînt la toate produsele
agricole, sporeşte capitalul bănesc al fermierului, fără vreo contri
buţie din p artea lui, în timp ce renta funciară pe care el trebuie
227) „ Fermieri - spune Harrison în „Description of England• - cărora
înainte le era greu să plătească o rentă de 4 I. st. plătesc acum 40, 50, 100 I. st.
ş i socotesc totuşi că au făcut o afacere proastă dacă după expirarea contractului
de arendă nu au pus deoparte o sumă egală cu renta pe 6--7 ani".
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s-o plătească era calculată la valoarea veche a b anilor 228) . In fe
lul acesta el se îmbogăţea atît pe seama muncitorilor săi salariaţi,
cît şi pe seama landlordului său. Nu este deci de mirare că la sfîr
şitul secolului al XVI-lea Anglia poseda o clasă de „fermieri ca
pitalişti" bogaţi pentru condiţiile de atunci 229).
5. Repercusiunile revolutiei în agricultură asupra industriei.
Crearea pieţei interne pentru capitalul industrial
Exproprierea
garea p opulaţiei
orăşeneşti mereu
în afara relaţiilor

intermitentă şi mereu repetată, precum şi alun
rurale furnizau, după cum am văzut, industriei
alte mase de proletari, care se găseau cu totul
de breaslă, împrejurare fericită care îl determină

228) Despre influenţa pe c are deprecierea banilor o exercită în secolul
al XVI-iea asupra diferitelor clase ale societăţii, vezi „A Compendious or Briefe
Examination of Certayne O rdinary Com'lJ'laintJs of Diver.se of aur Countrymen in
these aur Days. By W. S., Gentleman• (London 1581 ) . Forma de dialag ia acestei
scrieri a făcut ca ea să fie atr�buită multă vreme lui Shakespeare şi să fie
retipărită încă in 1 751 sub numele 1ui. Autorul ei este William Stafford. Intr-un.
pasaj, cavalerul (knight) spune următoarele :
Cavalerul : „D-ta, vecinul meu, agricultor, d-ta domnule negustor şi d-ta
meştere căldărar, ca şi toţi ceilalţi meseriaşi, ştiţi să vă apăraţi destul de bine
interesele. Căci cu ci t lucrurile sînt mai scumpe decît înainte, cu atît ridicaţi
pveţur�le la mărfurile dv. sau la munca pe care o vindeţi. Noi însă nu avem
de vînzare nimic ce >am putea vinde la un preţ mai mare pentru a compensa
pierderea rezultată din cumpărarea produselo r scumpite". ln alt loc cavalerur
îl întreabă pe medic : „Spune-mi, te rog, la ce categorii de oameni te gîndeşti ?
Şi, �n primul rînd, care sînt, după părerea dumitale, oamenii care nu vor avea
nici o pierdere ?" - Medicul : „Mă gîm.desc Ia toţi aceia care trăiesc din cum
părare şi V1Înzare, căci, aşa cum cumpără scump, ei vînd scump " . - Cavalerul :
„Care este a doua categorie care, după cum spui, va cîştiga ?" - Medicul : „Ei
bine, toţi fermierii care plătesc pentru ipămîntul pe care îl lucrează vechea,
arendă (rent) , căci plătesc după normele vechi, dar vînd după normele noi, adică
plătesc foarte puţin pentru pămîntui lor şi vînd scump tot ce creşte pe el...• Cavalerul : „Care categorie va avea, după cum spui dumneata, o pierdere mar
mare decît e cîştigul acestor oameni ?" - Medicul : „Toţi nobilii, gentlemenii şf
toţi ceilalţi care trăiesc sau dintr-o rentă fixă sau dintr-o leafă ori care nu-şi
lucrează singuri pămîntul sau nu se îndeletnicesc cu cumpărarea şi cu vînzarea • .
229) In Franţa, regisseur-ul, care la începutul evului mediu administrează
şi dncasează dările dato:rate stă,pînului feudal!, devine cmiînd un homme d'a.ffaires *,
care ajunge capitalist prin şantaj , înşelăciune etc. Aceşti regisseur-i erau uneori
ei ]nşişi nobili, D e pildă, „acest cont îl dă d-l Jacques de Thoraisse, cavaler
castelan la Besani;:on, seniorului care ţine socotelile la Dijon pentru monseniorul
duce şi conte de Bourgogne asupra rentelo r aparţinînd numitei castelanii din ai
25-a zi a 11unii decembrie 1359 pîrnă în a 28-a zi a lunii decembrie 1360". (Alexis
Montei!, „Histoire des Materiaux manuscrits etc.", p, 234, 235.) Chiar aici se
*

- om

de afaceri.

- Nota trad.
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pe bătrînul A. Anderson (a nu se confunda cu James Anderson)
să creadă, în lucrarea sa consacrată istoriei comerţului 2 12 , în in
tervenţia directă a providenţei. Trebuie să ne mai oprim o clipă
asupra acestui aspect al acumulării primitive. Răririi populaţiei ru
rale independente, cu gospodării de sine stătătoare, nu-i corespunde
numai condensarea proletariatului industrial, aşa cum Geoffroy
Saint-Hilaire explică condensarea materiei cosmice în unele locuri
prin rarefierea ei în altele 230) . Deşi numărul cultivatorilor scăzuse,
pămîntul producea acum tot atît sau chiar mai mult decît înainte,
pentru că revoluţia în relaţiile de proprietate asupra pămîntului
a fost însoţită de îmbunătăţirea metodelor de cultivare, de o co
operare mai largă, de concentrarea mijloacelor de producţie etc.
şi pentru că muncitorii agricoli salariaţi nu erau supuşi numai unei
încordări mai mari 231) , dar şi sfera lor de producţie în care ei
munceau pentru sine se îngusta tot mai mult. O dată cu o parte
a populaţiei rurale se eliberează, aşadar, şi fostele ei mijloace de
subzistenţă. Ele se transformă acum în elemente materiale ale ca
pitalului variabil. Ţăranul aruncat pe drumuri trebuie să cumpere
valoarea lor de la noul său stăpîn, capitalistul industrial, sub forma
salariului. Cu materiile prime autohtone furnizate industriei de
către agricultură se întîmplă acelaşi lucru ca şi cu mijloacele de
subzistenţă. Ele se transformă într-un element al capitalului
constant.
vede cum în torrte sferele vieţii sociale partea leului ii revine intermediarului.
Pe tărim economic, de pildă, financiarii, agenţii de bursă, comercianţii, micii
negustori au cea mai mare parte din clştig ; în domeniul d reptului c ivil, avocatul
H j umuleşte pe 1mpricinaţi ; în politică, deputatul înseamnă mai mult dacit ale
gătorii, ministrul mai mult decit suveranul ; în religie, dumnezeu e împins pe
planul al doilea de către „mediator", iar acesta, la rindul lui, e dat in lături
de popi, care sint şi ei mediatori inevitaib ili intre bunul păstor şi oile lui. In
Franţa, ca şi in Anglia, marile domenii feudale erau împărţite într-un număr
nesfirşit de gospodării mici, 1nsă în condiţii cu mult mai nefavorabile pentru
populaţia rurală. ln secolul al XIV-iea au apărut fermele, fermes sau terriers.
Numărul lor a crescut continuu, depăşind mult c ifra de 100 OOO. Ele plăteau o
rentă funciară în bani sau !n na tură, variind între a douăsprezecea şi a cincea
parte din produs. Aceste terriers erau feude, subfeude etc. (fiefs, arriere-fiefs) ,
după valoarea şi suprafaţa domeniilor, dLntre care unele aveau doar ciţiva
arpents *· Toţi stăpînii acestor terriers aveau într-un grad anumit dreptul de
jurisdicţie asupra locuitorilor lor ; existau patru asemenea grade de jurisdicţie.
Se înţelege uşor cit de asuprită era populaţia rurală de toţi aceşti mici tirani.
MOJ111: eil spune că în acel timp existau ,!n Franţa 160 OOO de tribunale, acolo unde
astăzi sînt suficiente 4 OOO (inclusiv judecătoriile de pace) .
230) ln lucrar"a sa „Notions de Philosophie Naturelle", Paris 1838.
231 ) Punct subliniat de sir James Steuart 213.
*

-

1/2 ha.

-

Nota trad.
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Să presupunem, de pildă, că o parte din ţăranii din Westfalia.
care în timpul lui Frederk al II-lea, chiar dacă nu torceau fire de
mătase, torceau cu toţii in, a fost expropr�ată şi alungată de pe pă
mînturile ei, şi că partea rămasă s-a transformat în zileri, care lu
crează la marii fermieri. 1n acelaşi timp apar mari filaturi şi ţesă
torii de in, în care cei „eliberaţi" de pămînt intră ca muncitori sa
lariaţi. Inul este acelaşi ca mai înainte. Nici o fibră nu s-a schim
bat, dar în trupul său a intrat un nou suflet social. El formează
acum o parte a capitalului constant al proprietarului manufacturii.
Inul, care înainte era repartizat asupra unui număr uriaş de mici
producători, care îl cultivau ei înşişi şi-l torceau în cantităţi mici
împreună cu familiile lor, este concentrat acum în mîna unui capi
talist care îi pune pe alţii să-l toarcă şi să-l ţeasă pentru el. iPlusul
de muncă cheltuit cu torsul inului se realiza înainte în venituri
suplimentare ale nenumăratelor familii ţărăneşti sau chiar, pe vre
mea lu.i Frederic al II-lea, în impozite pour le roi de ;J?russe * . Acum
el se realizează sub forma profiturilor cîtorva capitalişti. Fusurile
şi războaiele de ţesut, răspîndite înainte în întreaga regiune, sînt
concentrate acum, ca şi muncitorii, ca şi materiile prime, în cîteva
mari cazărmi ale muncii. Şi din acest moment fusurile, războaiele
de ţesut şi materiile prime s-au transformat, din mijloace ale unei
existenţe independente a torcătorilor şi ţesătorilor, în mijloace de
a-i comanda 232) şi de a stoarce de la ei muncă neplătită. Privind
marile manufacturi, ca şi marile ferme, nu putem spune că ele sînt
formate prin reunirea unui mare număr de mici unităţi de producţie
şi prin exproprierea unui mare număr de mici producători inde
pendenţi. Totuşi, observatorul imparţial nu se lasă indus în eroare.
Pe vremea lui Mirabeau, leul revoluţiei, marile manufacturi se mai
numeau încă manufactures reunies, ateliere reunite, aşa cum se
vorbeşte în prezent de pămînturi reunite.
„Nu se acordă atenţie - spune Mirabeau - decît marilor manufacturi în
care lucrează sute de oameni wb c onducerea unui director şi care sînt numite
de obicei manufacturi reunite (manufactures reunies). ln s chimb, atelierele în
care lucrează răzleţi un mare număr de muncitori, fiecare pe cont propriu, nu se
bucură de nici o atenţie. Ele sînt lăsate cu totul pe planul al doi1ea. Este o
mare greşeală, căci numai ele alcătuiesc o parte intr-adevăr importantă a avuţiei
naţionale... Fabrica reunită (fabrique reunie) poate să îmbogăţească extraordinar

232) „Vă voi acorda - spune capitalistul - onoarea de a mă servi, cu
condiţia ca în schimbul ostenelii pe care mi-o dau de a vă comanda să-mi d aţi
puţinul ce vă rămîne • . (J. J. Rousseau, „Discours sur !"Economie Politique"
[Geneve 1760, p. 70].)
* Textual :
Nota lrad.

„pentru

regele

Prusiei' 1

în sens

figurat :

„de

florile mărului". -
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unul sau doi patroni, dar muncitorii sint simpli zileri, mai bine sau mai prost
plătiţi, şi nu participă cu nimic la bunăstarea patronului. Fabrica separată (.fa
brique separee) . dimpotrivă, nu dmbogăţeşte pe nimeni, dar o multime de mun
citori au o situaţie bună... Numărul muncitorilor harnici şi economi va creşte,
pentru că ei văd într-o viaţă cumpăta1ă şi in 1II1UI1Jcă un mijloc de a-şi îmbunătăţi
simţitor situaţia şi nu de a O'bţine o mică ridicare a salariilor, care nu va fi
niciodată o realizare importantă pentru viitor, ci va da oamenilor cel mult posi
bilitatea de a trăi ceva mai bine, dar numai de azi pe mîine. 'Manufacturile
individuale, separate, legate de cele mai multe ori de mica gospodărie rurală,
sint singurele libere" 233).

Exproprierea şi alungarea unei părţi a populaţiei rurale elibe
rează o dată cu muncitorii nu numai mijloacele lor de subzistenţă
şi materialul lor de muncă pentru capitalul industrial, ci creează şi
piaţa internă.
Intr-adevăr, aceleaşi evenimente care îi transformă pe micii
agricultori în muncitori salariaţi şi mijloacele lor de subzistenţă şi
de muncă în elemente materiale ale capitalului creează totodată
pentru acesta din urmă piaţa internă. înainte familia ţărănească
producea şi prelucra singură mijloacele de subzistenţă şi materiile
prime, pe care apoi le consuma în cea mai mare parte ea însăşi.
Aceste materii prime şi aceste mijloace de subzistenţă au devenit
acum mărfuri ; marele fermier le vinde, manufacturile sînt piaţa
lui. Fire, pînză, stofe groase de lînă, obiecte ale căror materii
prime se găseau la îndemîna oricărei familii ţărăneşti şi erau
toarse şi ţesute de ea pentru propriile ei trebuinţe, devin acum ar
ticole de manufactură, a căror piaţă de desfacere sînt tocmai dis
trictele rurale. Numeroasa clientelă împrăştiată, care pînă acum
era servită de o sumedenie de mici producători ce lucrau pe cont
propriu, se concentrează acum într-o singură piaţă uriaşă, aprovi
zionată de capitalul industrial 234) . Astfel, mînă în mînă cu expro
prierea ţăranilor, care înainte aveau gospodării proprii şi cu des
părţirea lor de mijloacele de producţie proprii, merge distrugerea
I/O

2aa) Mirabeau, l.c„ t. III, p. 20�109 passim. DaJcă Mirabeau consideră ate
lierele separate mai economice şi mai pmductive deaît cele „reunite" şi vede în
acestea din urmă doar nişte simple plante de seră cultivate prin grija cîrmuirii,
faptul se explică prin situaţia de atunci a majorităţii manufacturilor de pe
continent.
234) „Douăzeci de pfunzi de lină, �ransformaţi pe nesimtite .în îmbrăcămin
tea necesară în decurs de un an unei familii de muncitori datorită muncii depuse
de această familie Gn timpul liber, nu pare de loc ceva senzaţional. Dar aduceţi
lin a pe piaţă, t rimHe�i-o la fabrică, apoi la intermediar, apoi 1la negustor şi veţi
avea o mare operaţie comercială, capitalul ;nominal folosit fiind de douăzeci de
on mai mare decît valoarea linii . . . Clasa muncitoare este exploatată î:n modul
acesta pentru a întreţine o nenorocit'i populaţie industrială, o clasă parazitară
de comercianţi şi un sistem comercial, monetar şi financiar fictiv" . (David
Urquhart, l.c„ p. 120.)
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industriilor auxiliare de la sate, procesul de separare a manufac
turii de agricultură. Şi numai distrugerea industriei casnice ţărăneşti
poate da pieţei interne a unei ţări extinderea şi stabilitatea de
care are nevoie modul de producţie capitalist.
Dar perioada manufacturieră propriu-zisă nu reuşeşte să efec
tueze o transformare radicală. Ne amintim că ea nu pune stăpînire
pe producţia naţională decît parţial, bazîndu-se întotdeauna pe
meseriile de la oraşe şi pe iindustr1a casnică ţărănească auxiliară..
Dacă pe aceasta din urmă ea o distruge sub o formă oarecare, în
anumite puncte, în unele ramuri speciale de activitate ea o creează
din nou în alte puncte, deoarece are nevoie de ea pentru pre
lucrarea materiei prime pînă la o anumită fază. De aceea ea creează
c clasă nouă de mici agricultori pentru care cultivarea pămîntului
este o îndeletnicire secundară, îndeletnicirea principală fiind munca
industrială, al cărei produs îl vînd manufacturii, direct sau prin
intermediul negustorului. Aceasta este o cauză, deşi nu cauza prin
cipală, a unui fenomen care-l dezorientează în primul moment pe
cercetătorul istoriei engleze. !ncepînd din ultima treime a secolu
lui al XV-lea, el dă mereu de plîngeri, întrerupte doar la anumite
intervale, împotriva dezvoltării gospodăriei capitaliste la sate şi
împotriva distrugerii progresive a ţărănimii. Pe de altă parte însă,
el vede că această ţărănime continuă să existe, deşi în număr mai
mic şi în condiţii din ce în ce mai proaste 235) . Cauza principală este
urrmătoarea : în Anglia precumpăneşte ,a1ternativ cînd cultura ce
realelor, cînd creşterea vitelor şi în funcţie de aceasta variază
volumul producţiei ţărăneşti. Abia marea industrie cu maşinile ei
oferă o b ază constantă agriculturii capitaliste, expropriază în mod
radical majoritatea covîrşitoare a populaţiei rurale şi desăvîrşeşte
separarea agriculturii de industria casnică ţărănească, smulgînd
rădăcinile acesteia : torsul şi ţesutul 236) . Aşadar, numai marea in235) Ex;cepţie face doar epoca lui Cromwell. In timpul ;republicii, toate pă
turile maselor populare din Anglia s-au restabilit după decăderea ia c are ajun
sese;ră sub Tudori.
23 6) Tuckett ştie că din maJJ.ufacturile propriu-zise şi ca urmare a desfiin
ţării manufacturii ţărăneşti sau casnice apare, o dată ,cu introducerea maşinilor,
marea industrie a lînii. (Tuckett, l . c . , v. I, p. 139�144.) „Plugul, j ugul au fost
o invenţie a zeilor şi o îndeletnicire a eroilor ; oare războiul de ţesut, fusul
şi roata de tws sînt de origine crnai puţ1n nobilă ? Voi despărţiţi roata de tors
de plug, fusul de jug şi obţineţi fu.brici şi case !Pentru săraci, credit şi panicii,
două naţiuni ostile : oea agricolă şi cea comercială". (David Urquhart, l.c„ p. 122.)
fotă însă c ă vine Carey şi acuză Anglia, desigur nu fără temei, că tinde s ă trans
forme toate ceLelalte ţări în simp.le popoare agricole, al căiror fabricant să d''ie ea.
El pretinde c ă în felul acesta a rost ruinată Turcia, căci ,.iproprietarilo r şi agricul
tonilor illU li s-<a permis niciodată" (de către Anglia) „să se aonsoaideze ei înşişi cu
ajutoru] alianţei naturale dirutre plug şi războiul de ţesut, dirutre ciocan şi grapă".
(„The Slave Trade" , p. 125.) După p ărerea lui, Urquhart însuşi este unul dintre
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dustrie este aceea care cucereşte pentru capitalul industrial în
treaga piiaţă internă 237) .
6. Geneza capitalistului industrial
Geneza capitalistului industrial 238) nu are loc treptat ca aceea
a fermierului. Nu încape îndoială că mulţi mici meşteri breslaşi,
încă şi mai mulţi mici meseriaşi independenţi sau chiar muncitori
salariaţi s-au transformat în mici capitalişti, iar prin exploatarea pe
scară tot mai largă a muncii salariate şi, respectiv, prin acumularea
capitalului în capitalişti sans phrase ** . In faza copilăriei produc
tiei capitaliste, lucrurile s-au petrecut de cele mai multe ori ca în
faza copilăriei existenţei oraşelor medievale, cînd problema care
dintre şerbii fugiţi să fie meşter şi care slugă s-a rezolvat, în ma
j oritatea cazurilor, în funcţie de data mai veche sau mai recentă
a fugii lor. Dar ritmul de melc al acestei metode nu corespundea
nicidecum nevoilor comerciale ale noii pieţe mondiale, pe care o
creaseră marile descoperiri de la sfîrşitul secolului al XV-lea.
Evul mediu a lăsat moştenire două forme diferite ale capitalului
- capitalul cămătăresc şi capitalul comercial - care ajung la ma
turizare în cele mai diferite formaţiuni social-economice şi care,
înaintea erei modului de producţie capitalist, sînt considerate drept
capital quand m&me *** .
„ln prezent, toată avuţia societăţii trece mai întîi în mîna capitalistului ...
El plăteşte proprietarllllui funciar renta, r:muncitorului salariul , celui ce strînge
dările şi zeciuiaila ceea ce i se cuvine şi păstrează pentru sine însuşi o parte
mare, în realitate partea cea mai mare, care sporeşte zilnic din produsul anual
aJ muncii. Capitalistul poate fi considerat 'acum ca cel dintîi •proprietar al întregii
factorii principal[ ai ruinării Turciei, unde a făcut proipogandă în favoarea liberu
lui s chimb în interesul Angliei. N06tim este că Carey, în treacăt fie zts o slugă
prea plecată a Rusiei, v•ea să împiedice acest proces de separare cu ajutorul
sistemului protecţionist, care, dimpotrivă, îl accelerează.
2 37) E conomiştii englezi filantropi, ca Mill, Rogers, Goldwin Smith, Faw
cett etc., şi fabricanţii liberali englezi, ca John Bright şi consorţii, întreabă pa
aristocilatul latifundiar englez, aşa cum dumnezeu l-a întrebat pe Cain d e fratele
său Abel, unde au dispărut miile noastre de foeeholdel\S * Dar voi oum aţi
·
apărut ? Prin distrugerea acelor freeholders. De ce nu întrebaţi şi unde au dis
părut ţesătorii, torcătorii, meseriaşii independenţi 1
238) Industrial , aici, în opoziţie cu agricol. ln sensul de „categorie econo
mică " , fermierul este un ca,pitalist industrial �ntocmai oa şi fabri cantul.

* - ţărani liberi. - Nota trad.
** - ca atare. - Nota trad.
••• - ca atare. - Nota trad
18
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avuţii sociale, cu toate că nici o lege nu i-a conferit acest drept de proprietaite„.
Această schimbare în sfera iproprietăţii a fost efectuată iprin luarea de dobindă
Ia capita.J. „ şi este destul de cmdat că legiuitorii din întreaga Europă voiau să
împiedice acest lucru prin legi impotrJ1Va cametei. . . Puterea capitalistului asupra
întregii avuţii a ţării este o revoluţie tCY!ală in dreptul de !Proprietate ; care este
legea sau seria de 'legi care a ·provocat-o ?" 239)

Autorul ar fi trebuit să ştie că revoluţiile nu se fac cu ajutorul
legilor.
Capitalul bănesc, format prin camătă şi comerţ, a fost împie
dicat să se transforme în capital industrial, la sate de către orîn
duirea feudală, iar la oraşe de către bresle 24 0) . Aceste bariere au
căzut o dată cu desfiinţarea suitelor feudale, cu exproprierea şi cu
alungarea unei părţi din populaţia rurală. Noile manufacturi au
ap ărut în porturile maritime de export sau în diferite puncte din
ţară, aflate în afara controlului vechilor oraşe şi al breslelor. De
aici lupta îndîrjită dusă în Anglia de corporate towns * împotriva
acestor noi pepiniere ale industriei.
Descoperirea zăcămintelor de aur şi de argint din America,
exterminarea, înrobirea şi îngroparea de vie a populaţiei băştinaşe
în mine, începutul cuceririi şi jefuirii Jndiilor Orientale, transfor
marea Africii într-o rezervaţie de vînătoare de negri, aşa au arătat
zorile erei producţiei capitaliste. Aceste procese idilice sînt mo
mente principale ale acumulării primitive. Ele sînt urmate de răz
boiul comercial al naţiunilor europene, a cărui arenă a fost globul
pămîntesc. Acest război începe cu despărţirea Ţărilor de Jos de
Spania, ia proporţii uriaşe în războiul antiiacobin al Angliei şi
continuă în prezent cu războaiele „opiului " duse împotriva
Chinei etc.
Diferitele momente ale acumulării primitive se repartizează, în
ordine mai mult sau mai puţin cronologică, îndeosebi între Spania,
Portugalia, Olanda, Franţa şi Anglia. In Anglia, la sfîrşitul seco
lului al XVII-lea, ele se concentrează în mod sistematic în siste
mul colonial, în sistemul împrumuturilor de stat, în sistemul fiscal
modern şi în sistemul protecţionist. Aceste metode se bizuie, în
parte, pe violenţa cea mai brutală, ca, de pildă, sistemul colonial.
Toate însă folosesc puterea de stat, adică violenţa socială concen
trată şi organizată, pentru a accelera procesul de transformare a
239) „The Natural and Artifical Rights of Property Contrasted " , Lond. 1832,
p. 98, 99. Autor al acestei scrieri apărute anonim : Th. Hodgskin.
240) Incă în 1794, micii postăvari din Leeds au trimis o delegatie in parla
ment 1pentru a cere o lege care să interzică oricărui negus1or să devină fabri
cant. (Dr. Aikin, I.c.)
*

-

ora5e cu organizare corporati�tă de breaslă. - Nota

lrad.
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modului de producţie feudal în mod de producţie capitalist şi pen
tru a scurta stadiile de tranziţie. Violenţa este moaş.a oricărei so
detăţi vechi care poartă în pîntece o societate nouă. Violenţa în
-săşi este o potenţă economică.
W. Howitt, un om care şi-a făcut din creştinism o specialitate,
spune despre sistemul colonial creştin :
„Barbariile

şi

ororile

aşa-ziselor

rase

creştine

în

toate

regiunile

lumii

şi împotriva tuturor popoarelor pe care au reuşit să le subjuge depăşesc ororile
-săvîrşite în oricare altă epocă din istoria universală de o altă rasă, aricit de
sălbatică şi de inapotată, aricit de crudă şi de neruşinată " 241) .

Istoria sistemului colonial olandez - şi Olanda era naţiunea
capitalistă model în secolul al XVII-lea - „oferă o imagine unică
a trădării, corupţiei, asasinatului şi infamiei " 242). Nu există ceva
mai caracteristic decît sistemul practicat de olandezi pentru a fura
oameni din Celebes pe care îi foloseau ca sclavi în Java. Hoţii
de oameni erau instruiţi special în acest scop. Hoţul, tălmaciul şi
vînzătorul erau factorii principali ai acestui comerţ, iar prinţii in
digeni principalii vînzători. Tinerii furaţi erau ascunşi în închiso
rile secrete din Celebes pînă atingeau vîrsta la care puteau fi
transportaţi cu corăbiile de sclavi. lntr-un raport oficial se spune :
„Numai oraşul Makassar, de pildă, este plin de închisori secrete, una
mai îngrozitoare ca aLta, ticsite de nefericitele victime ale rapacităţii şi tiraniei,
victime care, smulse cu forţa de lingă familiile lor, stau ferecate în lanţu,ri".

Pentru a pune stăpînire pe Malaca, olandezii l-au corupt pe
guvernatorul portughez. fo 1641 el le-a dat voie să intre în oraş.
Ei au alergat imediat la reşedinţa lui şi l-au asasinat pentru „ a
s e abţine" d e l a plata sumei de 2 1 875 I. st. , sumă pentru care se
lăsase corupt. Oriunde ajungeau, urmau pustiirea şi depopularea.
Banjuwangi, o provincie a Javei, număra în 1 750 peste 80 OOO de
241) William Howitt, „Colonization and Christianity. A Popular History
-of the Treatment of the Natives by the Eu.rOIIJeans in all their Colonies " , Land.
1838, p. 9. Despre tratamentul aplicat sclavilm, o compilaţie 1bună oferă Charles
Comte : „T11aiite de la Legislation" , 3me ed. , Bruxelles 1837. Această lucrare
trebuie studiată amănunţit pentru a se vedea în ce se transformă burghezul
însuşi şi in ce îi transformă el pe muncitori acolo unde poate să modeleze
lumea, nestingherit, după •chipul şi asemănarea -sa.
242) Thomas Stamford Raffles, late Lieut. Gov. of that Island, „The HistC'lry
of J ava " , Land. 1817 [v. II, p. CXC, CXCI.)
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locuitori ; în 1 8 1 1 ea nu mai avea decît 8 OOO. Iată ce înseamnă
le doux commerce * !
După cum se ştie, Compania engleză a Indiilor Orientale 2 14
a obţinut, în 1afară de puterea politică în ,Jndiile Orientale, şi mo
nopolul exclusiv al comerţului cu ceai, ca şi al comerţului c u
China în geneml, precum şi a l transporturilor d e mărfuri din şi
spre Europ a. Dar navigaţia de-a lungul coastelor Indiei şi între
insule, precum şi comerţul în interiorul Indiei, au devenit mo
nopolul înalţilor demnitari ai companiei. Monopolul sării, al opiu
lui, al betelului şi al altor mărfuri constituia un izvor inepuizabil
de bogăţie. Preţurile erau fixate chiar de funcţionarii companiei,
care îl jecmăneau pe nenorocitul hindus după bunul lor plac.
Guvernatorul general participa la acest comerţ particular. Favo
riţii săi obţineau contracte în condiţii în care ei reuşeau, mai
bine decît alchimiştii, să facă aur din nimic. Averi mari răsăreau
ca ciupercile într-o singură zi ; acumularea primitivă se făcea
fără ca un singur şiling să fi fost avansat. Procesul intentat lu i
Warren Hastings abundă în asemenea exemple. \Iată unul dintre
ele. Un contract pentru livrare de opiu este acordat unui oarecare
Sullivan în momentul plecării sale, în interes de serviciu, într-o
regiune a Indiei foarte depărtată de locul unde se produce opiu.
Sullivan vinde contractul său cu 40 OOO 1. st. unui oarecare Binn,
Binn îl vinde în aceeaşi zi cu 60 OOO 1. st., iar cumpărătorul ultime
care a şi executat contractul, declară că el a mai realizat un
cîştig imens. Potrivit unui document prezentat p arlamentului,
din 1757 pînă în 1766 compania şi funcţionarii ei s-au lăsat gratifi
caţi de hinduşi cu 6 OOO OOO 1. st. In 1769-1 770 englezii provoacă
o foamete, cumpărînd tot orezul şi refuzînd să-l vîndă altfel decît
la preţuri fabuloase 243) .
Tratamentul aplicat indigenilor întrecea, fireşte, orice măsură
pe plantaţiile pe care se lucra numai pentru export, ca, de pildă,
în Indiile Occidentale şi în ţările bogate şi dens populate, lăsate
pmdă <crimei şi j afului, ca, de pildă, Mexiicul şi Indiile Orientale.
Dar şi în coloniile propriu-zise s-a manifestat caracterul creştin
al acumulării primitive. Puritanii din Noua Anglie, aceşti virtuoşi
ai protestantismului lucid, au hotărît în 1703 în Assembly a lor
să acorde un premiu de 40 1. st. pentru fiecare scalp de indian şi
pentru fiecare prizonier din rîndurile pieilor-roşii, în 1720 un
243) Numai în provincia Orissa au murit de foame in 1 866 peste 1 OOO OOO de
hinduşi. Cu toate acestea s-au făcut toate Eo<forturile să se îmbogăţească vistieria
Indiei vînzîndu-se înfometaţilor alimente la prnţuri ridicate.
*

-
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premiu de 100 1. st. pentru fiecare scalp, iar în 1744, după ce în
Massachusetts-Bay unul dintre triburi fusese declarat rebel, urmă
toarele premii : pentru un scalp de bărbat de 12 ani sau mai mult
100 1. st. în valută nouă, pentru prizonieri bărbaţi cîte l OS 1. st„
pentru femei şi copii cîte SO 1. st. , pentru un scalp de femeie sau
de copil SO 1. st. I Cîteva decenii mai tîrziu sistemul colonial se
răzbună pe urmaşii, care se răzvrătiseră între timp , ai pioşilor
pilgrim fathers. Ei au fost ciopîrţiţi cu securile de către indienii
instigaţi şi plătiţi de englezi. Parlamentul englez a declarat copoii
şi scalparea ca „mijloace pe care dumnezeu şi natura le-au pus
în mîna sa".
Sistemul colonial a contribuit la dezvoltarea forţată a comer
ţului şi navigaţiei. „Societăţile Monopolia" (Luther) au fost pîrghii
puternice ale concentrării capitalului. Coloniile au asigurat pieţe de
desfacere pentru manufacturile tot mai numeroase, iar monopolul
pieţei le-a asigurat o acumulare sporită. Comorile dobîndite în
afara Europei prin j af direct, înrobire şi asasinări se întorceau în
metropolă, unde erau transformate în capital. Olanda, prima ţară
care a dezvoltat în toată amploarea sistemul colonial, a atins încă
în 1 648 apogeul puterii sale comerciale.
„Ea stăpînea aproape în exclusivitate comerţul Indiilor orientale si căile
comerciale între sud-vestul şi nord-estul Europei. Pescuitul, navigaţia şi manu
facturile ei întreceau pe cele ale oricărei alte ţări. Capitalurile acestei republici
erau, poate, mai mari decît capitalurile din tot restul Europei luate laolaltă" lM5 .

Giilich uită să adauge : încă în 1648 populaţia Olandei era
mai extenuată, mai sărăcită şi mai oprimată decît toată populaţia
din restul Europei.
In prezent, supremaţia industrială atrage după sine suprema
ţia comercială. Dimpotrivă, în perioada manufacturieră propriu-zisă
supremaţia comercială .asigura şi supremaţia industrială. De aici
rolul preponderent pe care l-a jucat atunci sistemul colonial. El a
fost „divinitatea străină" care a fost aşezată în altar alături de
vechile divinităţi ale Europei şi care, într-o bună zi, le-a înlăturat
pe toate dintr-o singură lovitură. El a proclamat arta de a stoarce
profit ca fiind ultimul şi singurul scop al omenirii.
Sistemul creditului public, adică sistemul datoriei publice, ale
cărui începuturi le descoperim încă în evul mediu în Genova şi
Veneţia, s-a răspîndit în timpul perioadei manufacturiere în în
treaga Europă. Sistemul colonial, cu comerţul său maritim şi cu
războaiele sale comerciale, i-a servit drept seră. El a ap ărut astfel
mai întîi în Olanda. Datoria publică, adică înstrăinarea statului
- indiferent dacă e despotic, constituţional sau republican - îşi
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pune amprenta pe era capitalistă. Singura parte a aşa-zisei avuţii
naţionale care intră într-adevăr în posesiunea comună a popoare
lor moderne este datoria lor publică 243a) . De aici, în mod consec
vent, doctrina modernă potrivit căreia un popor este cu atît mai
bogat cu cît datoria lui publică este mai mare. Creditul public
devine credoul capitalului. Şi o dată cu apariţia datoriei publice
păcatul de moarte nu mai este hulirea sfîntului duh, ci încălcarea
jurămîntului de credinţă faţă de datoria publică.
Datoria publică devine una dintre pîrghiile cele mai puternice
ale acumulării primitive. Ca o baghetă magică ea înzestrează banii
neproductivi cu forţa productivă şi îi transformă astfel în capital,
fără ca ei să aibă nevoie în acest scop să se expună dificultăţilor
-şi riscului, indisolubil legate de folosirea lor în industrie şi chiar
în operaţii cămătăreşti. Creditorii statului nu dau de fapt nimic,
-căci suma împrumutată se transformă în titluri de creanţă asupra
statului, transmisibile, care continuă să funcţioneze în mîna lor, ca
şi cum ar fi numerar de aceeaşi valoare. Dar, în afară de clasa
rentierilor trîndavi, c'reată în modul acesta şi de bogăţia improvi
zată a financiarilor care au rolul de intermediari între guvern şi
naţiune, în afară de otcupcici de impozite, comercianţi, fabricanţi
particulari, în mîna cărora ajunge, sub formă de capital picat din
cer, o bună p arte din orice împrumut de stat, datoria publică a
creat societăţile pe acţiuni, comerţul cu efecte de tot felul, agiota
jul, într-un cuvînt jocul de bursă şi bancocraţia modernă.
Din momentul apariţiei lor, marile bănci, împopoţonate cu
titlul de bănci naţionale, nu erau decît asociaţii de speculanţi parti
culari, care se puneau la dispoziţia guvernelor şi, datorită privile
giilor obţinute, puteau să le avanseze b ani. De aceea criteriul in
failibil al acumulării datoriei publice este urcarea progresivă a
acţiunilor acestor bănci, a căror dezvoltare deplină începe o dată
cu înfiinţarea Băncii Angliei (1 694) . Banca Angliei a început prin a
acorda guvernului împrumuturi în bani cu dobîndă de 80/o ; totodată
ea a fost împuternicită de parlament să bată monedă din acelaşi
capital, pe care l-a împrumutat din nou publicului sub formă de
bancnote. Cu aceste bancnote ea avea dreptul să sconteze poliţe,
să dea împrumuturi pe mărfuri şi să cumpere metale nobile. N-a
durat mult şi banii .aceştia de credit fabricaţi chiar de ea au devenit
moneda în care Banca Angliei acorda statului împrumuturi şi plătea
în contul statului dobînzile la datoria publică. Nu era destul că ea
dădea cu o mînă pentru a lua mai mult cu cealaltă ; chiar atunci
243a) William Cobbett remarcă faptul că în Anglia toa.te instituţiile publice
poartă denumirea de „regale " , în s chimb însă datoria e „naţională" (natio
nal debt).
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cînd primea, ea mai rămînea creditoarea permanentă a naţiunii pînă
la ultimul b an pe care îl dăduse. Treptat ea a devenit depozitarul
necesar al rezervei metalice a ţării şi centrul de gravitaţie al între
gului credit comercial. In aceeaşi perioadă în care în Anglia vrăji
toarele nu mai erau arse pe rug, au început să fie spînzuraţi falsi
ficatorii de bancnote. Impresia produsă asupra contemporanilor de
apariţia subită a acestei clici de bancocraţi, de financiari, rentieri,
mijlocitori, speculanţi şi rechini de bursă se vede din scrierile din
acea vreme, de pildă din scrierile lui Bolingbroke 243h) .
O dată cu datoria publică a apărut un sistem internaţional de
credit, care disimulează adesea unul dintre izvoarele acumulării pri
mitive la un popor sau altul. Astfel, mîrşăviile sistemului veneţian
de j af constituie o asemenea bază disimulată a avuţiei capitaliste a
Olandei, căreia Veneţia aflată în declin îi împrumuta mari sume de
bani. Aceleaşi relaţii au existat şi între Olanda şi Anglia. Incă la
începutul secolului al XVIII-lea, manufacturile olandeze au fosl
mult depăşite de cele engleze, iar Olanda a încetat de a fi naţiunea
comercială şi industrială dominantă. De aceea, în perioada dintre
1701 şi 1776, una dintre principalele ei afaceri devine darea cu
împrumut a unor capitaluri uriaşe, îndeosebi Angliei, puternicul ei
concurent. Relaţii asemănătoare există în prezent între Anglia şi
Statele Unite. Multe capitaluri care apar astăzi fără certificat de
naştere în Stat.ele Unite sînt sînge de copii capitalizat abia ieri
în Anglia.
Intrucît datoria publică se întemeiază pe veniturile statului,
care trebuie să acopere dobînzile anuale şi alte plăţi, sistemul fiscal
modern a devenit o completare necesară a sistemului împrumuturi
lor de stat. Împrumuturile dau guvernului posibilitatea de a fac�·
faţă unor cheltuieli extraordinare fără ca acest lucru să fie simţit
imediat de contribuabil, dar tot ele reclamă pînă la urmă o mărire
a impozitelor. Pe de altă parte, mărirea impozitelor, determinată de
acumularea unor datorii contractate succesiv, sileşte guvernul la fie
care nouă cheltuială extraordinară să contracteze noi împrumuturi.
Sistemul fiscal modern, a cărui axă o constituie impozitele pe mij
loacele de subzistenţă de strictă necesitate (deci scumpirea lor) ,
poartă, aşadar, în sine germenul unei sporiri automate a impozitelor.
Impunerea excesivă nu este un fapt întîmplător, ci mai degrabă un
principiu. Din această cauză, în Olanda, ţară unde acest sistem a
fost aplicat pentru prima oară, marele patriot de Witt l-a prezentat,
în Maximele 216 sale, ca fiind cel mai bun sistem pentru a face din:
243b) „Dacă tătarii ar invada azi EurOipa, ar fi greu să le explicăm ce în
seamnă la noi un financiar•. (Moil'tesquieu, „Esprit des lois" , t. IV, p. 33,
ed. Londres 1769.)
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muncitorul salariat un om supus, cumpătat, harnic şi„. gata sa
presteze o muncă excesivă. Dar aici pe noi ne interesează nu atît
influenţa dezastruoasă pe care sistemul fiscal modern o exercită
asupra situaţiei muncitorului salariat, cît exproprierea prin violenţă
a ţăranului,
a meseriaşului, într-un cuvînt a tuturor elementelor
micii burghezii, determinată de acest sistem. In această privinţă nu
-există păreri diferite nici măcar la economiştii burghezi. Acţiunea
-expropriatoare a sistemului fiscal este accentuată de sistemul protecţionist, care este o parte integrantă a sa.
Rolul important pe care datoria publică şi sistemul fiscal
-corespunzător îl joacă în capitalizarea avuţiei şi în exproprierea
maselor a indus în eroare o serie de autori, între care Cobbett,
Doubleday şi alţii, care considerau datoria publică şi sistemul fiscal
drept prima cauză a mizeriei popoarelor moderne.
Sistemul protecţionist a fost un mijloc artificial de a fabrica
fabricanţi, de a expropria muncitori independenţi, de a capitaliza
mijloacele de producţie şi mijloacele de subzistenţă naţionale, de
a accelera forţat trecerea de la modul de producţie vechi la cel
modern. Statele europene şi-au disputat brevetul acestei invenţii şi,
odată intrate în serviciul maeştrilor în arta de a stoarce plusvaloare,
oele nu s-au mulţumit să jefuiască în acest scop propriile lor popoare,
în mod indirect prin taxe vamale protecţioniste şi în mod direct
prin prime de export etc. Ele au distrus prin mijloace violente orice
industrie în ţările vecine dependente, aşa cum, de pildă, a distrus
Anglia manufactura de lină din Irlanda. Pe continent, datorită pro
'Cedeului lui Colbert, procesul a fost mult simplificat. Capitalul ini
ţial al industriaşului vine aici, în p arte, direct din vistieria statului.
„De ce să căutăm atit de de:parte - exdamă Mirabeau - cauza 'înfloririi
manufacturii în Saxonia înainte de războiul de şapte ani ? Este suficient să
ne gîndim la cele 180 OOO OOO daitorie publică I" 244)

Sistemul colonial, datoria publică, povara impozitelor, protec
ţionismul, războaiele comerciale etc., toate aceste vlăstare ale
perioadei manufacturii propriu-zise iau o amploare uriaşă în peri
oada copilăriei marii industrii. Naşterea acesteia din urmă este
marcată prin uriaşul furt irodian de copii. Fabricile, ca şi flota re
gală, îşi recrutează muncitorii făcînd uz de forţă. Nici sir F. M. Eden,
oare •a rămas indiferent la ororile care au însoţit exproprierea
pămîntului populaţiei rurale începînd din ultima treime a secolului
al XV-lea pînă în timpul lui, pînă la sfîrşitul secolului al XVIII-lea,
244) „Pourquoi aller chercher si loi.n la cause de !'eclat manufacturier de
Ia Saxe avant la guerre ? Cent quatre-ving1 millions de dettes faites par Ies
souverains I" (MiJrabeau, !. c „ t. VI, p. 101.)
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care, încîntat, a s alutat acest proces „necesar " pentru „crearea "
agriculturii capitaliste ş i a „raportului just între pămîntul arabil şi
păşune " , nici chiar el nu reuşeşte să înţeleagă necesitatea econo
mică a furtului de copii şi a sclaviei copiilor în scopul de a trans
forma producţia manufacturieră în producţie de fabrică şi de a crea
o corelaţie justă între capital şi forţa de muncă. El spune :
„Merită, poate, ca publicul să chibzuiască dacă o manufactură, pentru a
funcţiona cu succes, trebuie să fure din cottages şi din case de muucă copii
săraci, care ,s[nt puşi să lucreze în grupuri cu schimbul cea mai mare parte
a 111 o pţii fără odihnă, dacă o manufactură C<hl"e, afară de aceasta, ţine laolaltă.
bărbaţi şi femei de vîrste d iferite şi cu inclinaţii diferite, ceea ce duce, dato
rită exemplelor rele, la depravare şi libertinaj, dacă o asemenea manufactură
poate să sporească fericirea naţionailă şi pe cea individuală ?" 245) „ln Derbyshire,
NoUÎJl9'hamshire şi îndeosebi în Lancashire - scrie Fielden - maşinile recent
inventate au fost introduse în fabrici mari, aflate .în apropierea unor riuri mari
capabile să !Pună .în mişcare roata hidraulică. ln aceste locuri, departe de oraşe,
a fost nevoie dintr-o dată de mii de braţe de muncă ; îndeosebi Lancashire.
pînă atunci ll'eilaitiv puţin populat şi neroditor, a avut cea mai mare nevoie de
oameni. Deosebit de căutate erau degetele mici şi îrulemînatice ale copiilor.
Curiru:I a devenit obicei recrutarea de ucenici ( !) din diferite case de muncă
parohiale din Londra, din Birmingham şi din alte părţi. Multe, multe mii d e
aceste fiinţe mici ş i neajutorate, lintre 7 şi 1 3 sau 1 4 ani, a u fost astfel expe
diaite dn n.ord. De obicei patronul" (adică hoţul de copii) „le dădea ucenicilor
îmbră·cămi.nte, mîncare şi un adăpost în casele de ucenici de pe Ungă fabrici.
Se angajau supraveghetori care să le supravegheze munca. Era în interesul
acestor vătafi ode sclavi ca să-i pună fPe copii să muncească cit mai mult po
sibil, deoarece retribuirea lor d epindea de •Cantitatea de produse stoarsă de la,
fiecare copil. Cruzimea era o urmare firească„. In multe districte industriale,
îndeosebi dn Lancashire, aceste fiinţe nevinovate şi neajutorate vîndute .fabri-·
canţilor au fost supuse celor mai revoltătoare torturi. Copiii erau chinuiţi pînă.
Ia moarte de munca excesivă„., erau biciuiţi, ferecaţi în lanţuri şi supuşi celor
mai rafinate şi mai îngrozitoare torturi ; istoV'iţi de foame incit erau numai
piele şi oase, ei erau adesea minaţi Ia muncă cu biciul... Uneori ei au fost îm
pinşi chiar la sinucidere„. Frumoasele şi romanticele văi din D erbyishire, Not
tinghamshke şi Lancashire, ferite de ochiul publicului, au devenit locuri de
supliciu şi adesea de asasinate I„. Profiturile fabricanţilor erau uriaşe. Faptul
acesta nu făcea deaît să le aţîţe foamea de lup. Ei au început să practice;
munca de noapte, adică, după ce extenuau un grup de muncitori prin munca
de zi, ei aveau pregătit alt grup pentru munca de noapte ; schimbul de zi ocUJPa.
paturile pe care schimbu! de noapte abia le părăsise, şi viceversa. Este o tra
diţie populară ffn Lancashire ca paturile să nu se răcească niciodată" 246) ,

245)
246)

Eden, I. c., b. II, eh. I, p. 421.
John Fielden, I. c., p. 5, 6. In ceea ce JPriveşte infamiile comise la,
începutUll'ile sistemului de fabrică, comp. dr. Aikin (1795), I. c., p. 219, şi Gis
borne, „Enquiry into the duties of men", 1795, v. II. - lntrucit maşina cu.
abur a făcut ca ifabridle să se mute de Ungă căderile de apă de Ia sate în
mij locul oraşelor, capitalistul, maestru în arta de a stoaI'Ce plusvaloa.re şi amator
de „abstinenţă", avea acum la îndemînă copii, aşa incit aducerea forţată de sclavi
din casele de muncă a devenit inutilă. - Oind sir R. Peel (tatăl „ministrului plau
zibilităţii") a !IJrezentat în 1 8 1 5 bill-ul cu privire Ia protecţia copiilor, F. Homer
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O dată cu dezvoltarea producţiei capitaliste în cursul perioadei
manufacturiere, opinia publică din Europa a pierdut ultima rămă·
şiţă de conştiinţă şi de ruşine. Naţiunile se mîndreau în mod cinic
cu orice infamie de vreme ce era un mijloc de acumulare a capitalu
lui. Citiţi, de pildă, naivele anale comerciale ale filistinului A. An·
derson 217• Aici e proclamat cu surle şi trîmbiţe ca un triumf al
înţelepciunii politice engleze faptul că la încheierea păcii de la
Utrecht, prin „asiento " 218, Anglia a silit Spania să-i recunoască
dreptul de a face comerţ cu negri între Africa şi America spaniolă,
comerţ pe care pînă atunci îl făcea numai între Africa şi Indiile
occidentale engleze. Anglia a primit dreptul ca pînă în 1743 să
livreze Americii spaniole cite 4 800 de negri anual. Prin aceasta
se crea un p aravan oficial pentru contrabanda engleză. Oraşul
Liverpool s-a dezvoltat pe b aza comerţului cu sclavi. Acest comerţ
a fost metoda lui de acumulare primitivă. Şi astăzi „lumea bună "
din Liverpool este Pindarul comerţului cu sclavi, care - vezi
lucrarea citată a doctorului Aikin apărută în 1795 - „face din
spiritul comercial o pasiune, creează marinari minunaţi şi aduce o
mulţime de bani " . In 1730 Liverpool avea pentru comerţul cu sclavi
15 corăbii, în 1751 53, în 1760 74, în 1770 96 şi în 1792 132 .
Introducînd î n Anglia sclavia copiilor, industria bumbacului a
stimulat totodată transformarea sclaviei în Statele Unite, care pînă
atunci avea o formă mai mult sau mai puţin patriarhală, într-un
sistem comercial de exploatare. In general, sclaviei voalate a mun
citorilor salariaţi în Europa îi trebuia drept piedestal sclavia sans
phrase * ** în Lumea nouă 247) .
(lumen * a lui „Bullion-Committee• şi pri eten intim al lui Ricardo) a declarat în
Camera comunelor : „E îndeobşte cunoscut faptul că o dată cu bunurile runui falit
a fost anunţa t şi vindut la olkitaţie un grup de copii de fabrică, dacă se poate
întrebuinţa această eXipresie, ca ,parte a proprietăţii lui. Acum doi ani" (1813),
„King's Bench ** a avut d e judecat un caz monstruos. Era vorba de un grup de
băieţi. O parohie din Londra ii dăduse unui fabricant, •cam, la nindul lui, i-a dat
altuia. ln cele din urmă, nişte filantro-pi i-a descoperit într-o stare de inani ţie
totală {absolute lfamine). Alt caz, şi mai monstruos, i-a fost adus la cunoştinţă în
i:alliita tea sa de membru al {:Omi.siei de an.:hetă par!Clllil entară. Cu ciţiva ani în
urmă, o parohie djn Lollld ra şi un fabricant din Lan.cashire au semnat un contract
ln care se shpula că la 20 de copii sănătoşi fabricantul va trebui să cumpere un
copil idiot".
247) ln 1790, în lndiile occidentale engleze reveneau 10 sclavi la un om liber,
în Indiile occidentale franceze 14 sclavi la un om liber, iar în Indiile occidentale
olandeze 23 de sclavi la un om liber. (Henry B rougham, „An lnquiry into the Co
lonial Policy of the European Powers ", Edinb. 1803, v. II, p. 74.)

* - lumină. - Nota trad.
* * - Curtea Supremă. - Nota trad.
* * * - nevoalată. - Nota trad.
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Tantae molis erat 219 de a se crea condiţii pentru manifestarea
liberă a „legilor naturale eterne " ale modului de producţie capita
list, de a se desăvîrşi procesul de separare a muncitorilor de con
diţiile muncii lor, de a se transforma la un pol mijloacele sociale
de producţie şi mijloacele de subzistenţă în capital, iar la polul
opus masele populare în muncitori salariaţi, în „săraci care mun
cesc " liberi, acest produs uimitor al istoriei moderne 248) . Dacă, după
Augier, banii „vin pe lume cu pete naturale de sînge pe unul dintre
obraj i " 249) , capitalul vine pe lume mînjit de sînge şi pătat pe tot
trupul din cap pînă în picioare 2so) .
248) EXJ]>resia „labouring poor" * se întîlneşte în legile engleze din momentul
în care exÎJStenţa clasei muncitorilor salariaţi se face simţită. „Labouring poor"
este opus, pe de o parte, lui „idle poor" **, cerşetorilor etc. , pe de altă parte
muncitorilor care încă nu sînt jumuliţi, care mai sânt proprietari ai mijloacelor lor
de muncă. Din legislaţie, expresia „Jabouring poor" a trecut in economia politică,
unde se foloseşte incepînd cu Cu1peper, J. Child etc. şi terminînd cu A. Smith şb
Eden. Putem să apreciem acum la lbonne foi**" a lui E<lmund Burke, acel „exe
crable politi.cal cantmonger" "*"*, oaind declară că eJDpresia „labouring poorM
este „ execrable poli.tical cant" *****. Acest sicofant, care, în solda oligarhiei en
g-Jeze, a jucat fată de revoluţia f.ra'llceză .rolul de romantic, aşa cum în solda colo
niilor nord americane jucase faţă de o.ligarhia engleză, la începutul tulburărilor din.
America, rolul de liberal, era în realitate un burghez ordinar : „Legile comer
ţului sint legile naturii şi deci legile lui dumnezeu". (E. Burke, I. c., p. 3 1 , 32.)
Nu e de mirare că, fidel legilor lui dumnezeu şi ale naturii, el s-a vindut în
totdeauna pe pia�a cea mai avantaj oasă ! ln s crierile reverendului Tucker Tuckier era popă şi tory, dar altminteri om cinstirt şi economist destoinic există 0 caracterizare foart e bună a acestui Edmund Burke în ·perioada cind era
liberal. AV'Înd ·În vedere lipsa totală de principii care domneşt11 astăzi şi care
crede cu evlavie în „legile comerţului " , este necesar să-i înfierăm in continuare
pe cei de teapa lui Burke, care se deosebesc de urmaşii lor doar printr-un.
singur lucru : talentul I
249) Ma'Ilie Augier, „Du Credit Public " , [Paris 1842, p. 265.)
250) „Capitalul - spune Quarterly Reviewer - evită zgomotul şi cearta,
este fricos din fire. Lucrul acesta este foarte adevărat, dar nu intru totul. Ca
pitalul are oroare de lipsa profitului sau de JM"Ofitul foarte mic, aşa cum natura
se teme de vid. Dacă are un profit suficient, capitalul devine •îndrăzneţ. Dacăi
are 10 procente asigurate, el ·poate fi utilizat pretutindeni ; la 20 d e procente
el se înviorează ; la 50 de procente riscă orice ; pentru 100 de procente el
· calcă iin picioar.e toate legile umane ; Ia 300 d e procente nu există crimă de la
care să se dea în lături, chiar cu riscul de a fi spînczurait. Dacă zgomotul şi
cearta aduc profit, el le va incuraja pe amindouă. Dovada : contrabanda şi co
merţul cu sclavi". (P. J. Dunning, !. c., p . 35, 36.)
* ** ** * **•* ** * ** �

„sărac care munceşte". - Nota trad.
„săracului care trindăveşte•. - Nota trad.
buna-credinţă. - Nota !rad.
„ipocrit politician execrabil" . - Nota trad.
„ipocrizie politică execrabilă". - Nota trad.

7 64

Secţiunea a VII-a. Procesul d e acumulare a capitalului

7. Tendinţa istorică a acumulării capitaliste
Aşadar, la ce se reduce acumularea primitivă a capitalului,
adică geneza lui istorică ? ln măsura în care nu este transformare
directă a sclavilor şi a şerbilor în muncitori salariaţi, prin urmare
simplă schimbare de formă, ea nu înseamnă decît exproprierea
producătorilor nemijlociţi, adică desfiinţarea proprietăţii private,
bazată pe munca proprie.
Proprietatea privată, ca opus al proprietăţii colective, sociale,
nu există decît acolo unde mijloacele de muncă şi condiţiile exte
rioare ale muncii aparţin unor persoane particulare. Dar în funcţie
de faptul că ,aceste persoane p articulare sînt muncitori sau cei care
nu muncesc, se schimbă însuşi caracterul proprietăţii private. Infini
tatea de nuanţe pe care ea le prezintă la prima vedere nu reflectă
decît stările intermediare aflate între aceste două extreme.
Proprietatea privată a muncitorului asupra mijloacelor sale de
producţie este b aza micii producţii, iar mica producţie este o
condiţie necesară pentru dezvoltarea producţiei sociale şi a indivi
dualităţii libere a muncitorului însuşi. E drept că acest mod de pro
ducţie există şi în sclavagism, şi în feudalism, precum şi în alte
relaţii de dependenţă personală. Dar el nu înfloreşte, nu-şi des
făşoară întreaga energie, nu-şi cucereşte forma clasică adecvată
decît acolo unde muncitorul este proprietar privat liber al condi
ţiilor sale de muncă folosite de el însuşi, acolo unde ţăranul este
proprietar al ogorului pe care îl cultivă, iar meseriaşul proprietar
al uneltelor pe care le mînuieşte cu virtuozitate.
Acest mod de producţie presupune fărîmiţarea pămîntului şi a
celorlalte mijloace de producţie. El exclude atît concentrarea aces
tora din urmă, cît şi cooperarea, diviziunea muncii în cadrul acelo
raşi procese de producţie, dominarea şi reglementarea socială a
naturii, dezvoltarea liberă a forţelor de producţie sociale. El nu este
compatibil decît cu limitele naturale, înguste ale producţiei şi ale
societăţii. A-l eterniza ar însemna, dup ă cum spune pe bună drep
tate Pecqueur, „a decreta mediocritatea generală" 220• Pe o anu
mită treaptă de dezvoltare, el produce mijloacele materiale ale pro
priei sale distrugeri. Din acest moment în societate se trezesc forţe
şi p asiuni care se simt încătuşate de el. Acest mod de producţie
trebuie desfiinţat şi este desfiinţat. Desfiinţarea lui, transformarea
mijloacelor de producţie individuale şi fărîmiţate în mijloace de
producţie socialmente concentrate, deci a proprietăţii minuscule a
multora într-o uriaşă proprietate a cîtorva, adică exproprierea pă
mîntului maselor populare largi, exproprierea mijloacelor lor de
subzistenţă şi uneltelor lor de muncă, această îngrozitoare şi ane-
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voioasă expropriere a maselor populare, constituie preistoria capi
talului. Ea cuprinde o serie întreagă de metode violente, dintre care
am menţionat mai sus numai pe cele mai importante, care au făcut
epocă ca metode ale acumulării primitive a capitalului. Exproprierea
producătorilor nemijlociţi se face cu vandalismul cel mai necruţă
tor şi sub impulsul patimilor celor mai infame, mai murdare, mai
meschine şi mai odioase. Proprietatea privată, dobîndită prin muncă
proprie şi bazată, ca să zicem aşa, pe contopirea muncitorului indi
vidual, independent, cu condiţiile sale de muncă, este înlăturată de
proprietatea privată capitalistă, bazată pe exploatarea muncii altuia,
dar liberă din punct de vedere formal 251) .
Cînd acest proces de transformare a destrămat în profunzime
şi în amploare societatea veche, cînd muncitorii au fost transformaţi
în proletari, iar condiţiile lor de muncă în capital, cînd modul de
producţie capitalist stă pe propriile sale picioare, socializarea ulte
rioară a muncii, transformarea ulterioară a pămîntului şi a celor
lalte mijloace de producţie în mijloace de producţie exploatate pe
scară socială, deci comune, prin urmare exproprierea ulterioară a
proprietarilor privaţi, capătă o formă nouă. Cel ce urmează să fie
expropriat acum nu mai este muncitorul care lucrează indepen
dent, ci capitalistul care exploatează un număr mare de muncitori.
Această expropriere se înfăptuieşte prin jocul legilor imanente
ale producţiei capitaliste însăşi, prin centralizarea capitalurilor. Un
capitalist răpune un număr mare de alţi capitalişti. Mină în mină
cu această centralizare, adică cu exproprierea unui număr mare de
capitalişti de către un număr mic, se dezvoltă pe o scară mereu
crescîndă cooperarea în procesul muncii, aplicarea tehnică con
ştientă a ştiinţei, exploatarea sistematic ă a pămîntului, transfor
marea mijloacelor de muncă în mijloace de muncă ce nu pot fi folo
site decît în -comun, economisirea tuturor mijloacelor de producţie
prin folosirea lor ca mijloace de producţie ale unei munci sociale
combinate, atragerea tuturor popoarelor în orbita pieţei mondiale şi
prin aceasta caracterul iin:ternaţional al regimului C'apitalist. O dată
cu micşorarea continuă a numărului magnaţilor capitalului, care
uzurpă şi monopolizează toate avantajele acestui proces de trans
formare, c'resc mizeria, asuprirea, înrobirea, degradarea, exploata·
rea, dar şi revolta clasei muncitoare, al cărei număr sporeşte ne·
încetat şi care este educată, unită şi organizată prin însuşi meca
nismul procesului de producţie capitalist. Monopolul capitalului
devine o cătuşe pentru modul de producţie care a înflorit o dată
251) , ,Ne aflăm într-o orînduire socială cu totul nouă„„ tindem să sepa
<Jrice fel de proprietate de orice fel d e muncă". (Sismondi, „Nouveaux
Prîncipes de l' E con. Polit. •, •t. II, p. 434.)
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cu el şi prin el. Centralizarea mijloacelor de producţie şi sociali
zarea muncii ajung la un punct la care devin incompatibile cu
învelişul lor capitalist. Acesta este sfărîmat. Proprietăţii private
capitaliste i-a sunat ceasul. Expropriatorii sînt expropriaţi.
Modul de însuşire capitalist, care rezultă din modul de pro
ducţie capitalist, deci proprietatea privată capitalistă, este prima
negaţie a proprietăţii private individuale, bazată pe munca proprie.
Dar producţia capitalistă generează cu necesitatea unui proces
natural propria ei negare. Aceasta este negarea negaţiei. Ea nu
restabileşte proprietatea privată, ci proprietatea individuală, dar pe
baza realizărilor erei oapitahste : a cooperării şi a prop!1ietăţii co·
mune asupra pămîntului şi asupra mijloacelor de producţie produse
de munc:a însăşi.
Transformarea proprietăţii private fărîmiţate, bazată pe munca
proprie a indivizilor, în proprietate capitalistă este, desigur, un
proces mult mai îndelungat, mai violent şi mai dificil decît transfor
marea proprietăţii capitaliste, care în fapt se bazează deja pe
producţia socială, în proprietate socială. Acolo era vorba de expro
prierea maselor populare de către un număr restrîns de uzurpatori ;
aici este vorba de exproprierea unui număr restrîns de uzurpatori
de către masele populare 252) ,

962) „Progresul industriei , a l cărui exponent involuntar ş i pasiv este bur
ghezia, înlocuieşte izolarea muncitorilor, izvorîtă din con curenţă , cu unirea lor
revoluUonară prin asociere. O dată cu dezvoltarea marii industrii, burgheziei ii
fuge, aşadar, de sub picioare însăşi baza pe care ea produce şi-.şi insuşeşte
produsele. Ea produce deci, înainte de toate, pe propriii ei gropari. Pieirea ei
şi victoria proletariatului sint deopotrivă de inevitabile„. Dintre toate clasele
care se -0pun în zilele J10astre .burgheziei, I11U m ai proletariatul este o clasă cu
adevărat revoluUonară. Celelalte clase decad şi pier o dată cu dezvoltarea marii
industrii ; proletariatul este prnpriul ei produs. Păturile de mijloc : micul in
dustriaş, micul negustor, meseriaşul, ţăranul, toU luptă !Împotriva burgheziei
p entru a salva de la a:iieire existenţa lor ca pături de mijloc„. Ele sînt reacţio
n are, deoarece încear.că să întoarcă înapoi roata istoriei " . (Karl Marx şi F. En
gels, „Manifest der Kommunistischen Partei" , LondO'Il 1848, p. 1 1 , 9. [Vezi
K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist " , Bucureşti, Editura po
litică, 1962, ed. a VIII-a, p. 45, 43}.)
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Economia politică confundă din punct de vedere principial două
categorii foarte diferite de proprietate privată, din care una se
bazează pe munca proprie a producătorului şi cealaltă pe exploa
tarea muncii altuia. Ea uită că aceasta din urmă nu este numai
opusul celei dintîi, dar şi creşte pe mormîntul ei.
In Europa occidentală, patria economiei politice, procesul acu
mulării primitive este mai mult sau mai puţin încheiat. Aici regimul
capitalist sau şi-a supus direct întreaga producţie naţională sau,
acolo unde relaţiile sînt mai puţin dezvoltate, controlează cel puţin
indirect păturile sociale în declin, care continuă să existe alături
de el şi care aparţin modului de producţie perimat. Acestei lumi a
capitalului economistul îi aplică concepţiile de drept şi de pro
prietate ale lumii precapitaliste cu un zel cu atît mai mare şi cu o
onctuozitate cu .atît mai mare, cu cît ideologia îi este mai puternic
contrazisă de fapte.
Altfel stau lucrurile în colonii. Regimul capitalist întîmpină
aici la fiecare pas piedici din partea producătorului, care, în cali
tate de posesor al propriilor sale condiţii de munc ă, se îmbogăţeşte
pe sine din munca sa, şi nu pe capitalist. Contradicţia dintre aceste
două sisteme economice diametral opuse se manifestă aici, practic
în lupta lor. Acolo unde capitalistul se sprijină pe puterea metro
polei sale, el caută să înlăture prin violenţă modul de producţie şi
de însuşire bazat pe munca proprie a producătorului. Aceleaşi inte
rese care îl determină în metropolă pe sicofantul capitalului, pe eco
nomist, să fundamenteze din punct de vedere teoretic identitatea
dintre modul de producţie capitalist şi opusul său, aceleaşi interese
253) Este vonba aici de coloniile adevărate, de pă'lll!Întul virgin, colonizat
de irrn ig;ranţi liberi. Din punct de vedere economic , Statele Unite sînt şi astăzi
o colonie a Europei. De altfel, aici sînt inclus e şi acele plantaţii vechi, unde
dbolirea sclaviei a revolutionat radical toate relatiile.
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îl împinge aici „to make a clean breast of it" * şi să proclame cu
glas tare opoziţia dintre cele două moduri de producţie. In acest
scop el demonstrează că dezvoltarea forţei productive sociale a
muncii, cooperarea, diviziunea muncii, folosirea pe scară largă a
maşinilor etc. sînt imposibile fără exproprierea muncitorilor şi fără
transformarea corespunzătoare a mijloacelor lor de producţie în
capital. In interesul aşa-numitei avuţii naţionale, el caută mijloace
artificiale pentru a provoca sărăcia poporului. Platoşa sa apolo
getică se sfarmă aici, bucată cu bucată, ca iasca uscată.
Marele merit al lui E. G. Wakefield nu este de a fi spus ceva
nou despre colonii 254) , ci de a fi descoperit în colonii adevărul
despre relaţiile capitaliste din metropolă. Aşa cum, la începuturile
sale, sistemul protecţionist 255) tindea să fabrice capitalişti în me
tropolă, tot astfel teoria colonizării a lui Wakefield, pe care Anglia
a încercat un timp s-o pună în practică pe cale legislativă, tindea
să fabrice muncitori salariaţi în colonii. Este ceea ce numeşte el
„systematic colonization" (colonizare sistematică) .
In primul rînd Wakefield a descoperit în colonii că faptul de a
avea bani, mijloace de subzistenţă, maşini şi alte mijloace de pro
ducţie nu face dintr-un om un capitalist atîta timp cît nu există
elementul complementar, muncitorul salariat, atîta timp cît nu există
celălalt om, care este pus în situaţia de a se vinde de bunăvoie pe
sine însuşi. El a descoperit de asemenea că capitalul nu este un
lucru, ci o relaţie socială între persoane, mijlocită de lucruri 256) .
Domnul Peel, se plînge el, a luat cu sine din Anglia în Noua Olandă,
pe malul rîului Swan, mijloace de subzistenţă şi mijloace de pro
ducţie în valoare de 50 OOO 1. st. Domnul Peel a fost atît de pre
văzător, încît a luat cu el şi 3 OOO de muncitori, bărbaţi, femei şi
copii. Ajuns la destinaţie, „domnul Peel rămase fără un singur
254) Cele cîteva idei clare ale lui Wakefield asupra esenţei sistemului co
lonial sînt anticipate întru totul de Mirabeau senio.r, de fiziocraţi şi, �m:: ă mai
înainte, de către economiştii englezi.
255) El devine ulterior o necesitate temporară ân concurenţa internaţio
nală. Indiferent wsă de motivele saJe, urmările lui rămîn aceleaşi.
256) „U.n negru este un neg.ru. Abia în condiţiile unor anumite relaţii el
devine sclav. O maşină de filat bumbac este o maşină 1pentru ifilatul bumbacului.
Numai i.n condiţiile unor anumite .relaţii ea devine capital. Smulsă din aceste
relaţii, ea nu este caipital, '1a fel cum aurll/l dn 1Sine nu este ib;mi 1Sau zahărul
preţ al zahărului.„ C apitalul este şi el o relaţie de producţie socială. El este
o relaţie de producţie istorică". (Karl Marx, „Lohnarbeit und Kaipital", „Neue
Rheinische Zeitung• nr. 266 din 7 aprilie 1 849. [Vezi K. Mdrx şi 1'. Engels.
Opere, voi. 6, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 454--455) .)
*

-
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slujitor care s a-1 facă p atul sau să-i aducă apă de la rîu" 2 57) . Bietul
domn Peel I El a prevăzut totul, dar a uitat să exporte relaţiile de
producţie engleze p e malul rîului Swan I
Pentru a înţelege descoperirile lui Wakefield, despre care vom
vorbi mai jos, sînt necesare două observaţii preliminare. Ştim că,
dacă mijloacele de producţie şi mijloacele de subzistenţă sînt pro
prietatea producătorului nemijlocit, ele nu sînt capital. Ele devin
capital numai în condiţii în care servesc concomitent ca mijloace
de exploatare şi ca mijloace de dominare a muncitorului. Acest
suflet capitalist al lor este însă atît de strîns legat în capul econo
mistului de substanţa lor materială, încît el le numeşte în toate
împrejurările capital, chiar şi atunci cînd sînt exact contrariul.
Astfel procedează şi Wakefield. Mai departe : fărîmiţarea mijloace
lor de producţie, proprietate individuală a multor lucrători cu gos
podării de sine stătătoare şi independenţi unii de alţii, este numită
de el repartizare egală a capitalului. Cu economistul se întîmplă
acelaşi lucru ca şi cu juristul feudal. Acesta din urmă aplica chiar
şi relaţiilor pur băneşti etichetele sale de drept feudal.
„Dacă - spune Wakefie!d - c apitalul ar fi repartizat în proporţii egale
intre toţi membrii societăţii , nimeni n-ar avea interesu] să acumuleze mai mult
capital deaît ar putea u1iliza cu propriile lui miini. Acesta este cazul, într-o anu
mită măsură, în noile colonii americane, unde pasiunea pentru proprietatea fun
ciară împiedică existenţa unei clase de muncitori salariaţi" 2 5Bj ,

Aşadar, atîta timp cît muncitorul poate acumula pentru sine
însuşi - şi el poate să facă acest lucru atîta timp cît ramme pro
prietarul mijloacelor sale de producţie -, acumularea capitalistă
şi modul de producţie capitalist sînt imposibile. Lipseşte clasa mun
citorilor salariaţi, indispensabilă în acest scop. In ce mod a fost
efectuată însă, în vechea Europă exproprierea muncitorului de con
diţiile sale de muncă, adică în ce mod au apărut capitalul şi munca
salariată ? Printr-un contrat social * extrem de original.
„Omenirea„, a adoptat o metodă simplă pentru stimularea acumulării ca
pitalului", care ! i apărea, bineînţeles, de pe vremea lui Adam ca ultim şi unic
scop ial exisitenţei ei ; „ea s-a împărţit !n proprietari de capital şi in pro,prietari
de muncă„. Această împărţire a fost rezultatul unei înţelegeri şi combinări
liber cQIIlsilmţite" 259) ,
251) E. G. Wakefield, „England and America•,
25 BJ L. c., v, I, p. 1 i'.
259) L, c„ p . 18.
„

49

-
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Intr-un cuvînt, masa omenirii s-a expropriat pe sine însaş1 în
onoarea „acumulării capitalului ". ln acest caz însă ar trebui să se
presupună că instinctul acestei abnegaţii fanatice ar trebui să se
manifeste cu toată forţa îndeosebi în colonii, căci numai acolo
există oameni şi împrejurări care ar putea transpune ,acest contrat
social din imperiul viselor în imperiul realităţii. Dar atunci la ce
mai e nevoie, în genere, de „colonizare sistematică " în opoziţie cu
colonizarea naturală ? Dar, dar :
,,este îndoielnic că în statele nordice ale Uniunii amerkane o zecime a p opu
laţiei aparţine categoriei muncitorilor salariaţi. .. In Anglia„. marea masă a popu
laţiei este alcătuită din muncitori salariaţi" 260) ,

Mai mult, tendinţa de autoexpropriere a omenirii muncitoare
în onoarea capitalului este atît de neînsemnată, încît sclavia, chiar
potrivit lui Wakefield, constituie unica bază naturală a avuţiei colo
niale. Colonizarea sistematică a sa este un simplu pis aller * , dat
fiind că are de-a face cu oameni liberi, nu cu sclavi.
„Primii colonişti spanioli din Santo Domingo n-au avut muncitori din
Spania. Dar fără muncitori" (adică fără sclavie) „capitalul ar fi dispărut sau
cel puţin s-ar fi rec!U1S la mici proporţii în care fiecare individ îl poate utiliza
cu propriile lui miini. Aşa s-a şi !ntîmplat într-adevăr in ultima colonie înte
meiată de englezi, unde un capital mare, constînd din săm!nţă, vite şi unelte,
s-a irosit din lipsă de muncitori salariaţi şi unde nici un colonist nu posedă un
cap ital mai unare decît poate utiliza cu propriile lui mîini " 261) ,

Am văzut că exproprierea pămîntului maselor populare consti
tuie baza modului de producţie capitalist. Esenţa unei colonii libere
constă, dimpotrivă, în aceea că masa pămîntului mai este încă pro
prietatea poporului şi că, în consecinţă, fiecare colonist poate
transforma o p arte din pămînt în proprietate privată şi în mij loc
de producţie individual, fără a-l împiedica pe colonistul care vine
mai tîrziu să facă acelaşi lucru 262) . Acesta este secretul atît al
înfloririi coloniilor cit şi al racilei lor : rezistenţa în faţa stabilirii
capitalului.
„Acolo unde pămîntul este foarte ieftin şi toţi oamenii sînt liberi, acolo
unde fiecare poate Olbţine după dorinţă o bucată de p ămînt pentru sine, acolo
nu numai că munca este foarte scumpă d acă ţinem seama de partea care revine

260] L. c., p. 42, 43, 44.
281) L. c., v. II, p . 5.
262) „Pentru a deveni element de colonizare, pămîntul trebuie să fie nu
numai necultivat, ci şi proprietate publică, ce poate fi transformată în proprie
tate privată• (1. c., v. II, p. 125) .
*
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său,

dar

.în

muncă combinată indiferent la ce preţ •

general

263) .

este

foarte

greu

să

se

obţină

Dat fiind c ă î n colonii separarea muncitorului d e condiţiile de
muncă şi de rădăcina lor - pămîntul - nu există încă sau există
numai sporadic ori pe un spaţiu prea limitat, nu există încă nici
separarea agriculturii de industrie, nici industria casnică ţărănească
nu este încă desfiinţată. Cum să existe atunci piaţă internă pentru
capital ?
„Nici o ,parte din populaţia Americii nu se ocupă exclusiv cu agricultura,
cu excepţia sclavilor şi a proprietarilor lor, care combină capitalul şi munca
pentru lucrări mari. Americanii liberi care-şi cultivă singuri pămîntul au în ace

laşi timp multe alte îndeletnictri. De obicei ei işi confecţionează singuri o p arte

din mobilele şi nneltele necesare. Adesea ei îşi construiesc singuri casele şi duc

pr.odusul propriei lor indUJS.trii pe ;pieţe îndepărtate. Ei siînt în acelaşi timp tor
cători

şi

ţesători,

consumul lor

fac

propriu.

săpun

şi

luminări,

In America,

încălţăminte

agricultura

şi

dmbrăcăminte

este adesea ocupaţia
.
unui fierar, a unui morar s au a unui mic comerciant " 264)

pentru

accesorie

a

Unde rămîne, între asemenea oameni ciudaţi, „teren de absti
nenţă" pentru capitalist ?
Marea frumuseţe a producţiei capitaliste constă nu numai în
aceea că ea reproduce în mod permanent pe muncitorul salariat ca
muncitor salariat, dar şi în aceea că pe măsura acumulării capitalu
lui ea produce încontinuu o suprapopulaţie relativă de muncitori
salariaţi. ln felul acesta, legea cererii şi ofertei de muncă este
menţinută pe făgaşul dorit, fluctuaţiile salariului sînt limitate cores
punzător exploatării capitaliste şi, în sfîrşit, se asigură dependenţa
socială, atît de indispensabilă, a muncitorului faţă de capitalist - o
relaţie de dependenţă absolută, pe care acasă, în metropolă, econo
mistul poate s-o prezinte în mod mincinos şi prolix ca o relaţie
contractuală liberă între vînzător şi cumpărător, între doi posesori
de marfă la fel de independenţi, posesor al mărfii capital şi posesor
al mărfii muncă. Dar în colonii această frumoasă iluzie se destramă.
Populaţia absolută creşte aici mult mai repede decît în metropolă,
dat fiind că mulţi muncitori vin pe lume maturi şi totuşi piaţa
muncii nu este niciodată saturată. Legea cererii şi ofertei de muncă
suferă un eşec. Pe de o parte, lumea veche trimite acolo în per
manenţă capital avid de exploatare şi setos de abstinenţă ; pe de
altă parte, reproducţia regulată de muncitori salariaţi ca muncitori
salariaţi se loveşte de piedicile cele mai neplăcute şi în parte de
neînvins. Şi ce-i mai pasă de producţia de muncitori salariaţi exce
dentari în raport cu acumularea capitalului I Muncitorul salariat de
263)
264)

49 *

L. c„ v. I, p . 247.
L. c., p. 2 1 , 22.
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azi devine mîine ţăran sau meseriaş independent, care lucrează pe
cont propriu. El dispare de pe piaţa muncii, dar nu în casa de
muncă. Această transformare permanentă a muncitorilor salariaţi în
producători independenţi - care, în loc să muncească pentru
capital, muncesc pentru ei înşişi şi, în loc să-l îmbogăţească pe
domnul capitalist, se îmbogăţesc pe ei înşişi - exercită, la rîndul
ei, o influenţă foarte dăunătoare asupra situaţiei de pe piaţa muncii.
Nu este vorba numai de faptul că gradul de exploatare a munci
torului salariat rămîne scandalos de scăzut, ci şi de faptul că mun
citorul pierde o dată cu relaţia de dependenţă şi sentimentul de
dependenţă faţă de capi talistul abstinent. De aici toate neajunsurile
pe care bravul nostru E. G. Wakefield le descrie în mod atît de
sincer, de elocvent şi de emoţionant.
Oferta de muncă salariată, se plînge el, nu este nici constantă,
nici regulată, nici suficientă. Ea „este în permanenţă nu numai prea
mică, ci şi nesigură " 205) .
„Deşi

produsul

care urmează

să

fie

împărţit

intre

muncitor

şi capitalist

este mare, muncitorul i a o parte atît de mare, înalt el devine ll"epede capitalist...

î.n stare,
.
muleze mase mari de avuţie " 266)

Dimpotrivă, puţini sînt

chiar dacă trăiesc neobişnuit de mult, să

acu

Muncitorii nu permit pur şi simplu capitalistului să se abţină
de la retribuirea celei mai mari părţi a muncii lor. Capitalistului
nu-i foloseşte la nimic dacă, fiind prevăzător, importă din Europa,
o dată cu propriul său capital, şi pe propriii săi muncitori salariaţi.
„Curînd ei încetează de a fi muncitori salariaţi şi se transformă în ţărani
independenţi s au chiar în concurenţi ai foştilor lor p atroni, chiar pe piaţa mun
.
cii salariate • 267)

Imaginaţi-vă ce grozăvie I Bravul capitalist a importat din
Europa, cu banii lui, pe propriii lui concurenţi I Asta-i culmea I Nu
este de mirare că Wakefield se plînge de lipsa relaţiei de depen
denţă şi a sentimentului de dependenţă al muncitorilor salariaţi în
colonii. „Din cauza salariilor ridicate - spune discipolul său Meri
vale -, în colonii există tendinţa nestăvilită de a obţine muncă mai
ieftină şi mai docilă, de a avea o clasă căreia capitalistul să-i poată
dicta condiţiile în loc ca ea să i le dicteze lui... In ţările cu civili
:.:aţie veche, muncitorul, deşi liber, este, în virtutea unor legi natu26 5) L. c.,
266) L. c
.,
267) L. c.,

v. II, p.

v.

v.

1 1 6.
I, p. 131.
II, IP· 5.
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rale, dependent de capitalist ; în colonii, această dependenţă trebuie
creată prin mijloace artificiale 268) .
Care sînt însă, dup ă părerea lui Wakefield, consecinţele acestei
situaţii proaste în colonii ? Un „sistem barbar de dispersare" a pro
ducătorilor şi a avuţiei naţionale 269) . Fărîmiţarea mijloacelor de
producţie între nenumăraţi proprietari care lucrează pe cont propriu
distruge, o dată cu centralizarea capitalului, orice bază a unei munci
combinate. Orice întreprindere de durată, care cuprinde un şir de
ani şi care cere investiţii de c apital fix, întîmpină greutăţi. In
Europa, capitalul nu ezită nici o clipă, căci clasa muncitoare consti
tuie o anexă vie a lui, care există totdeauna din abundenţă şi îi
stă întotdeauna la dispoziţie. Dar în ţările coloniale ? Wakefield
relatează o întîmplare cit se poate de tristă. A stat de vorbă cu
nişte capitalişti din Canada şi din statul New York, unde - trebuie
menţionat - valul imigraţiei este adesea oprit şi lasă un sediment
de muncitori „excedentari " .
„Capitalul nostru" - suspină unul dintre personaj ele melodramei - era
pregătit pentru multe operaţii a di.rar executare necesită mult timp ; dar puteam
noi să �ncepem atare operaţii oe:u nişte muncitori despre care ştiam că ne vor
întoarce curînd spatele ? Dacă am fi fost siguri că vom putea reţine munca
acestor imigranţi, i-am fi angajat pe loc cu plăcere şi chiar la preţuri ridicate.

268) Merivale, !. c., v. II, p. 235-314 passim. Chiar Molinari, dulceagul
economist vu'.lgiar, adept al liberului schimb, spune : „ln coloniile în care sclavia
a «ost desfiinţată fără ca munca forţată să fi fost înlocuită cu o cantitate co
respWlzătoare de muncă liberă, am văzut întîmplindu-se contrarul a ceea ce se
petrece zilnic sub ochii noştri. Am văzut cum muncitorii simpli ex;ploatează la
rîndul lor pe întreprinzătorii industriali, cerindu-le s alarii care nu sint cltuşi
de puţin !Proporţionale cu partea legitimă care le-ar reveni din produs. Dat
fiind că plantatorii nu puteau obţine Ia zahăr un preţ suficient pentru a aco
peri creşterea salariilor, ei erau siliţi să acopere surplusul de cheltuieli mai
înhîi din profiturile lor, iar apoi chiar din capitalurile lor. ln felul acesta, nu
meroşi plantatori s-au lrUinat, iar alţii au trebuit s ă-şi închidă intreprinderile
pentru a scăpa de ruinarea iminentă.„ Este, fără �n.doială, mai bine să se piardă
mase de capi1aluri deoît generaţii de oameni" (cită generozitate din partea dom
nului Molinari I) ; „dar n-ar fi mai b ine să nu se piardă nici capitaJuri şi nici
oameni ?" (Molinari, 1. c., p. 5 1 , 52.) Domnule Molinari, domnule Molinari I Cum
rămîne cu cele zece iporunci, cu Moise şi cu profeţii 221 , cu legea cererii şi
ofertei dacă .în Europa „l'entrepreneur" * U poate micşora muncitorului, iar în
IndiiJle Occidentale muncitorul iJlOate micşora �ntreprinzătorului sa part legi
ti'.me ** I Şi ce este, mă rog, această „ipart legithln.e" pe care în EurO!pa, după
mărtllirisirea ctv., capitalistul nu o plăteşte zilnic ? DomnUl Molinari doreşte din
toată inima ca dincolo, în colonii, unde muncitorii sint atit de „simpli• incit
îl „ exploatează" pe capitalist, să aducă iprin măsuri poliţieneşti legea cererii şi
ofertei, care de altfel acţionează automat pe făgaşul cel bun.
269) Wakefield, I. c. , v. II, p. 52.
* ** -

„întreprinzătorul'.
partea sa legitimă.
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Mai mult, avînd certitudinea că-i pie:de:n i-am fi angajat totuşi dacă am fi fost
siguri de un nou aflux de imigranţi coi espunzător nevoilor noastre" 270) .

După •ce Wakefield prezintă cu lux de amănunte contrastul
dintre agricultura capitalistă engleză cu munca ei „combinată" şi
gospodăria ţărănească fărîmiţată din America, el ne arată involuntar
şi reversul medaliei. El prezintă masa populaţiei americane ca fiind
înstărită, independentă, întreprinzătoare şi relativ cultă, în timp ce
„muncitorul agricol englez este un nenorocit â n zdrenţe ( a miserable w.retch) ,
un pauper ... In ce ţară ÎJl afară de America de Nord şi alte cîteva colonii noi
salariile plătite p entru munca liberă folosită Ja sate depăşesc ÎJl mod substanţial
mijloacele de subzistenţă cele mai necesare ale muncitorului ?... Caii folosiţi
la munc a agricolă în Anglia s.înt, fără !Îndoială, mult mai bilile hrămţi decît
agricultorul englez, deoarece ei reprezintă o proprietate valoroasă 271) .

Dar never mind * ; avuţia naţională este, prin însăşi natura sa,
identică cu mizeria poporului.
Cum poate fi însă vindecată plaga anticapitalistă a coloniilor ?
Dacă am transforma dintr-o dată tot pămîntul din proprietate a
poporului în proprietate privată, am distruge într-adevăr rădăcinile
răului, dar şi coloniile. Arta este să împuşti doi iepuri dintr-o dată.
Trebuie ca guvernul să fixeze pentru pămîntul virgin un preţ arti
ficial, independent de legea cererii şi ofertei, care să-l silească p e
imigrant să lucreze mai multă vreme ca muncitor salariat pînă c e
va putea cîştiga destui bani p entru a cumpăra p ămînt 272) şi a se
transforma în ţăran independent. Fondul creat din vînzarea p ămîntu
lui la un preţ relativ inaccesibil muncitorului salariat, c'U alte cuvinte
fondul de b ani stors din salariu prin violarea legii sacre a cererii şi
ofertei, guvernul trebuie la rîndul lui să-l utilizeze, pe măsură ce
se formează, pentru a importa cu el oameni fără căpătîi din Europa
în colonii şi a asigura astfel domnului capitalist piaţa muncii sala
riate. în aceste condiţii, tout sera pour le mieux dans le meilleur
des mondes possibles 222 • Acesta este marele secret al „colonizării
sistematice " .
2 10) L, c., p . 191, 192.
271) L. c., v. I, p. 47, 246.
272) „Graţie aprCJIPrievii pămîntului şi a capitalurillor , .spUlleţi voi, omul
care nu posedă deoît braţele lui găseşte o ocupaţie şi-şi creează un venit ...
Dimpotrivă, tocmai datorită aproprierii individuale a pămîntului există oameni
care nu posedă decît braţele lor ... Dacă puneţi un om în vid, îl lipsiţi de aer.
Acelaşi lucru îl faceţi atunci oind acaparaţi pămîntul... Aceasta echivalează cu
a-l rpune în afara oricărei avuţii, pentru ca să nu rpoată trăi altfel decît după
voinţa voastră". (Colins, I. c. , t. III, p. 267-271 passÎilll.)
*

-

n-are importanţă.

-
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, oferta de
„înfăptuindu-se acest 1Jlan - exclamă Wakefield triumfător
muncă va fi cons1antă şi regulată ; în primul rund, întrucît nici un muncitor
nu va putea să-şi prorur e pămint înainte de a fi luorat pentru bani, toţi mun
citorii imigraţi, prin faptul că lucrează combinat în schimbul salariului, ar pro
duce pentru !Patronul lor capital pentru a-i da posibilitatea să folosească mai
multă muncă ; in al doilea rînd, oricine a;r renunţa la munca s alariată şi ar de
v;end proprieta.r funciar ar asigura, tocmai prin cumpărarea pămîntului, un fond
destinat impo:i;tării de muncă proaspăJtă �n coloo.ii" 273) .

Preţul pămîntului, impus de către stat, trebuie să fie, bine
înţeles, „suficient " (sufficient price), adică atît de ridicat, „incit
să-i împiedice pe muncitori să devină ţărani independenţi pînă cind
vor sosi alţii care să le ia locul pe piaţa muncii salariate" 2•4) .
Acest „preţ suficient al pămîntului" nu este decit un eufemism
pentru preţul de răscumpărare pe care muncitorul îl plăteşte capi
talistului în schimbul permisiunii de a se retrage de pe piaţa muncii
salariate pe bucata lui de pămînt. El trebuie să produC'ă mai întîi
pentru domnul capitalist „capital pentru ca acesta să poată ex
ploata mai mulţi muncitori şi să aducă apoi, pe piaţa muncii, un
„om în loc pe care cirmuirea îl expediază pe cheltuiala lui, peste
mare, fostului lui stăpîn capitalist.
Este cit se poate de caracteristic faptul că guvernul englez
a aplicat ani de-a rîndul această metodă de „acumulare primitivă" ,
recomandată d e domnul \.Vakefield îndeosebi pentru colonii. Eşecul
a fost, bineînţeles, tot atît de ruşinos ca şi acela al legii bancare a
lui Peel 223• Singura consecinţă a fost devierea afluxului emigraţiei
dinspre coloniile engleze spre Statele Unite. Intre timp, progresul
producţiei capitaliste în Europa, însoţit de presiunea crescindă a
guvernului, a făcut ca reţeta lui Wakefield să fie inutilă. Pe de o
parte, torentul uriaş şi neîntrerupt de oameni împins an de an
spre America lasă sedimente care se depun în estul Statelor Unite,
deoarece valul emigraţiei din Europa aruncă acolo oamenn pe
piaţa muncii într-un ritm mai rapid decît îi poate lua cu sine valul
emigraţiei spre vest. Pe de altă parte, războiul civil din America
a avut ca urmare o uriaşă datorie publică şi, în consecinţă, im
pozite împovărătoare, apariţia unei aristocraţii financiare dintre
cele mai ordinare, donarea unei părţi enorme din terenurile pu
blice unor societăţi de speculanţi, create în scopul exploatării de
căi ferate, mine etC'., pe scurt cea mai rapidă centralizare a capi
talului. Marea republică a încetat, aşadar, de a fi pămîntul fă
găduinţei pentru muncitorii emigranţi. Producţia capitalistă înain
tează aici cu paşi uriaşi, deşi scăderea salariilor şi dependenţa
muncitorului salariat sînt încă departe de a fi ajuns la nivelul
11,

11,

273) Wakefield, 1. c., v. II, p. 192.
274) L. c., p. 45.
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european. Neruşinarea cu care guvernul englez a irosit păm.întu
rile coloniale necultivate dîndu-le aristocraţilor şi capitaliştilor irosire denunţată vehement chiar de Wakefield - şi afluxul de
oameni atraşi de minele de aur şi concurenţa pe care i-o face pînă
şi celui mai mic meseriaş importul de mărfuri engleze au dat
naştere, îndeosebi în Australia 275) , unei considerabile „suprap opu
laţii relative de muncitori " , astfel că aproape fiecare pachebot
aduce vestea tristă că piaţa australiană a muncii este suprasaturată
- „glut of the Australian labour-market" - şi că prostituţia
înfloreşte acolo în unele locuri la fel de puternic ca la Londra în
Haymarket.
Dar aici nu ne ocupăm de situaţia coloniilor. Singurul lucru
care ne interesează este secretul descoperit în Lumea nouă de
economia politică a Lumii vechi şi proclamat în gura mare : modu]
de producţie şi de acumulare capitalist, deci şi proprietatea privată
capitalistă, presupun distrugerea proprietăţii private b azată pe
munca proprie, adică exproprierea muncitorului.

275) D e indată ce Australia a devenit propriw e1 legiuitor, ea a elaborat,
bineînţeles, legi favorabile coloniştilor, dar înstrăinarea pămînturilor, deja efec
tuată de englezi, constituie o piedică. „Primul şi cel mai important scop pe care

îl urmăreşte noua lege funci ară din 1862 constă în crearea unor condiţii mai
bune pentru colonizarea p opulaţiei". („The Land Law of Victoria, bY the Hon.
G. Duffy, Minister of Public Lands", Lond. 1862, [p. 3).)
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Secţiunea întîi
P. 49
Nota 2

"Desire implies want ; it is the appetite of the roind, and as natural
as hunger to the body . . . the greatest number (of things) have their
value from suppliying the wants of the roind. " (Nicholas Barbon,
"A Discourse on coining the new money lighter . In answer to Mr
Locke's Considerations etc.", London 1696, p . 2 , 3 . )

P. 4 9
"Things have an intrinsick vertue" ( . . . ) , "which î n all places have
Nota 3 the same vertue ; as the loadstone to attract iron" (l.c.p .6) .
P. 50
Nota 4

"The natural worth of anything consists in its fitness to supply
the necessities, or serve the conveniences of human life ." (John
Locke, "Some Considerations on the Consequences of the Lowering
of Interest,'' 1691, in "Works", edit Lond. 1777, v. I I , p . 28) .

P . 50
Nota 6

«La valeur consiste dans le rapport d 'echange qui se trouve entre
telle chose et telle autre, entre telle mesure d'une pro duction et telle
mesure d'une autre. » (Le Trosne, «De l ' Interet Social » , [in] «Physiocrates », ed. Daire, Paris 1 846, p . 889 .)

P. 50
Nota 7

"Nothing can have an intrinsick value" (N. Barbon, l . c . p. 6.)
"The value of a thing ; Is just as much as it will bring."

P . 54
«Toutes Ies productions d 'un miime genre ne forment proprement
Nota 10 qu' une masse, dont le prix se determine en general et sans egard
aux circonstances particulieres . » (Le Trosne, l.c. p . 893 .)
«Tutti i fenomenî dell'universo , sieno essi prodotti delia mano dell'
P . 57
Nota 13 uomo, ovvero delle universali leggi della fisica, non ci danno idea
di attuale creazione, ma unicamente di una modificazione della
materia. Accostare e separare sono gli unici elementi che l' ingegno
umano ritrova analizzando l'idea della riproduzione ; e tanto
e riproduzione di val ore » ( . . . ) «e di ricchezza se la terra, I' aria e
l ' acqua ne' campi si trasmutino in grano, come se colla mano dell'
uomo il glutine d i un insetto si trasmuti in velluto ovvero alcun i
pezzetti di metalllo si organizzino a formare una ripetizione . »
(Pietro Verri, «Meditazioni sulla Economia Politica » - tipărit
p entru prima o ară în 1 77 1 - în ediţia economiştilor italieni a lui
Custodi , Parte Moderna, t. XV, p . 21 , 22.)
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P . 61
"One man has employed himself a week in providing this necessary
Nota 1 6 of life „ . and he that gives him some other in exchange , cannotmake
a better estimate of what is a proper equivalent , than by computing
what cost him just as much labour and time : which in effect is no
more than exchanging one man 's labour in one thing for a time
certain , for another man 's labour in another thing for the same
time . „("Some Thoughts on the Interest of Money in general etc.",
p . 39) .

P . 64
"The command of quantity. . . constitutes value"". ([S. Bailey,] "MoN ota 17 ney and its Vicissiudes " , Lond . 1 837 , p . 1 1 .)

P . 77
"The value of any commodity denoting its relat ion in exchange ,
Nota 23 we may speak of it as„ . corn-value, cloth-value , according to
the commodity with which it is compared ; and then there are a
thousand different kinds of value , as many kinds of value as there
are commodities in existence , and all are equally real and equally
nominal . " ([S. Bailey,] "A Criticai D issertation on the Nature,
Measures , and Causes of Value ; chiefly in reference to the writings
of Mr. Ricardo and his followers . By the Author of Essays on the
Formation etc . of Opinions", London 1 825, p . 39.)
"As it is certain that our physical and moral faculties are alone our
P. 94
Nota 31 original riches, the employment of those faculties , labour of some
kind , is our original treasure, and it is always from this employment
- that all those things are created which we call riches „ . It is
certain too, that all those things only represent the labour which
has created them, and if they have a value , or even two distinct
values, they can only derive them from that (the value) of the
labour from which they emanate . (Ricardo , "The principles of
Pol . Econ . " , 3 . ed . , Lond . 1 82 1 , p . 334.)

P. 96
<tLes economistes ont une singuliere maniere de proceder. 1 1 n'y
Nota 33 a pour eux que deux sortes d 'institutions, celles de l'art et celles
de la nature . Les institutions de la feodalite sont des institutions
artificielles , celles de la bourgeoisie sont des institutions naturelles .
I ls ressemblent en ceci aux theologi ens , qui eux aussi etablissent
de ux sortes de religions. Toute religion qui n'est pas la leur est
une invention des hommes , tandis que leur propre religion est une
emanation de dieu. - Ainsi il y a eu de l 'histoire, mais il n 'y
en a plus . » ( Karl Marx, «Misere de la Philosophie. Reponse a la
Philosophie de la Misere de M . Proudhon », 1847, p . 1 1 3 .)
«I metalli „. naturalmente moneta. » ( Gali ani , «Della Moneta »
104
Nota 42 Colecţia Custodi, Parte Moderna, t. I I I , p . 137 )

p.

.

!n

P . 105
dl danaro e la merce universale . » (Verri , l . c . p . 16) .
Nota 44
P. 105 "Silver and gold themselves , which we may call by the general
Nota 45 name of Bullion , are „ . commodities „ . raising and falling in „ . value
„ .B ullion then may be reckoned to be of higher value, where the
smaller weight will purchase the greater quantity of the product or
manufacture of the country etc. " ([S. Clement ,] "A Discourse of the
General Notions of Money, Trade, and Exchange , as they stand
in relations to each· other. By a Merchant", Lond . 1695, p . 7 .)
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"Silver and gold, coined or uncoined, tho' they are used for a
measure of all other things , are no less a commo dity than wine, oyl,
tobacco, cloth or stuffs ." ([J . Child,] "A Discourse concerning Trade,
and that in p articular of the East-Indies etc .. ", London 1 689, p .2 . )
"The stock and riches of the kingdom cannot properly b e confined
to money, nor ought gold and silver to be excluded from being
merchandize." ([Th. Papillon.] "The East India Trade a most
Profitable Trade" , London 1677, p .4.)
P. 105 «L'oro e l 'argento hanno valore come metalli anteri ore all' essere
Nota 46 moneta. » (Galiani, l . c . [p .72 . ])
P. 106
«L'argent en » (des denrees) «est le signe . » (V. de Forbonnais, «E leNota 47 ments du Commerce », Nouv. E dit. Leyde 1766, t. I I , p .143 .)
«Comme signe il est attire par Ies denrees . » (l .c.p .155.)
«L'argent est un signe d'une chose et la represente . » (Montes
quieu , «Esprit des Lois », Oeuvres, Lond. 1767, t. 11,p .3.)
«L'argent n 'est p as simple signe car il est lui-meme richesse ;
il ne represente pas Ies valeurs , il Ies equivaut . » (Le Trosne, l.c.
p .910.)
«Qu 'aucun puisse ni doive faire doute, que a nous et a notre ma
jeste royale n'appartienne seulement . . . le mestier, le fait, l'etat,
la provision et toute l 'ordonnance des monnaies, de donner tel cours,
et pour tel prix comme il nous plait et bon nous semble. » (Philipp
de Valois, într-un decret din 1345.)
«Pecunias vero nulli emere fas erit, nam in usu publico consti
tutas oportet non esse mercem. »
P. 106
df a man can bring to London an ounce of silver out of the earth in
Nota 48 Peru, in the same time that he can produce a bushel of corn, then
one is the natural price of the other ; now if by reason of new and
more easie mines a man can procure two ounces of silver as easily
as he formerly did one, the corn will be as cheap at 10 shillings the
bushel , as it was before at 5 shillings, caeteris p artibus." (William
Petty, "A Treatise of Taxes and Contributions" Lond. 1667, p . 31 . )
P . 1 1 0 "In this case" ( . . . ) " . . . they licked it" (the thing represented t o them)
Nota 51 "twice to their tongues , after which they seemed to consider the
bargain satisfactorily concluded ."
P . 112 "Our coinage was originally adapted to the employment of silver
Nota 54 only - hence an ounce of silver can always be divided into a certain
adequate number of pieces of coin ; but as gold was introduced at a
later period into a coinage adapted only to silver an ounce of gold
cannot be coined into an adequate number of pieces ." (Maclaren ,
"History of the Currency", London 1 858, p . 1 6 .)
,_

P . 114 <1Le monete le quali oggi sono ideali sono le piu antiche d 'ogni
Nota 58 nazione, e tutte furono un tempo reali, e perche erano reali con esse
si contava. » (Galiani, <1Della Moneta », l.c.p. 153 .)
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P . 115 "This is falsifying a measure , not establishing a standard." [Davi d
Nota 59 Urquhart, "Familiar Words", p . 105.]
P . 116 "If the wealth of a nation could be decupled by a Proclamation , it
Nota 62 were strange that such proclamations have not long since been made
by our Governors ." ([Petty, "Quantulumcunque concerining Money.
To the Lord Marquis of Halifax. 1862", ]p .36.}
«Ou bien, il faut consentir a dire qu'une valeur d'un million en
P . 116
Nota 63 argent vaut plus qu'une valeur egale en marchandises . » (Le Trosne,
l.c.p .919} , aşa dar «qu'une valeur vaut plus qu'une valeur egale. »
„'Ex ae: Tou . . . 7tUpoc; &na:µd�e:cr.&a:t 7t<Y.na:, cp7Jcr!v o'I;f pcixA<:tToc;, xa:1
000"7t<:p I xpucrou XP'fjµO:'t"O: xa:! XP'IJ µ<frwv xpucr6c; . "
7tUp &7tcXV'C"WV '

(F . Lassalle : "Die Philosophie.._H erakleitos des Dunkeln" , Berlin
1858 , B d . I, p. 222) .

P . 123 «Toute vente est achat ». (Dr. Quesnay, «Dialogues sur le Commerce
Nota 66 et Ies Travaux des Artisans », [în] <1Physiocrates », ed. Daire . I.
Partie, Paris 1846, p . 1 7 0 . )
«Vendre est acheter. »

«Le prix d'une marchandise n e pouvant etre p aye que par l e prix
P . 123
Nota 67 d 'une autre marchandise. » (Mercier de la Riviere, «L'Ordre naturel
et essentiel des societes politiques », [în] <tPhysiocrates », ed. Daire,
I I . Partie, p. 554 .)
P. 123
«Pour avoir cet argent, il faut avo ir vendu. » (I .c.p . 543 .)
Nota 68
«Si l'argent represente , dans nos mains, Ies choses que nous pouvons
P . 1 24
Nota 7 0 desirer d'acheter, îl y represente aussi Ies choses que nous avons
vendues pour [ . . . ] cet argent. » (Mercier de la Riviere , l.c.p. 586.)
«II y a donc [ . . . ] quatre termes et trois contractants , dont l 'un inP. 125
Nota 71 tervient deux fois. » (Le Trosne , l.c. p . 909 . )
P . 1 3 0 «li » (l 'argent) «n'a d'autre mouvement que celui qui lui est imprime
Nota 75 par Ies productions. » (Le Trosne , l.c.p. 885.)
«Ce sont Ies productions qui le » (1 'argent) «mettent en mouvement
P. 133
Nota 76 et le font circuler . . . La celerite de son mouvement » (se. de l 'argent)
<1supplee a sa quantite. Lorsqu'il en est besoin , il ne fait que glisser
d'une main dans l 'autre sans s'arreter un instant. » (Le Trosne ,
l . c . p . 915, 916.)
P. 134 "Money being . . . tlie common measure of buying and selling, every
Nota 7 7 body who has anything to sell, and cannot procure chapmen for
it, is presently apt to think, that want of money in the kingdom ,
or country, is the cause why his goods do not go off ; and s o , want
of money is the common cry ; which is a great mistake . „ What do
these people want, who cry out for money? . . . The Farmer complains
. . . he thinks that were more money in the country, he should have
a price for his goods . . . Then it seems money is not his want, but
a Price for his corn and cattle, which he would sell, but cannot . . .
why cannot h e get a price? . . . 1 ) Either there is too much corn and
cattle in the country, so that most who come to market have need
of selling, as he has, and few of buying or, 2) There wants the usual
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vent abroad by Transportation . . . Or , 3) The consumption fails, as
when men, by reason of poverty, do not spend so much in their
houses as formerly they di d, wherefore it is not the increase of spe
cifick money, which would at all advance the farmer's goods , but
the removal of any of these three causes , which do truly keep down
the market. . . The merchant and shopkeeper want money in the same
manner , that is, they want a vent for the goods they deal in, by
reason that the markets fail . . . a nation never thrives better, than
when riches are tost from hand to hand." (Sir Dudley North,
"Discourses upon Trade", Lond . 1691, p . 11-15 passim .)
P. 136 «There is a certain measure , and proportion of money requisite to
Nota 78 drive the trade of a nation, more or less than which , would prejudice
the same . Just as there is a certain proportion of farthings necessary
in a small retail Trade, to change silver money, and to even such
reckonings as cannot be adjusted with the smallest silver pieces . . .
Now as the proportion o f the number o f farthings requisite in
commerce is to be taken from the number of people, the frequency
of their exchanges , as also, and principally, from the value of the
smallest silver pieces of money ; so in like manner, the proportion
of money (gold and silver specie) requisite to our trade, is to be
likewise taken from the frequency of commutations, and from the
bigness of payments ." (William Petty. "A Treatise on Taxes and
Contributions", Lond. 1667, p . 1 7 . )
„The quantity o f coin i n every country is regulated b y the value
of the commodities which are to be circulated by it. . . The value of
goods annually bought and sold in any country requires a cer ain
quantity of money to circulate and distribte them to their proper
consumers, and can give employment to no more . The channel of
circulation necessarily draws to itself a sum sufficient to fill it,
and never admits any more ." ([A. Smith,] "Wealth of Nations",
[vol.) I I , ] I . IV, eh. I. [p . 8 7 , 89.])
P. 137 "The prices of things will certainly rise in every nation, as the gold
Nota 79 and silver increase amongst the people ; and, consequently, where
the gold and silver decrease in any nation, the prices of all things
must fall proportionably to such decrease of money." (Jacob
Vanterlint , "Money answers all Things", Lond. 1734, p . 5 . )
"No inconvenience can arise b y an unrestrained trade, but very
great advantage ; since, if the cash of the nation be decreased by it,
which prohibitions are designed to prevent, those nations that get
the cash will certainly find every thing advance in price, as the
cash increases amongst them . And . . . our manufactures and every
thing else , will soon become so mo derate as to turn the balance of
trade in our favour, and thereby fetch the money back again."
(1.c.p .43 , 34 .)
P. 137 «Si l 'on compare la masse de l 'or et de l 'argent qui est dans le monde ,
Nota 80 avec la somme des marchandises qui y sont, il est certain que chaque
denree ou marchandise, en particulier, pourra etre comparee a
une certaine portion [ . . . ] de l 'autre . Supposons qu 'il n'y ait qu'une
seule denree ou marchandise dans le monde , ou qu 'il n 'y ait qu 'une
seule qui s'achete, et qu'elle se divise comme l ' argent : cette partie
de cette marchandise repondra a une partie de la masse de l ' argent ;
la moitie du total de l'une a la moitie du total de l'autre etc . . . .
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l'etablissement du prix des choses depend toujours fondamentale
ment de la raison du total des choses au total des signes . » (Mon
tesquieu , l . c. , t. I I I , p . 1 2 , 1 3 . )
"Mankind having consented to put an imaginary value upon gold
and silver . . . the intrinsic value, regarded in these metals, [ . . . ]
is nothing but the quantity." ([J . Locke,] "Some Considerations etc."
1691 , "Works", ed. 1 7 7 7 , vol. II, p . 1 5 . )
P . 1381 "Silver and gold, like other commodities, have their ebbings and
Nota 81 flowings . Upon the arrival of quantities from Spain . . . it is carried
into the Tower, and coined. Not long after there will comme a
demand for bullion , to be exported again. If there is none, but all
happens to be in coin , what then? Melt it down again ; there's no loss
in it, for the coining costs the owner nothing . Thus the nation has
been abused, and made to pay for the twisting of straw, for asses
toeat. If the merchant" ( . . . ) "had to pay the price of the coinage,
he would not have sent his silver to the Tower without consideration ;
and coined money always keep a value above uncoined silver ."
(North, l.c. p. 1 8 .)
P. 14 0 "If silver never exceed what is wanted for the smaller payments , it
Nota 82 cannot be collected in sufficient quantities for the larger payments . . .
the use o f gold in the main payments necessarily implies also its
use in the retail trade : those who have gold coin, offering them for
small purchases , and receiving with the commo dity purchased a
balance of silver in return ; by which means the surplus of silver
that would otherwise encumber the retail dealer, is drawn off and
dispersed into general circulation. B ut if there is as much silver
as will transact the small payments independent of gold, the retail
dealer must then receive silver for small purchases ; and it must
of necessity accumulate in his hands." (David Buchanan , " lnquiry
into the Taxation and Commercial Policy of Great Britain",
Edinburgh 1844, p. 248 , 249 .)
P. 142 "That, as far as concerns our domestic exchanges , all the monetary
Nota 84 functions which are usually p erformed by gold and silver coins ,
may be performed as effectually by a circulation of inconvertible
notes, having no value but that factitious and conventional value
[ . . . ] they derive from the law, is a fact, which admits, I conceive ,
of no denial . Value of this description may be made to answer all
the purposes of intrinsic value and supersede even the necessity for
a standard, provided only the quantity of [ . . . ] issues be kept under
due limitation." (Fullarton, "Regulation of Currencies'', 2 . e d . ,
London 1 845, p . 2 1 . )
P . 142 "Money does wear and grow lighter by often telling over . . . It is
Nota 85 the denomination and currency of the money that men regard in
bargaining, and not the quantity of silver . . . 'Tis the publick
authority upon the metal that makes it money ." (N. B arbon , l.c.
p . 2 9 , 30, 2 5 . )
P . 144
«Une richesse e n argent n'est que . . . richesse e n productions, con
Nota 86 verties en argent . » (Mercier de la Riviere , l.c. p . 573 .)
«Une valeur en productions n 'a fait que changer de forme . » (ib „
p . 486 .)
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P . 144 '"Tis by this practise they keep all their goods and rnanufactures
Nota 87 at such low rates ." (Vanderlint, l . c. p . 95, 96.)
P . 144 "Money is a pledge ." (John Bellers , "Essays about the Poor,
Nota 8 8 Manufactures, Trade, Plantations, and Irnrnorality", Lond. 1699,
p. 1 3 .)
P . 145 "Gold I yellow, glittering precious gold ! / [ . . . ] Thus rnuch of this,
Nota 91 will make black white ; foul, fair ; / Wrong, right ; base, noble ; old,
young ; coward, valiant . / . . .What this, you gods ! Why this/ Will
lug your priests and servants frorn your sides ;/ Pluck stout rnen 's
pillows frorn below their heads . / This yellow slave / Will knit
and break religions ; bless the accours'd ; / Make the hoar leprosy
ador'd ; place thieves / And give thern title, knee and approbation /
With senators of the bench ; this is it, / That rnakes the wappen ' d
widow wed again / . . . Come darnned earth, / Thou cornrnon whore
of rnankind ." (Shakespeare, "Tirnon of Athens . "
P . 146
Nota 92

Ou8ev y!Xp &.v.& pC::mo icnv ofov &pyupoc;
Koocov v6µicrµ' ��:Aoi:cr„e: · 'l"Ou'l"o xoi:t 7t6:Ae:i c;
Ilop.&e:î:c;, '1"60' &v8 poi:c; €�oi:vlcrnicriv 86µoov.
To8' €x8i8&:crxe:i xoi:t 7toi:poi::AMcrxe:i cppbioi:c;
X p'Y)cr'\"ac; 7tpoc; oi:!crxpd: 7tpoi:yµoi:.&' to'\"oi:cr.&oi:i �po„&v.
Iloi:vou pytoi:c; 8' �8e:i�e:v &v8pC::mo 1c; fye:iv,
Koi:t 7tOCV'l"oc; �pyou 8ucrcr€�e:ioi:v e:18€voi:i ."
„

(Sophokles, „Antigone ».) ;

P . 146
Nota 93

„'E :Am �oucr'Y)c;
'l"'ijc; 7tc;e:ove:�toi:c; &.v&�e:iv €x 'l"wv µux&v 'l"'ijc; y'ijc; oi:u'\"ov
'l"ov 7tĂOU'l"oovoi:." (Athen[aeus], «Deipnos. »)

P . 147
«Accrescere quanto piu si pui> il nurnero de' venditori d 'ogni rnerce ,
Nota 94 dirninuire quanto piu si pui> il nurnero dei cornpratori , questi sono
i cardini sui quali si raggirano tutte le operazioni di economia poli
tica. » (Verri, l.c. p. 52, 53.)
P . 148 «There is required for carrying on the trade of the nation, a
Nota 95 determinate surn of specifick Money, which varies, and is sornetirnes
more , sornetirnes less, as the circurnstances we are in require . . . This
ebbing and flowing of rnoney, supplies and accornrnodates itself,
without any aid of Politicians . . . The buckets work alternately ;
when rnoney is scarce , bullion is coined ; when bullion is scarce
rnoney is rnelted." (Sir D . North, l . c . , [Postscript ,] p . 3 . )
"Silver ornarnents are brought out and coined when there is a
high rate of interest, and go back again when the rate of interest
falls. " (J. St . Mills Evidence [in] "Repts. on B ankacts" , 1 857 ,
n. 2084, 2101 .)
P . 149 "Such a spirit of cruelty reigns here in England arnong the rnen of
Nota 97 trade , that is not to be rnet whith in any other society of rnen , nor
in any other kingdorn of the world." ("An Essay on Credit and the
B ankrupt Act", Lond. 1707 , p . 2 . )
"The Poor stand still, because the Rich have n o Money to ernploy
p. 152
Nota 100 thern , though they have the sarne land and hands to provide victuals
and cloaths, as ever they had ; which is the true Riches of a Nation,
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and not the Money." (John Bellers, "Proposals for raising a
Colledge of Industry'' , London , 1696, p . 3 , 4 . )
P . 1 5 2 "On one occasion" (1839) "an o l d grasping banker" ( . . . ) "in his
Nota 1 01 private room raised the lid of the desk he sat over, and displayed
to a friend rolls of banknotes, saying with intense glee there were
600 ,000 :!: of them, they were held to make money tight, and would
all be let out after three o 'clock on the same day." ([H . Roy,] "The
Theory of the Exchanges. The Bank Charter Act of 1844", Lond.
1 864, p. 81.)
"Some very curious rumours are current of the means which have
been resorted to in order to create a scarcity of B anknotes . . .
Questionable as i t would seem, t o supp ose that any trick o f the kind
would be adopted, the report has been so universal that it really
deserves mention . " ["The Observer", 24. April 1864.]
P. 153 „The amount of sales * or contracts entered upon during the course
Nota 1 02 of any given day, will not affect the quantity of money afloat on
that particular day, but, in the vast majority of cases, will resolve
themselves into multifarious drafts upon the quantity of money
which may be afloat at subsequent dates more or less distant . . .
The bills granted o r credits opened, to-day, need have n o resemblance
whatever , either in quantity, amount or duration , to those granted
or entered upon-to-morrow or next day ; nay, man of to-day 's
bills and credits, when due fall in with a mass of liabilities whose
origins traverse a range of antecedent dates altogether indifinite,
bills at 1 2 , 6 , 3 months or 1 often aggregating together to swell the
common liabilities of one particular day . . . " ("The Currency Theory
Reviewed ; a letter to the Scotch People . By a B anker in England" ,
E dinburgh 1 845, p . 29, 30 passim.)

P . 154 «The Course of Trade being thus turned, from exchanging of goods
'.Nota 104 for go ods , or delivering and taking, to selling and paying, all the
bargains . . . are now stated upon the foot of a Price in Money . "
([D . Defoe,] "An Essay upon Publick Credit", 3 . e d . , Lond. 1710,
p. 8.)
P . 154 L ' argent [ . . . ] est devenu le bourreau de toutes Ies choses. » . . .
Nota 105 «alambic qui a fait evaporer une quantite effroyable de biens et de
denrees pour faire ce fatal precis . * «L'argent [ . . . ] declare la
guerre [ . . . ] a tout le genre humain. » (Bo isguillebert, «Dissertation
sur la nature des richesses, de l'argent et des tributs », Mit. Daire ,
«Economistes financiers �, Paris 1 843, t. I , p . 41 3 , 419, 41 7 , 41 8 .)
P . 155 "If there were occasion to raise 40 millions p .a. , whether the same
Nota 107 6 millions ( . . . ) would suffice for such revolutions and circulations
thereof as tra d e requires?" . . . : "I answer yes : for the expense being
40 millions, if the revolutions were in such short circles, viz. weekly ,
as happens among p oor artizans and laboures, who receive and
pay every Saturday, then 40/52 parts of 1 million of money would
answer these ends ; but if the circles be quarterly, according to our
custom of paying rent, and gathering taxes, then 10 millions were
*
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requisite . Wherefore supposing payments in general to be of a
mixed circle between one week and 1 3 , then add 10 millions to
40/52, the half of the which will be 5 Yz, so as if we have 5 Yz mill.,
we have enough ." (William Petty, "Politica! Anatomy of Ireland.
1672", edit. Lond . 1691 , p. 1 3 , 14.)
P . 157 "An unfavourable balance of trade never arises but from a
Nota 109 redundant currency . . . The exportation of the coin is caused by its
cheapness, and is not the effect, but the cause of an unfavourable
balance ."
"The B alance of Trade , if there be one , is not the cause of sending
away the money out of a nation : but that proceeds from the
difference of the value of B ullion in every country." (N. Barbon,
l . c . p . 59.)
P. 158 "I would desire, indeed, no more convincing evidence of the
Nota 110 a competency of the machinery of the hoards in specie-paying
countries to p erform every necessary office of international
adjustment, without any sensible aid from the general circulation ,
than the facility with which France , when but just recovering
from the shock of a destructive foreign invasion, completed within
the space of 27 months the p ayment of her forced contribution
of nearly 20 millions to the allied p owers, and a considerable
proportion of that sum in specie, without perceptible contraction
or derangement of her domestic currency, or even any alarming
fluctuation of her exchange . (Fullarton , l.c. p . 141 . )
P . 1 5 8 «L'argent se partage entre Ies nations relativement au besoin
Nota 111 qu'elles en ont . . . etant toujours attire par Ies productions. » (Le
Trosne, l . c . p . 916.)
"The mines which are continually giving gold and silver, do give
sufficient to supply such a needful balance to every nation."
(J. Vanderlint, l .c.p . 40.)
P . 158 "Exchanges rise and fall every week, and at some particular times
Nota 112 in the year run high against a nation, and at o ther times run as high
on the contrary. " (N. Barbon, l.c.p . 39.)
P . 159 "What money is more than of absolute necessity for a Home Trade,
Nota 114 is dead stock, and brings no profit to that country it's kept in, but
as it is transported in Trade, as well as imported." (John Bellers,
"Essays etc .", p . 1 3 . )
"What if we have too much coin? We may melt down the heaviest
and turn it into the splendour of plate, vessels or utensils of gold
and silver ; or send it out as a commodity, where the sa eis wanted
or desired ; or let it out at interest, where interest is high." (W. Petty,
" Quantulumcunque", p . 39.)
"Money is but the fat of the Body-Politick, whereof too much does
as often hinder its agility, as too little makes it sick . . . as fat
lubricates the motion of the muscles, feeds in want of victuals,
fills up uneven cavities, and beautifies the body ; so doth money in
the state quicken its actions, feeds from abroad in time of dearth
at home ; evens accounts . . . and beautifies the whole ; although", . . .
"more especially the particular persons that have i t in p lenty . "
(W. Petty, "Politica! anatomy of Ireland'' , p . H i , 1 5 . )
50
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Secţiunea a doua
P . 161
Nota 2

�Avec de l'argent on achete des rnarchandises et avec des
marchandises on achete de l 'argent. » (Mercier de la Riviere,
«L'ordre naturel et essentiel des societes politiques », p. 543 .)

P. 162 "When a thing is bought, în order to be sold again, the surn ernployed
Nota 3 is called rnoney advanced ; when it îs bought not to be sold , it rnay
be said to be expended ." (James Steuart , "Works etc .", edited by
General Sir James Steuart, his son, Lond . 1805, v. I , p. 274.}
P. 164
Nota 4

«On n'echange pas de l'argent contre de l'argent . » [Mercier de la
Riviere , » «L'ordre naturel et essentiel des societes politiques»,
p . 486 . ]
"Every transaction i n which an individual buys produce i n order
to sell it again , îs, in fact, a speculation." (MacCulloch , "A
Dictionary, practicai etc. of Cornrnerce", London 1 847, p. 1009.}
«Le cornrnerce est un jeu » ( . . . ) «et ce n 'est pas avec des gueux qu'on
peut gagner. Si l 'on gagnait long-ternps en tout avec tous, il faudrait
rendre de bon accord Ies plus grandes parties du profit, pour
recornrnencer le j eu . » (Pinto, «Traite de la Circulation et du
Credit », Amsterdam 1 771 , p. 231 .)

P . 166 "Cornrnodities" ( . . . ) "are not the terrninating object of the trading
Nota 7 capitalist . . . rnoney is his terrninating object." ( Th . Chalrners, "On
Politic. Econ . etc .", 2nd edit. , Glasgow 1832, p. 165, 16ti.)
P. 167
Nota 8

«11 rnercante non conta quasi per niente il lucro fatto , ma mira sern
pre al futuro . » (A. Genovesi , «Lezioni di Economia Civile » (1765) ,
Ediţia economiştilor italieni a lu i Custodi, Parte Moderna, t .
VII I , p . 1 3 9 . )

«Questo infinito che le cose non hanno î n progresso , hanno i n giro . •
P. 167
Nota 10 a ( Galiani, [l.c. p. 1 56].)
P. 167 «Ce n 'est pas la rnatiere qui fait le capital, rnais la valeur de ces
Nota 11 rnatieres. » (J .B . Say, «Traite d'E con . Polit. », 3 erne e d . , Paris 1 81 7 ,
t . I I , p . 429.)
P. 167 "Currency ( !) ernployed to productive purposes is capital ." (Macleod,
Nota 12 "The Theory and Practice of B anking", London 1855, v. I, c.l,
p. 55.)
"Capital is cornrnodities." (James Mill, "Elernents of Pol. Econ .",
Lond . 1 821 , p . 74.)
«Que l 'une de ces deux valeurs soit argent, ou qu 'elles soient toutes
P . 171
Nota 1 6 deux rnarchandises usuelles, rien de p lus indifferent en soi . »
(Mercier de la Riviere, l.c.p. 543 .)
P. 171
Nota 17
P. 172
Nota 1 9

«Ce ne sont pas Ies contractants qui prononcent sur la valeur ; elle
est decidee avant la convention . » (Le Trosne , [l.c.] p. 906.)
«L'echange devient desavantageux p our l 'une des parties, lorsque
quelque chose etrangere vient dirninuer ou exagerer le prix: alors
l 'egalite est blessee, rnais la lesion procede de cette cause et non de
l 'echange . » (Le Trosne, l .c. p . 904.)
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P. 172 «L'echange est de sa nature un contrat d 'egalite qui se fait de valeur
Nota 20 p our valeur egale. 11 n'est donc pas un moyen de s'enrichir,
puisque l 'on donne autant que l' on reQoit . » (Le Trosne, l . c.p . 903,
904 .)
P . 172 <cDans la societe formee il n 'y a pas de surabondant en aucun
Nota 22 genre ». [Le Trosne, l.c.]
P . 1 74 <cBy the augmentation of the nominal value of the produce ... sellers
Nota 24 not enriched . . . since what they gain as sellers, they precisely
expend in the quality of buyers." ([J . Gray,] "The Essential
Principles of the Wealth of Nations etc.", London 1797, p . 66.)
P. 174 «Si l'on est force de donner p our 18 livres une quantite de telle
Nota 25 production qui en valait 24, lorsqu 'on employera ce meme
argent a acheter, on aura egalement p our 1 8 1 . ce que l 'on p ayait
24 . » (Le Trosne, l.c. p . 897.)
P. 174
<cChaque vendeur ne � eut donc p arvenir a rencherir habituellement
Nota 26 ses marchandises, qu en se soumettant aussi a p ayer habituellement
plus cher Ies marchandises des autres vendeurs ; et par la meme
raison, chaque consommateur ne peut [ . . . ] payer habituellement
moins cher ce qu 'il achete, qu'en se soumettant aussi a une dimi
nution semblable sur le prix des choses qu'il vend . » (Mercier de la
Riviere, l.c.p . 555 .)
P. 175 The idea of profits being p aid by the consumers, is, assuredly,
Nota 28 very absurd. Who are the consumers?" ( G . Ramsay, "An Essay on
the Distribution of Wealth", Edinburgh 1836, p . 183.)
P. 175 "When a man is in want of demand, does Mr. Malthus recommend
Nota 29 him to p ay some other person to take off his gpods?" ("An Inquiry
into those principles, resp ecting the Nature of Demand and the
Necessity of Consumption , lately advocated by Mr. Malthus etc.",
London 1821 , p. 55.)
P. 176
«L'echange qui se fait de deux valeurs egales n'augmente ni ne
Nota 31 diminue la masse des valeurs subsistantes dans la societe. L'echange
de deux valeurs inegales . . . ne change rien non plus a la somme des
valeurs sociales, bien qu'il ajoute a la fortune de l 'un ce qu'il ote
de la fortune de l'autre . » (J . B . Say, l . c . , t. I I , p . 443 , 444 .)
« On n'achete des produits qu 'avec des produits » (1.c., t. 11, p .
p . 438.)
<cLes productions ne se p aient qu 'avec des �productions. » (Le
Trosne, l.c. p . 899.)
P . 176 "Exchange confers no value at all upon products." (F. Wayland,
Nota 32 " The Elements of Pol. Econ .", Boston. 1843, p . 168.)
P . 177 "Under the rule of invariable equivalents commerce would he
Nota 33 impossible." (G. Opdyke, "A Treatise on p olit. Economy",
New-York 1 851 , p . 66-69.)
P . 178 "Profit, in the usual condition of the market, is not made by
Nota 36 exchanging. H ad it not existed before , neither could it after that
transaction." (Ramsay, l.c. p . 184.)
50*
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P . 179 "In the form of money . . . capital is pro ductive of no profit."
Nota 38 (Ricardo, "Princ. of Pol . Econ .", p. 267.)
P. 183 "The value or worth of a man, is as of all other things, his price
Nota 42 : that is to say, so much as would be given for the use of his power :
(Th . Hobbes, "Leviathan", în "Works" , edit. Molesworth, London
1839-1844, v. I I I , p . 7 6 . )
P . 184 "Its" (labour's) "natural price . . . consists in such a quantity of
Nota 46 necessaries, and comforts of life, as, from the nature of the climate,
and the habits of the country, are necessary to support the labourer,
and to enabe him to rear such a family as may preserve , in the
market , an undiminished supply of labour." (R . Torrens, "An
Essay on the externai Corn Trade", London 1815, p . 62 .)
P . 186 "All labour is paid, after it has ceased." ("An Inquiry into those
Nota 49 Principles, respecting the Nature of Demand etc.", p. 1 04 . )
«Le credit commercial a du commencer a u moment o u l'ouvrier,
premier artisan de la production, a pu, au moyen de ses economies,
attendre le salaire de son travail jusqu 'a la fin de la semaine, de la
quinzaine, du mois, du trimestre etc. » (Ch. Ganilh, «Des Systemes
d'E con. Polit. », 2 eme edit., Paris 1821 , t. I I , p . 1 50 . )
«L'ouvrier prete son industrie », . . . «de perdre son salaire . . . l'ouvrier
187
Nota 50 ne transmet rien de materiei . » (Storch, «Cours d'Econ. Polit. »,
Petersbourg 1815, t . II, p. 36, 3 7 . )

p.

P . 187 "I t is a common practice with the coal masters to pay once a month,
Nota 51 and advance cash to their workmen at the end of each intermediate
week. The cash is given in the shop" ( . . . ) ; "the men take i l on one
side and lay it out on the other ." ("Children 's Employment
Commission , I I I . Report", Lond. 1 8 64 , p . 38, n. 1 92 .)

Secţiunea a treia
P . 191
Nota 1

"The earth's spontaneous pro ductions being in small quantity, and
quite independent of man, appear, as it were, to be furnished by
nature , in the same way as a small sum is given to a young man , in
order to put him in a way of industry, and of making his fortune."
(James Steuart, "Principles of Polit. Econ .", edit . Dublin 1770,
V . I , p. 1 1 6 .)

P . 200 "Not only the labour applied immediately to commodities affects
Nota 1 1 their value, but the labour also wich is bestowed on the implements,
tools, and buildings with which such labour is assisted." (Ricardo ,
l.c. p . 1 6 . )
P . 204 «Cette facon d 'imputer iJ. une seule chose l a valeur d e plusieurs
Nota 1 3 autres » (par exemple au lin la consommation du tisserand),
«d'appliquer, p our ainsi dire, couche sur couche, p lusieurs valeurs
sur une seule, fait que celle-ci grossit d'autant . . . Le terme
d'addition peint tres-bien la maniere dont se forme Ie prix des
ouvrages de main d 'oeuvre ; ce prix n 'est qu'un total de p lusieurs
valeurs consommees et additionnees ensemble ; or, additionner
n'est pas multiplier . » (Mercier de la Riviere, l.c.p . 599.)
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P . 2 0 9 " I a m here shewn tools that no man i n h i s senses, with us, would
Nota 17 allow a labourer, for whom he was paying wages, to be encumbered
with ; and the excessive weight and clumsiness of which, I would
judge, would make work at least ten per cent greater than with
those ordinarily used with us. And I am assured that, in the
careless and clumsy way they must be used by the slaves, anything
lighter or Iess rude could not be furnished them with good economy,
and that such tools as we constantly give our labourers, and find
our profit în giving them , would not last out a day în a Virginia
cornfield - much lighter and more free from stones though it
be than ours. So , too, when I ask why mules are so universally
substituted for horses on the farm , the first reason given , and
confessedly the most conclusive one , îs that horses cannot bear the
treatment that they always must get from the negroes ; horses are
always soon foundered or crippled by them, while mules will bear
cudgelling, or lose a meal or two now and then, and not be materially
injured, and they do not take cold or get sick, if neglected or
overworked . But I do not need to go further than to the window
of the room în which I am writing, to see at almost any time,
treatment of cattle that would insure the immediate discharge
of the driver by almost any farmer owning them în the North.
"[Olmsted, "Seaboard Slave States'', p. 46, 4 7 .]
P. 210 " The great class, who have nothing to give for food but ordinary
Nota 1 8 labour, are the great bulk of the people." (James Mill în Art. "Colony.
" Supplement to the Encyclop . Brit.", 1831 .)
P. 211 "Where reference îs made to labour as a measure of value, it
Nota 1 9 necessarily implies labour of one particular kind . . . the proportion
which the other kinds bear to it being easily ascertained." ([J .
Cazenove ,] "Outilines of Polit. Economy", London 1832, p . 22, 23.)
P . 213 "Labour gives [ . . . ] a new creation for one extinguished." ("An
Nota 20 Essay on the Polit . Econ . of Nations" , London 1 821 , p. 1 3 . )
P . 217 " . . . that kind of wear which cannot be repaired from time to time ,
Nota 21 and which , în the case of a knife , would ultimately reduce it to a
state în which the cutler would say of it,it îs not worth a new blade ."
"Mr. Ricardo speaks of the portion of the labour of the engineer
în making stocking machines" . . .
"Yet the total labour that produced each single pair o f stockings . . .
includes the whole labour o f the engineer, not a portion ; for one
machine makes many pairs, and none of those pairs could have
been done without any part of the machine." ("Observations on
certain verbal disputes in Pol. Econ . , particularly relating to
Value , and to Demand and Supply", London 1821 , p . 54.)
P . 219 "Of all the instruments of the farmer's trade , the labour of man . . .
Nota 22a i s that on which h e i s most to rely for the re-payment of his capital.
The other two - the working stock of the cattle , and the . . . carts,
p loughs, spades, and so forth - without a given portion of the
first, are nothing at all ." (Edmund B urke, "Thoughts and Details
on Scarcity, originally presented to the Rt. Hon. W. Pitt în the
Month of November 1795", edit. London 1 800, p. 1 0 .)
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P . 220 " . . . the weather and the natural principle of decay do not suspend
Nota 23 their operations because the steam-engine ceases to revolve ."
["The Time din 26 November 1862.]
P. 220 "Productive Consumption : where the consumption of a commodity
Nota 24 is a part of the process of production . . . In these instances there is
no consumption of value. (S .P. Newman , l .c. p. 296.)
P. 220 "lt matters not in what form capital re-appears." ... "The various
Nota 25 kinds of fo od, clothing, and shelter, necesary for the existence and
comfort of the human being, are also changed. They are consumed
from time to time, and their value re-appears , in that new vigour
imparted to his body and roind, forming fresh capital, to be
employed again in the work of pro duction . " (F. Wayland, l.c.
p . 31 , 32.)
P . 223
«Toutes Ies productions d'un meme genre ne forment proprement
Kota 26 qu'une masse, dont le prix se determine en general et sans egard
aux circonstances particulieres. » (Le Trosne, l.c. p . 893 .)
P . 225
"If we reckon the value of the fixed capital employed as a part of
Nota 26a the advances, we must reckon the remaining value of such capital
at the end of the year as a part of the annual returns. " (Malthus,
"Princ. of Pol. Econ . " , 2nd e d . , London 1836, p . 269.)
P. 241 . . . "the strong inclination [ . . . ] to represent net wealth as beneficiai
Nota 34 to the labouring class . . . though it is evidently not on account of
being net ." (Th. Hopkins, "On� Rent of Land etc .", London 1828,
p . 126.)
P. 243 „A day's labour is vague , it may be long or short." ("An Essay on
Nota 35 Trade and Commerce, containing Observations on Taxation etc.",
London 1770, p . 7 3 . )
P . 244 "An Hour's Labour lost in a day is a prodigious injury to a com
Nota 38 mercial state. " "There is a very great consumption of luxuries
among the labouring poor of this kingdom ; particularly among the
manufacturing p opul ace ; by which they also consume their
time , the most fatal of co nsumptions. " ( „An Essay on Trade
and Commerce etc. " , p . 47 , 153.)
P. 253 «Si le manouvrier libre prend u n instant d e rep os, I 'economie sor
Nota 3 9 dide qui le suit des yeux avec inquietude, pretend qu 'il la voie . »
(N . Linguet, «Theorie des Loix Civiles etc. », London 1767, t . I I ,
p . 466 .)
P. 254 "Those who labour . . . in reality feed both the pensioners call ed the
Nota 41 rich, and themselves." (Edmund Burke , l . c . p. 2 ,3 .)
P . 2 62 "Fox full fraught in seeming sanctity / That feared an o ath , /
Nota 55 but like the devii would l i e / That look'd like Lent, and had the
holy leer / And durst not sin ! before he said his prayer I "

P . 254 " The cupidity of mill-owners, whose cruelties in pursuit of gain, have
Nota 64 hardly been exceeded by those perpetrated by he Spaniards on the
conquest of America, in the pursuit of gold." (John Wade, "History
of the Middle and Working Classes", 3rd ed. , Lond . 1835, p . 114.)

Citate în limbi

străine

791

P . 262 . . . "that these factors of B lackwell H all are a Publick Nuisance and
Nota 82 Prejudice to the Clothing Trade and ought to be put down as a
Nuisance . ( "The Case of our English Wool etc.", London 1685,
p. 6, 7 .)
P . 268 "Both in Staffordshire and in South Wales young girls and women
Nota 93 are employed on the pit banks and on the coke heaps, not only by
day, but also by night . This practice has been often noticed in
Reports presented to Parliament , as being attended with great and
notorious evils. These females, employed with the men, hardly
distinguished from them in their dress, and begrimed with dirt
and smoke , are exposed to the deterioration of character arising
from the loss of seif-respect wihch can hardly fail to follow from their
unfeminine occupation . ("[Children 's Employment Commissi on .
Third Report", 1 864,] 194, p. X XVI .)
P. 276 "We have given in our previous reports the statements of severa!
Nota 105 experienced manufactures to the effect that over-hours . . . certainly
tend prematurely to exhaust the working power of the men ."
(["Children 's Employment Commission . Fourth Report", 1 865,]
64, p. XI I I .)
P . 282 "No child under the age of 12 years shall he employed in any manu
Nota 116 facturing establishment more than 10 hours in one day." ("General
Statutes of Massachusetts", eh . 60, § 3.)
"Labour perfomed during a period of 10 hours on any day in all
cotton, woollen, silk, paper, glass, and flax factories, or in manu
facturies of iron and brass, shall be considered a legal day's labour.
And be it enacted, that hereafter no minor engaged in any factory
shall he holden or required to work more than 10 hours in any day,
or 60 hours in any week ; and that hereafter no minor shall be
admitted as a worker under the age of 10 years in any factory
within this state." ("State of New Jersey. An act to limit the hours
of labour etc.'' , § 1 şi 2. Legea din 18 martie 1 851 .)
"No minor who has attained the age of 12 years , and is under the
age of 1 5 years, shall be employed in any manufacturing estab lish
ment more than 11 hours in any one day, nor before 5 o 'clock in
the morning, nor after 7 Yz in the evening .'' ("Revised Statutes of
the State of Rhode Island etc.", eh. 139, § 23, 1 st July 1 857 .)
P. 286 " . . . and not an asylum for the poor, where they are to he plentifully
Nota 127 fed, warmly and decently clothed, and where they do but little
work." ["An Essay on Trade and Commerce etc .", p. 242 , 243 .]
P . 287 "They especially objected to work beyond the 1 2 hours per day,
Nota 129 because the lawwhich fixed those hours is the only good which
remains to them of the legislat ion of the Republic." ("Rep . of Insp .
of Fact. 31st Octob . 1855", p. 80 .)
P. 293 "As a reduction in their hours of work would cause a large number"
Nota 1 41 (of children) "to he employed, it was thought that the additional
supply of children from eight to nine years of age , would meet
the increased demand." (["Rep . etc . for 30th Sept . 1 844",] p. 1 3 .)
P . 303l "The present law" ( of 1 850) "was a compromise whereby the emploNota 1 7 0 yed surrendered the benefit of the Ten Hour s' Act for the advantage
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of one uniform period for the commencement and termination of
the labour of those whose labour is restricted." ("Reports etc. for
30th April 1852", p . 14.)
P. 309 "The Printworks' Act is admitted to he a failure, hoth with
Nota 181 reference to its educational and ;protective provisions ." ("Reports
etc. for 31st Oct . 1 862" , p. 52 .)
P . 309 "The conduct of each of these classes" (capitalists and workmen)
Nota 186 "has heen the result of the relativ situation in which they have
heen placed." ("Reports etc. for 31st Oct . 1848", p. 113.)
' �

P . 3 09 "The employments placed under restriction were connected with
Nota 187 the manufacture of textile fabrics hy the aid of steam or water
power. There were two conditions to which an employment must
he suhject to cause it to he inspected, viz. the use of steam or water
power, and the manufacture of certain specified fihres ." ("Reports
etc. for 31st Octoher 1864", p . 8.)
P. 309 "The Acts of last Session" (1864) " . . . emhrace a diversity of
Nota 189 occupations the customs in which differ greatly, and the use of
mechanical power to give motion to machinery is no longer one of
the elements necessary, as formerly to constitute in legal phrase
a Factory." ("Reports etc. for 31st Oct. 1864", p . 8 .)
P . 311 "These ohjections" ( . . . "must succumh hefore the hroad principie
Nota 195 of the rights of labour . . . there is a time when the master's right in
his workman's lahour ceases and his time hecomes his own , even
if there was no exhaustion in the question ." ("Reports etc. for
31st Oct. 1862", p. 54.)
P. 312 "These proceedings" ( . . . ) "have afforded, moreover, incontrovertihle
Nota 198 proof of the fallacy of the assertion so often advanced, that
operatives need no protection, hut may he considered as free agents
in the disposal of the only property they posses, the labour of their
hands, and the sweat of their hrows ." ("Reports etc. for 30th April
1850", p. 4 5 . )
"Free labour, i f so it may h e termed, even i n a free country
requires the strong arm of the law to protect it." ("Reports etc.
for 31st Oct. 1864", p. 34.)
"To permit, which is tantamount to compelling . . . to work 1 4 hours
a day with or without meals etc." ("Reports etc. for 30th April
1863", p . 40.)
P. 318 "A still greater hoon is, the distinction at last made clear hetween
Nota 201the worker's own time and his master's . The worker knows now
when that which he sells is ended, and when his own hegins, and
hy possessing a sure foreknowledge of this, is enahled to pre-arrange
his own minutes for his own purposes. (["Reports of the lnspectors
of factories etc. for 31st Octoher 1864",] p . 52 .)
"By making them masters of their own time , they" ( . . . ) "have
given them a moral energy which is directing them to the eventual
possession of poli tical power. " (l.c. p. 47 .)
" . . . the master had no time for anything hut money : the servant
had no time for anything hut labour ." (l.c.p. 48.)
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P. 3 1 8
"The labour, that is the economic time , of society, is a given
Not a 204 portion, say ten hours a day of a million of people or ten million
hours . . . Capital has its boundary of increase . The boundary may,
at any given period, be attained in the actual extent of economic
time employed ." ("An Essay on the Poli tical Economy of Nations" ,
London 1821 1 p . 47 , 49 . )
P . 319 "The farmer cannot rely on his own labour ; and if he does , I Will
Nota 205 maintain that he is a loser by it. His employment should be, a
general attention to the whole : his thrasher must be watched, or
he will soon lose his wages in corn not thrashed out ; his mowers,
reapers etc. must be looked after ; he must constantly go round his
fences ; he must see there is no neglect ; which would be the case if
he was confined to any one spot." ([J . Arbuthnot,] "An Enquiry
into the Connection between the Price of Provisions, and the Size
of Farms etc . " B y a Farmer, London 1 7 7 3 , p. 1 2 . )

Secţiunea a patra
P . 3 24
Nota 1

" . . . so as to live, labour, and generate" . (William Petty, "Politica!
Anatomy of Ireland", 1672, p. 64.)
"The Price of Labour is always constituted of the Price of
necessaries ." . . . "whenever. . . the labouring man's wages will not,
suitably to his low rank and station, as a labouring man, support
such a family as is of ten the lot of many of them to have ."
(J. Vanderlint, l.c. p . 15.)
«Le simple ouvrier, qui n 'a que ses bras et son industrie , n'a rien
qu 'autant qu 'il parvient a vendre a d'autres sa peine . . . En tout genre
de travail il doit arriver et il arrive en effet, que le salaire de
l 'ouvrier se borne a ce qui lui est necessaire pour lui procurer la
subsistance . » ( Turgot , «Reflexions etc . » , [în] «Oeuvres », ed.
Daire, t. I . p . 1 0 . )
"The price o f the necessaries o f life is, i n fact, the cost o f producing
labour ." (Malthus, "Inquiry into etc . Rent,'' Lond. 1815, p . 48 ,
Note .)

P. 325 "Quando si perfezionano le arti, che non e altro che la scoperta di
Nota 2 nuove vie, onde si possa compiere una m anufattura con meno gente
o (che e Io stesso) in minor tempo di prima. » ( Galiani , l . c . p .1 5 8 ,
159.)
«L'economie sur Ies frais d e pro duction n e peut etre autre chose
que ! 'economie sur la quantite de travail employe pour produire . »
(Sismondi , « «Etudes etc . », t . I , p . 2 2 . )
P . 328 «A man's profit does not depend upon his command of the produce
Nota 3a of other men's labour, but upon his command of labour itself. I f
he can sell his goods a t a higher price, while his workmen's wages
remain unaltered, he is clearly benefited . . . A smaller proportion of
what he produces is sufficient to put that labour into motion, and
a larger proportion consequently remains for himself."
([J . Cazenove ,] "Outlines of Polit. Econ" , London 1832, p. 49, 50 .
P . 330
Nota 4

„If my neighbour by doing much with little labour, can sell cheap ,
I must contrive to sell as cheap as he. So that every art, trade, or
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engine , doing work with labour of fewer hands, and consequently
cheaper, begets in others a kind of necessity and emulation, either
of using the same art, trade, or engine , or of inventing something
like it , that every man may be upon the square, that no man may
be able to undersell his neighbour ." ( "The Advantages of the East
lndia Trade to England", Lond . 1720, p . 67 .)
P . 330
Nota 5

"ln whatever proportion the expenses of a labourer are diminished,
in the same proportion will his wages be diminished, if therestraints
upon industry are at the same time taken off." ( "Considerations
concerning taking off the B ounty on Corn exported etc.", Lond .
1753, p . 7 .)
"The interest of trade requires, that corn and all provisions should
be as cheap as possible ; for whatever makes them dear, must make
labour dear also „ . in all countries, where industry is not restrained,
the price of provisions must affect the Price of Labour. This will
always be diminished when the necessaries of life grow cheaper ."
(l.c. p .3)
"Wages are decreased in the same proportion as the p owers of
production increase . Machinery, it is true, cheapens the necessaries
of life, but it also cheapens the labourer too . " ("A Prize Essay on
the comparative meri ts of Competi tion and Cooperation", London
1834, p . 27 .)

P . 331 "Ces speculateurs si economes du travail des ouvriers qu'il faudrait
Nota 7 qu 'ils p ayassent. » (J .N . B i daut, <cDu Monopole qui s 'etablit dans
Ies arts industriels et le commerce », Paris 1828, p . 13.}
"The employer will be always on the stretch to economise
time and labour . » (Dugald Stewart, "Works", ed. by Sir
W. Hamilton, v. VII I , Edinburgh 1855, "Lectures on Polit.
Econ .", p. 318.)
"Their" (the capitalists') "interest is that the pro ductive p owers of
the labourers they employ should be the greatest possible . On
promoting that p ower their attention is fixed and almost exclusi
vely fixed ." (R. Jones , l.c. Lecture I I I . )
P . 334
Nota 8

"Unquestionably, there i s a great deal of difference between the
value of one man's labour and that of another, from strength ,
dexterity and honest application . But l am quite sure , from my best
observation, that any given five men will, in their total, afford a
proportion of labour equal to any other five within the p eriods of
life I have stated ; that is, that among such five men there will be
one p ossesing all the qualifications of a good workman, one bad, and
the other three middling, and approximating to the first and the
last. So that in so small a p latoon as that of even five, you will find
the full complement of all that five men can e arn ." ( E . B urke,
l . c . p . 15, 1 6 . )

P . 337 "There are n umerous operations of so simple a kind as n o t t o admit
Nota 11 a division into p arts, which cannot be performed without the co
operation of many pairs of hands . For instance the lifting of a large
tree on a wain „ . every thing in short, which cannot be done unless
a great many pairs of hands help each other in the same undivided
employment, and at the same time. " ( E . G . Wakefield, "A View
of the Art o'ţ Colonization", London 1849, p . 1 6 8 . )
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P. 337 "As one man cannot, and 10 men must strain, to lift a tun of weight,
Nota H a yet one hundred men can do it only by the strength of a finger of
each of them." (John Bellers, "Proposals for raising a colledge of
of industry'', London 1 696, p . 21 .)
P. 337 "There is also" ( ) "an advantage in the proportion of servants,
Nota 12 which will not easily be understood but by practicai men ; for it
is natural to say, as 1 is to �. so are 3 : 1 2 : but this will not hold
good in practice ; for in harvest- time and many other operations
which require that kind of despatch, by the throwing many hands
together, the work is better, and more expeditiously done : f.i„ in
harvest, 2 dirvers, 2 loaders, 2 pitchers, 2 rakers, and the rest at
the rick, or in the barn, will despatch double the work, that the
same number of hands would do, if divided into different gangs, on
different farms . " ([J . Arbuthnot,] "An Enquiry into the Connection
between the present price of provisions and the size of farms" .
By a Farmer, London 1 7 7 3 , p . 7 , 8 . )
„ .

P . 338 "On doit encore remarquer que cette division partielle du travail
Nota 1� peut se faire quand meme Ies ouvriers sont occupes d 'une meme
besogn e . Des macons par exemple, occupes de faire passer de mains
en m ains des briques a un echafaudage superieur , font tous la meme
besogne, et p ourtant il existe parmi eux une espece de division de
travail, qui consiste en ce que chacun:d 'eux fait passer la brique par
un espacedonne, et que tous ensemble la font parvenir beaucoup p lus
promptement a l'endroit marque qu'ils ne feraient si chacun d'eux
p ortait sa brique separement jusqu 'a l 'echafaudage superieur. »
(F. Skarbek, «Theorie des richesses sociales », 2eme ed „ Paris
1 839 t . I . p . 97 . 9 8 . )
«Est-il question d 'executer u n travail complique, plusieurs choses
P. 338
Nota 15 doivent etre faites simultanement. L 'un en fait une p endent que
l 'autre en fait une autre, et tous contribuent a l 'effet qu 'un seul
homme n'aurait pu produire . L 'un rame pendant que l'autre tient
le gouvernail, et qu 'un troisieme jette le filet ou harponne le
poisson , et la peche a un succes impossible sans ce concours. h
(Destutt de Tracy, l.c. p . 78.)
P. 339 "The doing of it" ( „ .) "at the criticai juncture , is of so much the
Nota 16 greater consequence ." ([J . Arbutlmot .] "An Inquiry into the Connec
tion between the present price etc ." , p .7 . )
P . 339 "The next evil is one which one would scarcely expect to find in a
Nota 17 country which exports more labour than any other in the world,
with the exception perhaps of China and England - the impossibility of procuring a sufficient number of hands to clean the cotton .
The consequence of this is that large quantities of the crop are
left unpicked, while another p ortion is gathered from the ground,
when it has fallen, and is of course discoloured and partially rotted
so that for want of labour at the proper season the cultivator is
actually forced to submit to the loss of a large part of that crop
for which England is so anxiously looking." ("Bengal Hurkaru ,
B i-Monthly Overland Summary of News" , 22nd July 1 861 .)
P. 3�0 "In the progress of culture all, and p erhaps more than all the capital
Nota 1 8 and labour which once loosely occupied 500 acres, are now
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concentrated for the more complete tillage of 100." î ntr- adevăr
„relatively to the amount of capital and labour employed, space is
concentrated , it is an enlarged sphere of production, as compared
tothe sphere of production formerly occupied or worked upon by
one single, independent agent of producti on ." (R. Jones, "An Essay
on the Distribution of Wealth", "On Rent", London 183 1 ,
p . 1 91 .)
P. 340 «La forza di ciascuno uomo e minima, ma la riunione delle minime
Nota 19 forze forma una forza totale maggiore anche della so mm a delle
forze medesime fino a che le forze per essere riunite possono dimi
nuere il tempo ed accrescere Io spazio della I oro azi one . » ( G .R. Carli ,
Note la P . Verri , l . c „ t . XV, p . 196.)
P . 342
Nota 20

"Profits „ . is the sole end of trade ." ( J . Vanderlint, l . c.p . 11 .)

P. 342 " „ . the firs t resuit was a sudden decrease in waste , the men not
Nota 21 seeing why they should waste their own property any more than
any other master 's , and waste is perhaps, next to bad debts, the
greatest source of manufacturing loss." ["Spectator" d in 26 mai
1866.]
P . 343 "The peasant proprietar" { „ .) , "appropriating the whole produce
Not a 21 a of his soii* , needs no other stimulus to exertion . Superintendence
is here completely dispensed with ." (Cairnes , l.c. p . 48 ,49 .)
P . 343 "Why do large undertakings in the manufacturing way ruin private
Nota 22 industry, but by coming nearer to the simplicity of slaves?" ("Princ.
of Pol. Econ .", London 1 7 6 7 , v. I . p . 167, 1 6 8.)
P . 346 "Whether the united skill, industry and emulat ion of many
Nota 25 together on the same work he not the way to advance it? And
whether it had been otherwise possible for England, to have carried
on her Woollen Manufacture to so great a perfection?" (Berkeley,
"The Querist'', Lond . 1750 , p . 56, § 521 .)
«„ .est toute patriarcale ; elle emploie beaucoup de femmes et
P. 348
Nota 26 d 'enfants, mais sans Ies epuiser ni Ies corrompre ; elle Ies laisse dans
leurs belles vallees de la Drome , du Var, de l 'Isere, de Vaucluse,
pour y elever des vers et devider leurs cocons ; [„ .] jamais elle
n 'entre dans une veritable fabrique . Pour etre aussi bien observe„ . le
principe de la division du travail , s'y revet d'un caractere sp ecial.
11 y a bien des devideuses, des moulineurs, des teinturiers, des
encolleurs, puis des tisserands ; mais ils ne sont pas reunis dans un
meme etablissement, ne dependent pas d'un meme maître ; tous ils
sont independants . » (A. B lanqui , «Cours d'Econ . Industrielle », Re
cueilli par A. B laise, Paris 1 838-1839, p . 79.)
P . 350 "The more any manufacture of much variety shall he distributed
Nota 27 and assigned to different artists, the same must needs he better
done and with greater expedition , with less loss of time and labour . "
("The Advantages o f the East India Trade". Lond . 1 720, p .71 .)
* La C airnes : toil .

Citate în limbi străine

797

P. 350 "Easy labour is [ „ .] transmitted skill," (Th. Hodgskin , l.c. p .125.)
Nota 2 8
P . 355 �·rn s o close a cohabitation o f the People, the carriage must needs
Nota 34 be less ." ("The Advantages of the East India Trade", p .1 06 .)
P. 355 "The isolation of the different stages of manufacture consequent
Nota 35 upon the employment of the manual labour adds immensely to
the cost of production , the loss mainly arising from the mere
removals from one process to another ." ("The Industry of
Nations", Lond . 1855, part I I , p .200.)
P. 355 I "lt" (the division of labour) "pro duces also an economy of time,
Nota 36 by separating the work into its different branches, all of which
may be carried on into execution at the same moment . . . By carrying
on all the different processes at once, which an individual must
have executed separately, it becomes possible to produce a
multitude of p ins for instance completely finished in the s ame
time as a single pin might have been either cut or pointed."
(Dugald Stewart, l.c. p .319.)
P. 356 "The more variety of artists to every manufacture „ . the greater
Nota 37 the order and regularity of every work, the same must needs be
done in less time, the labour must be less ." ("The Advantages etc.",
p .6 8 .)
"They cannot well neglect their work ; when they once begin, they
p , 360
Nota 47 must go on ; they are just the same as parts of a machine ." ("Child.
Empl. Comm. Fourth Report", 1 865, p. 247 .)
P. 361 "Each handicraftsman , being „ . enabled to perfect himself by
Nota 49 practice in one point, became „ . a cheaper workman ." (Ure, l .c .
p . 1 9 .)
P. 361 «Nous rencontrons chez Ies peuples parvenus a un certain degre
Nota 50 de civilisation tro is genres de divisions d 'industrie : la premiere ,
que nous nommons generale , amene la distinction des pro ducteurs
en agriculteurs , manufacturiers et commert;:ans, elle se rapporte
aux trois princip ales branches d 'industrie nationale ; la seconde, qu 'on
pourrait appeler speciale , est la division de chaque genre d'indu
strie en especes „ . la troisieme division d'industrie, celle enfin qu'on
devrait qualifier de division de la besogne ou du travail proprement
dit, est celle qui s 'etablit dans Ies arts et Ies metiers separes „ .
qui s 'etablit dans l a plupart des manufactures e t des ateliers . »
(Skarbek, l . c. p . 84, 85.)
P. 363 "There is a certain density of p opulation which is convenient, both
Nota 52 for social intercourse, and for that combination of powers by which
the produce of Iabour is increased." (James Mill, l . c . p . 50 .)
"As the number of labourers increases, the productive p ower
of society augments in the compound ratio of that increase, multi
plied by the effects of the division of labour." (Th. Hodgskin, l .c .
p . 120 . )
P . 364 "Whether the Woollen Manufacture of England is not divided into
Nota 55 severa! parts or branches appropriated to particular places ,where
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they are only or principally rnanufactured ; fine cloths in Somerset
shire, coarse in Yorkshire, long ells at Exeter, soies at Sudbury,
crapes at Norwich, linseys at kendal, :Qlankets at Whitney, and so
forth l" (B erkeley, "The Querist" , 1750, § 520.)
P. 365 " „ .those ernployed in every different branch of the work can often
Nota 57 be collected into the sarne workhouse, and placed at once under the
view the spectator. In those great rnanufactures ( I) , on the contrary
which are destined to supply the great wants of the great body of
the people, every different branch of the work ernploys so great
a nurnber of workrnen , that it is irnpossible to collect them all
into the sarne workhouse „ . the division is not near so obvious."
(A Smith, "Wealth of Nations", b . I .ch .I.)
"Observe the accornodation of the rnost cornrnon artificer or
day labourer in a civilized and thriving country etc. " [l.c.}
P. 365 "There is no longer anything which we can call the natural reward
Not-e 58 of individual labour. Each labourer produces only sorne p art of a
whole, and each part, having no value or utility of itself, there is
nothing on which the labourer can seize, and say ; it is rny product,
this I will keep for rnyself." ([Th. Hodgskin,] "Labour defended
against the clairns of Cap ital", Lond. 1825, p . 25.)
P . 367 «On peut . . . etablir en r.egle generale, que rnoins l ' autorite preside
Nota 59 a la division du travail dans l'interieur de la societe, plus la divi
sion du travail se developpe dans l 'interieur de !'atelier, et p lus
elle y est sournise a l'autorite d'un seul . Ainsi l ' autorite dans ! 'ate
lier et celle dans la societe, par rapport a la division du travail ,
sont en raison inverse l 'une de l'autre . » (Karl Marx, l.c. p .130, 131 . )
P. 369 "Under this simple forrn „ . the inhabitants o f the country have lived
Nota 61 since tirne irnrnernorial. The boundaries of the villages have been
but seldorn altered ; and though the villages thernselves have
been sornetirnes injured, and even desolated by war, farnine , and
disease , the sarne narne, the sarne lirnits, the sarne interests, and
even- fhe sarne farnilies, have continued for ages. The inhabitants
give thernselves no trouble about the breaking up and division of
kingdorns ; while the village rernains entire, they care not to what
p ower it is transferred or to what sovereign it devolves ; its interna!
economy rernains unchanged." ( Th . Starnford Raffles, late Lieut.
Gov. of J ava, "The History of Java", Lond . 1817, v . I . p . 285 . )
«La concentration des instrurnents d e production e t l a d ivision
P. 37 0
Nota 62 du travail sont aussi inseparables l 'une de l ' autre que le sont, dans
le regirne p olitique, la concentration des pouvoirs publics et la
division des interets prives. » ( Karl Marx, l .c. p . 134.)
„ .

P . 371 " „ .living autornatons„ . ernployed in the details of the work."
Nota 6 3 ([Dugald Stewart, „Lectures on Political Econorny", in "Works",
v . VII I , ] p . 318.)
P . 371 «L'ouvrier qui porte dans ses bras tout un rnetier, peut a ller
Nota 65 partout exercer son industrie et trouver des rnoyens de subsis ter :
l'autre » ( ) m 'est qu un accessoire qui, separe de ses confre res,
n'a plus ni capacite, ni independance, et qui se trouve f o rce
„ .
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d'accepter la Joi qu'on juge a propos de lui imposer. » (Storch,
l.c . , edit. Petersb. 1815, t. I , p .204.)
P . 371
"The former may have gained what the other has lost." [A. Fer
Nota 66 guson , l.c. p .281.)

P . 3 ?3 /and thinking itself, in this age of separations , may become a peNota ? 1 culiar craft." [A. Ferguson, l.c.p . 2 81 .)
«Ciascuno prova coll' esperienza, che applicando l a mano e l 'ingegno
P. 375
Nota ? ? sempre allo stesso genere di opere e di produtti , egli piu facili ,
piu abbondanti e migliori ne traca resultati, di quello che se ciascuno isolatamente le cose tutte a se necessarie soltanto facesse . . .
Dividendosi in tal maniera p er l a comune e privata utilita gliuo
mini in varie classe e condizioni. » (Cesare Beccaria, «Elementi di
Econ. Publica », ed. Custodi, Part. Mo derna, t. X I , p . 2 8 .)
"The whole argument, to prove society natural" ( . . . ) "is taken from
the second book of Plato's republic ." [James Harris , "Dialogue
concerning Happiness", London 1 ?41 , tip ărit în "Three Treatises
etc .'' , 3 .e d . , Lond. 1 ? ? 2 . )
„"'.AJ.."Aor:, y&p
P. 3?5
Nota ?8 X IV, 228.]

-r' O!"A"Aotc:nv &.vÎ)p &m-rp bte:-rO(t �pyotr:,"

[Homer, Odyssee

""AAJ..o r:, &A"Acji e7t' � PY'll x°'p3l7Jv 1°'lve:-r°'t".

P. 3?6
Nota ? 9

„I;cJiµ°'crl n E't"otµ6-re:pot
7to"Ae:µe:�v" ( Thuk . 1 . I , c.
x°'t -ro °'u-r°' pxe:r:,."

P. 396
Nota 80

„Ou yocp &&e"Ae:t -ro 7tpO('t"'t"oµe:vov 't"Îjv -rou 7tp&-r-rov-ror:, crx.o"AÎ)v 7te:p tµeve:tv,
ă.AA' &.v°'YK7J 't"OV 7tpcX't"'t"OV't"O( 't"OC 7tpO('t"Oµevw rnO(KOAOU&e:�v µÎj ev 7tO(pep', aa
µepe:t. - 'Av&yxîj . - 'Ex 37J 't"OU't"WV 7t"Ad0( 't"e: �O(C!'t"O( ylyve:'t"O(L )CO(L
KtXAALOV )CO(L pii.ov, O't"O(V dr:, ltv )CO('t"OC cpucrtv )CO([ ev )CO(tpoo, crx.o"AÎ)v 't"WV
iiA"Awv fi.ywv, 7tpcX't"'t"7J ." ([Plato], „De Republica", I, 2 , ed. , Baiter,

o[

0(0-rou pyol -roov &.v&p&7twv � x. p�µ°'crt
" . . . „7t°'p ,cTiv yocp
-ro e:i'.i, 7tO(piX -rou-rwv

1 41 ) .

Orelli etc. )
. . . "in the various operations of singeing, washing, bleaching,
mangling, calendering, and dyeing, none of them can be stopped at
a given moment without risk of damage . „ to enforce the same dinner
h our for all the workp eople might occasionally subject valuable
goods to the risk of danger by incomplete operations . .
P . 386
"In the early days of textile manufactures, the locality of the
Nota 99 factory depended upon the existence of a stream having a sufficient
fall to turn a water wheel ; and , although the establishment of
the water mills was the commencement of the breaking up of the
domestic system of manufacture, yet the mills necessarily situated
upon streams , and frequently at considerable distances the one
from the other, formed p art of a rural rather than an urban system ;
and it was not until the introduction of the steam-p ower as a
substitute for the s tream , that factories were congregated in towns
and localities where the coal and water required for the production
of steam were found in sufficient quantities . The steam-engine is
the parent of manufacturing towns .'' (A. Redgrave in "Reports of
the Insp . of Fact . 30th April 1860" , p . 36.)
"

388 " . . .The applicati on of p ower to the process of combing
Nota 101 wool . . . extensively in operat ion since the introduction of the
P.
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'combing machine' , especially Lister's . . . undoubtedly had the
effect of throwing a very large number of men out of work.
Wool was formerly combed by hand, most frequently in the cottage
of the comber. It is now very generally combed in the factory, and
hand labour is superseded, except in some p articular kinds of work,
in which hand-combed wool is stillpreferred. Manyofthe hand combers
found employment in the factories, but the produce of the hand
comber bears so small a proportion to that of the machine , that the
employment of a very large number of combers has passed away."
("Rep . of lnsp. of Fact . for 31st Oct. 1 856", p. 16.)j I .
P . 389 "The principie of the factory system, then , is to substitute . „ the
Nota 102 partition of a process into its essential constituents, for the division
or gradation of labour among artisans ." (Ure, l. c.p .20 .)
P . 39t.
. . . "Simple and outwardly unimportant as this appendage to lathes
Nota 105 may appear, it is not, we believe, averring too much to state, that
i ts influence in improving and extending the use of machinery has
been as great as that produced by Watt's improvements of the
steam-engine itself. Its introduction went at once to perfect all
machinery, to cheapen it, and to stimulate invention and improve
ment" ["The lndustry of Nations", Lond. 1855, Part I I , p . 239 .]
P . 397 Adam Smith nowhere undervalues the services which the natural
Nota 109 agents and machinery perform for us, but he very justly distinguishes
the nature of the value which they add to commodities . „ as
they perform their work gratuitously, [ . . . ] the assistance which
they afford us , adds nothing to value in exchange ." (Ricardo ,
l.c. p. 336, 337 .)
P . 399 <cil est p ossible » ( . . . ) <cde p arvenir a des connaissances fort utiles
Nota 111 a la vie, et qu'au lieu de cette philosophie speculative qu'on enseigne
dans Ies ecoles , on en peut trouver une pratique, p ar laquelle ,
connaissant la force et Ies actions du feu, de l 'eau, de l'air , des
astres, et de tous Ies autres corps qui nous environnent, aussi
distinctement que nous connaissons Ies divers metiers de nos
artisans, nous Ies p ourrions employer en meme fagon a tous Ies
usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres
et p ossesseurs de la nature », . . . <ccontribuer au p erfectionneme nt de
Ia vie humaine. » [Descartes, «Discours de la Methode ».]
P . 4'01 "These mute agents" ( . . . ) "are always the produce of much less labour
Nota 116 than t h at which they disp l ace, even whey they are of the same
money value." (Ricardo , L e . p . 4'0) .

P . t.02 "Employers of labour would not unnecessarily retain two sets of
Nota 117 children under thirteen . . . ln fact one class of manufacturers, the
spinners of woollen yarn, now rarely emplioy children under thir
teen years of ages, i . e . half-times. They have introduced improved
and new machinery of various kinds which altogether supersedes
[ . . . ] the employment of children" ( . . . ) ; "f.i . : I will mention one
process as an illustration of this diminution in the number of
children , wherein, by the addition of an apparatus , called a
piecing machine, to existing machines,the work of six or four
half-times , according to the peculiarity of each machine , cam be
performed by one young person" ( ... )/ . . .the half-time systaem"„.
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inveution or the piecing machine . ("Reports of Insp. of Fact.
for 31st Oct. 1 858", [p . 42, 43.)

'"the

t>. �03 ":Machinery. . . can frequentljV not be employed until
Nota 'l!l.8 .(el se referă la wages) rises.' (Ricardo , l.c. p . 479.)

labour

P. 40\
·"The numerica! increase of labourers has been great, through
N-0 ta 121 the wowing substitution of female for male , and above all of
-childish for adult, l abour. Three girls of 1 3 , at wages from of 6 sh .
1to 8 sh . a week, have replaced the one man of mature age, of wages
varying from 18 sh . to 45 sh„" (Th . de Quincey, "The Logic of
Politic. Econ .", Lond. 1 844, Note l a p . 1 47 .)

"lnfant labour has been cah ed into aid . . . even to work for their
P. 405
Nota 122 own daily bread. Without strength to endure such disproportionate
toil, without instruction to guide their future life, they have been
thrown into a situation physically and morally polluted . [ „ .] The
Jewish historian has remarked upon the overthrow of Jerusalem
by Titus, that is was no wonder it should have been destroyed, with
such a signal destruction, when an inhuman mother sacrificed
her own offspring to satisfy the cravings of absolute hunger ."
("Public Economy Concentrated", Carlisle 1833, p. 66.j
407 "It" { . . . ) " . . . showed , moreover, that while, with the described
Nota 128 circumstances, infants perish under the neglect and mismanagement
which their mothers' occupations imply, the mothers become to a
grievous extent denaturalized towards their offspring - commonly
not troubling themselves much at the death, and even some·
times . . . taking direct measures to ensure it." ["Sixth Report on
P11blic Health" , Lond . 1864, p. 34 .]

P.

"To push the sale of opiate . . . îs the great aim of some enterprising
P . 408
Nota 133 wholesale merchants . B y druggists it is considered the leading
article." (1.c.p . 459.)
412 "Since the general intro duction of expensive machinery, human
Nota 143 nature has been forced far beyond its average strength . (Robert
Owen , "Observations on the effects of the tnanufacturing system",
2nd ed„ London 1 8 1 7 , [p. 1 6] .

P.

"It is evident [ . . . ] that the long hours of work were brought about
P . M2
Nota 1 44 by the circumstahce of so great a number of destitute children being
supplied from different parts of the country, that the masters
were independent of the hands, and that, having once established
the custorti by tneahs of the miserable materials they had procured
in thls way, they could impose it on their neighbours with the greater
facility ." (J. Fielden , "The Curse of the F actory System", Lond.
1836, p. 1 1 . )
413 "Occasion . . . injury to the delicate moving parts o f metallic
Nota 145 mechab.ism by inaction ." (Ure, l .c . p. 28.)

P.

"It" ( ... "allowance for deterioration of machinery") "is also
P . 413
Nota 146 intended to cover the loss which is constantly arising from the
superseding of machines before they are worn out by others of
a new and better censtruction." ["Times" , 26. Nov. 1 862 .]
51
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P . li.4 1 "It is seif-evident, that, amid the ebbings and flowings of the market,
Nota 149 and the alternate expansions and contractions of demand, occasions
will constantly recur, in which the manufacturer may emp loy
additional floating capital without employing additional f1xed
capital „ . if additional quantities of raw material can be worked
up without incurring an additional expense for buildings and
machinery." (R . Torrens , "On Wages and Combination" , Lond.
1 834, p . 64 .)
The great proportion of fixed to circulating capital „. makes long
P . 415
Nota 1 52 hours of work desirable ."
„ ."the motives to long hours of work will become greater, as the
only means by which a large proportion of fixed capital can be
made profitable. " ([Senior, "Letters on the Factory Act", Lond .
1837 p . 11-1 4 .
'
P . 421 "We work with more spirit, we have the reward ever before us o f
Nota 163 getting away so oner at night, and one active and cheerful spirit
pervades the whole mill, from the youngest piecer to the oldest
hand, and we can greatly help each other ." ["Reports of the
Inspectors of Factories for the Quarter ending 30th September
1844 ; and from 1st October 1 844 , to 30th April 1 845" , p . 21 .]
P. 430 "The physical appearance of the cotton operatives is unquestionably
Nota 183 improved. This I attribute „ . as to the men , to outdoor labour
on public works." ("Rep . of. Insp . of Fact. Oct. 1 863" , p . 5 9 . )
P. 431
«Un homme s'use p lus vite en surveillant quinze heures p ar j our
Nota 186 l'evolution uniforme d'un mecanisme , qu'en exergant dans le meme
espace de temps, sa force physique. Ce travail de surve illance , qui
servirait peut-etre d'utile gymnastique a l 'intelligence, s'il n 'etait
pas trop prolonge, detruit a la longue , par son exces, et l 'intelli
gence et le corps meme. » ( G . de Molinari , «E tudes E conomiques » ,
Paris 1 846 , [p . 49).)
P . 436 "The masters and the men are unhapp ily in a perpetuai war with
Nota 193 each other. The invariable object of the former is to get their work
done as cheap as possibly ; and they do not fail to employ every
artifice to this purpose, whilst the latter are equally attentive to
every occasion of distressing their masters into a comp liance with
higher demands ." ([N . Forester], "An Inquiry into the causes of the
Present High Prices of Provisions" , 1767 , p . 61 , 62 .)
P . 437 «ln hac urbe », ( .) «ante hos viginti circiter annos instrumentum
Nota 1 94 quidam invenerunt textorium, quo solus quis plus panni et facilius
conficere p oterat, quam plures aequali tempore . Hinc turbae ortae
et querulae textorum, tandemque usus hujus instrumenti a magi
stratu prohibitus etc . » (B oxhorn , "Inst . Pol .", 1 663 .)
„

P. 438 «„ .Je considere donc Ies machines comme des moyens d'augmenter
Nota 1 96 (virtuellement) le nombre des gens industrieux qu 'on n 'est pas
oblige de nourrir „ . En quoi l'effet d'une machine differe-t-il de
celui de nouveaux habitants? » ((James Steuart,] trad . franceză
t . I . l . I , eh . XIX.)
"Machinery can seldom be used with success to abrigde the labour
of an individual ; more time would be lost in its construction than
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c ould be saved by its application . It is only really useful when it
acts on great masses, when a single machine can assist the work of
thousands. It is accordingly in the most populous countries , where
there are most idle men, that it is most abundant . . . It is not called
into use by a scarcity of men, but by the facility with which they
can be brought to work in masses ." (Piercy Ravenstone , "Thoughts
on the Funding System and its Effects" , Lond . 182/o, p . t.5.)

P. t.3 9 "Machinery � nd labour are i n constant competition ." (Ricardo,
Nota 197 l.c. p. t.7 9 . )

P . lot.O "The Rev . Mr. Turner was in H 2 7 rector of Wilmslow, i n Cheshire ,
Nota 1 9 8 a manufacturing district . The questions of the Committee on
Emigration , and Mr. Turner's answers show how the competition of
human labour is maintained against machinery. Question : 'Has
not the use of the power-loom superseded the use of the hand-loom? '
Answer : 'Undoubtedly ; it would have superseded them much more
than it has dane , if the hand-loom weavers were not enabled to
submit to a reduction of wages . ' Question : 'But in submitting he
has accepted wages which are insufficient to support him, and lo oks
to p arochial contribution as the remainder of his support?' Answer:
'Yes , and in fact the competition between the hand-loom and the
power-loom is maintained out of the poor-rates. 'Thus degrading
pauperism or expatriation , is the benefit which the industrious
receive from the introduction of machinery, to be reduced from the
respectable and i in some degree independent mechanic, to the
cringing wretch who lives on the debasing bread of charity. This
they call a temporary inconvenience." ("A Prize Essay on the
comparative merits of Competition and Co-operation" , Lond.
1 83/o, p . 29.)
P . t.t.1 "The same cause which may increase the revenue of the country"
Nota 199 ( . . . ) "may at the same time render the population redundant and
deteriorate the condition of the labourer ." (Ricardo , l.c. p . t.69.j
P. t.56 «Les classes condanees a produire et a consommer diminuent, et Ies
Nota 226 classes qui dirigent le travail , qui soulagent, consolent et eclairent
toute la population , se multiplient . . . et s'approprient tous Ies
bienfaits qui resultent de la diminution des frais du travail , de
l'abondance des productions et du bon marche des consommations.
Dans cette direction , l'espece humaine s 'eleve aux plus hautes con
ceptions du genie, penetre dans Ies profondeurs mysterieuses de la
religion, etablit Ies principes salutaires de la morale » ( . . . de «s'ap
proprier tous Ies bienfaits etc . ») «Ies lois tutelaires de la liberte »
( . . .liberte pour «Ies classes condamnees a produire »?) «et du pou
voir, de l 'obeissance et de la justice, du devoir et de l 'humanite. &
( «Des Systemes d 'E conomie Politique etc. » Par M. Ch. Ganilh,
2eme ed „ Paris 1 821 , t. I , p. 22/o. cf. ib . p . 212.)
P . t.81 "The ren tal of premises required for work rooms seems the element
Nota 2 69 which utilimately determines the point , and consequently it is iu.
the metropolis, that the old system of giving work out to small
employers and families has been longest retained, and earliest re
turned t o ." (["Children's Employment Commission, I I . Report",]
p. 83, n. 123.)
51*
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P . 483 "Tendency to factory system ." (1.c. p . L XVI I .)
Nota 275 "The whole employment is at this time in a state of transition ,
and is undergoing the same change as that effected in t;he Iace trade,
weaving etc." ( 1 . c „ n. 405)
"A complete Revolution ." (1.c.p . XLVI , n. 31.8 .)
483 "To keep up our quantity, we have gone exteni;ively în to machînes
-Nota 276 wrought by unskilled labour, and every day convinces us that we
can produce a greater quantity than by the old method." ("Reports
of Insp . of Fact„ 31.st Oct. 1.865" , p . 1. 3 . )

-p .

P . 486
.work towards the end of the week i s generally much increased
Nota 283 in duration, in consequence of the habit of the men of idling on
Monday and occasionally during a part or the whole of Tuesday
also." ("Child. Empl. Comm„ I I I . Rep .", p . VI .)
"The little masters generally have very irregular hours . They
Jose 2 or 3 days , and then work all night to make it up „. They
always employ their own children if they h ave any ." (l.c.p . VII .)
"The want of regularity in coming to work, encouraged by the
possîbility and practice of making up for this by working longer
hours." (1.c.p .XVI I I . )
"Enormous loss of time i n B irmingham „ . idling part o f the time ,
slaving the rest ." ( 1 . c .p . XI .)
"„

P . 487 "The extension of the railway system is said to have contributed
Nota 284 greatly to this custom of giving sudden orders, and the consequent
hurry, neglect of mealtimes, and late hours of the workpeople ."
(["Children's Employment Commission, IV. Report",] p. XXXI.)
P. 488 "With respect to the loss of trade by the non-completion of shipping
Nota 287 orders in time , I remember that this was the pet argument of the
factory masters în 1.832 and 1.833 . Nothing that can be advanced
now on this subject could have the force that it had then, before
steam had halved all distances and established new regulations for
transit. It quite failed at that time of pro of when put to the test,
and again ît will certaînly faîl should it have to be tried." ("Reports
of Insp. of Fact„ 31. st Oct. 1.862", p. 54, 55.)
P . 488
"The uncertainty of fashions does increase necessitous Poor. It
Nota 289 has two great mischiefs in it: 1.st) The journeymen are miserable in
winter for want of work, the mercers and masterweavers not daring
to lay out their stocks to keep the journeymen imployed before the
spring comes and they know what the fashion will then be ; 2dly)
In the sprîng the journeymen are not sufficient, but the master
weavers must draw in many prentices, that they may supply the
trade of the kingdom in a quarter or half a year , which robs the plow
of hands, drains the country of labourers, and in a great part stocks
the city with beggars , and starves some în winter that are ashamed
to beg. ((John Bellers,] "Essays about the Poor, Manufactures etc.",
p .9.)
P . 488 "This could be obviated at the expense of an enlargement of the
Nota 293 works under the pressure of a General Act of Parliament ."
(["Children's Employment Commis sion , V. Report" ,] p . X, n. 38.)
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P. 491 „Factory education is compulsory, and it is a condition of labour."
Nota 297 {"Reports of l nsp . of Fact „ 31st Oct. 1 865'' , p . 111 .)
P. 493 "The hoy is a mere suhstitute for steam power." ("Child. Emp l .
Nota 301 Comm„ V. R ep . 1 8 6 6 , " p . 1 1 4 , n . 6 .)
P . 495 "You take my life{When you do take the means wherehy I live ."
Nota 307 (Shakespeare)
P . 497 'An idle learning heing little hetter than the Learning of ldleness . . .
Nota 309 B o dily Labour, it's a primitive institution o f God . . . Labour heing
as vroper for the hodies health, as eating is for its living ; for what
p ams a man saves hy E ase, he will find in Disease . . . Lahour adds
oyl to the lamp of life when thinking inflames it . . . A childish silly
employ" ( . . . ) "leaves the children's minds silly." ([John B ellers,]
"Proposals for raising a Colledge of Industry of all useful Trades
and Hushandry", Lond . 1 69 6 , p . 1 2 , 1 4 , 1 6 , 1 8 . )
P . 498 "Factory lahour may he as pure and as excellent [ . . . ] as domestic
Nota 3 1 2 labour, and perhaps more so." ("Reports of Insp . of Fact . , 31st
Oct. 1 865" , p . 129 .)
P. 511 "You divide the people into two hostile camps of clownish hoors
Nota 324 and emasculated dwarfs . Good heavens ! a nation divided into agri
cultural and commercial interests calling itself sane, nay styling
itself enlightened and civilized , not only in spite of, hut in
concequence of this monstrous and unnatural division ." (David
Urquhart, l .c.p . 1 1 9 .)
P. 512 " . . . That the produce of land increases caeteris parhius in a
Nota 325 diminshing ratio to the increase of the lahourers employed " , ( . . .)
'"is the universall law of agricultural industry ' . . . " [J . S t . Mil l ,
"Princip Ies of Poli tical E conomy" v o i . I , p . 1 7 . ]

Secţiunea a cincea
P . 516
Nota i

"The very existence of the master-capitalists as a distinct class is
dependent on the productiveness of industry." (Ramsay, l . c . p . 206.)
"If each man's labour were hut enough to produce his own food,
there could he no property." (Ravenstone, l . c . p .1 4 .)

P . 517
Nota 2

"Among the wild lndians in America, almost every thing is the
labourer's, 99 p arts of an hundred are to he put upon the account
of Labour : In England, perhaps the labourer has not 2/3 • ("The
Advantages of the E ast India Trade etc„ p . 7 2 , '13 .)

P . 518
Nota 4

"The first" (natural weaoth) , "as it is most nohle and advantageous,
so doth it make the people careless , pround, and given to all
excesses ; whereas the second enforceth vigilancy, literature , arts
and policy." ("England's Treasure hy Foreign Trade . Or the B alance
of our Foreign Trade is the Rule of our Treasure . Written hy
Thomas Mun, of London , Merchant, and now puhlished for the
common go od hy his son John Mun" , Lond . 1 669 , p . 181 , 182 .)
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"Nor can I conceive a greater curse upon a hody of people, th an
to he thrown upon a spot of land, where the productions for
suhsistence and food were, in great measure , spontaneous , and
the climate required or admitted little care for raiment and
covering . . . there may he an extreme on the other side . A soii
incapahle of produce hy labour is quite as had as a soii that
produces plentifullywithout any labour." ([N . Forster ,] "An Inquiry
into the Present High Price of Provisions" , Lond. 1767, p . 1 0 .)
P . 519
Nota_5

"Le solstice est le moment de l'annee ou commence la crue du Nil ,
et celui que Ies Egyptiens ont dii ohserver avec le p lus d'attention . . .
C'etait cette annee tropique qu'il leur importait de marquer p our se
diriger dans leurs operations agricoles. Ils duren t donc chercher
dans le ciel un signe apparent de son retour. 1> (Cuvier, «Discours
sur Ies revolutions du glohe », ed. Hoefer, Paris 1 863, p . 141 . )

P.519 " There are n o two countries , which furnish an equal numher o f the
Nota 7 necessaries of life in equal plenty, and with the same quantity of
labour. Men's wants increase or diminish with the severity or
temperateness of the climate they live in ; consequently the
proportion of trade which the inhabitants of different countries
are ohliged to carry on through necessity, cannot he the same, nor
is it practicable to ascertain the degree of variation farther than
hy the Degrees of Heat and Cold ; from whence one may make this
general conclusion, that the quantity of labour required for a
certain numher of people is greatest in cold climates, and least
in hot ones ; for in the former men not only want more clothes, hut
the earth more cultivating than in the latter ." ([J . Massie ,] "An
Essay on the Governining Causes of the Natural Rate of Interest" ,
Lond. 1750, p . 59.)
P. 519
Nota 8

«Chaque travail doit » ( . . . ) «laisser un excedant. » (Proudhon)

P . 528 "When an alteration takes p lace in the productiveness of industry,
Nota 11 and that either more or less is produced hy a given quantity o f
labour and capital , the proportion o f wages may ohviously vary ,
whilst the quantity, which that proportion represents, remains
the same, or the quantity may vary, whilst the proportion remains
the same ." ([J . Cazenove,] "Outlines of Politica! Economy etc.",
p . 67 .)
P . 530 "All things heing equal, the English manufacturer can turn out a
Nota 12 considerably larger amount of work in a given time than a foreign
manufacturer , so much as to counterhalance the difference of the
working days , hetween 60 hours a week here and 72 or 80 elsewhere ."
("Reports of Insp . of Fact. for 31st Oct. 1 855" , p . 6 5 . )
P . 531 " There are compensating circumstances . . . which the working of
Nota 1 3 the Ten Hours' Act has hrought to light ." ( "Reports of Insp . of Fact .
for 31st Octoher 1848" , p . 7 .)
P. 522 " The amount of lahour which a man had undergone in the course
Nota 14 of 24 hours might he approximately arrived at hy an examination
of the chymical changes which had taken p lace in his hody ,
changed forms in matter indicating the anterior exercise of
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dynamic force ." ( Grove , "On the Correlation of Physical Forces",
[p . 308 ,3093)
p. 533
"Corn and Labour rarely march quite abreast ; but there is an
Nota 15 obvious limit, beyond which they cannot be separated . With regard
to the unusual exertions made by the labouring classes in peri o ds of
dearness , which produce the fall of wages noticed in the evidence"
(deci în faţa Parliamentary Committees of Inquiry 1814/15), "they
are most meritorious in the individuals , and certainly favour the
growth of capital. B ut no man of humanity could wish to see them
constant and unremitted. They are most admirable as a temporary
relief ; but if they were constantly in action , effects of a similar
kind would result from them , as from the population of a country
being pushed to the very extreme limits of its food." (Malthus,
"Inquiry into the Nature and Progress of Rent" , Lond. 1 81 5 , p . 48,
Note .)

534 "A principal cause of the '.increase of capital , during the war ,
Nota 1 6 proceeded from the greater exertions , and perhaps the greater
privations of the labouring classes , the most numerous in every
society. More women and children were compelled, by necessitous
circumstances , to enter upon laborious occupations ; and former
workmen were , from the same cause, obliged to devote a greater
p ortion of their time to increase production ." ("Essays on Political
Econ . in which are illustrated the Principal Causes of the Present
National Distress" , London 1 830 , p . 248.)

p.

„ . «Une richesse independante et disponible , qu'il » ( . . ) «n'a point
P . 539
Nota 20 achetee et qu'il vend . » ( Turgot, «Reflexions sur la Formation et la
Distribution des Richesses », p. 11 .)
.

Secţiunea a şasea
P . 541 "Mr. Ricardo, ingeniously enough , avoids a difficulty which , on a
Nota 21 first view, threatens to encumber his doctrine , that value depends
on the quantity of labour employed in production . If this principie
is rigidly adhered to, it follows that the value of labour depends
on the quantity of labour employed in producing it - which is
evidently absurd. By a dexterous turn, therefore , Mr. Ricardo makes
the value of labour depend on the quantity of labour required to
produce wages ; or, to give him the benefit of his own language , he
maintains , that the value of labour is to be estimeted by the
quantity of labour required to produce wages ; by which he means
the quantity of labour required to produce the money or commodities
given to the labourer . This is similar to saying , that the value of
cloth is estimated, not by the quantity of labour bestowed on its
production , but by the quantity of labour bestowed on the production
of the silver, for which the cloth is exchanged ." ([S . B ailey,]
"A Criticai Dissertation on the Nature etc . of Value", p . 50, 51 .)
P. 542 "If you call labour a commodity, it is not like a commodity which
Nota 22 is first produced in order to exchange , and then brought to market
where it must exchange with other commodities according to the
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respective quantities of each which there may be in the market at
the time ; labour is created at the moment it is brought to market ;
nay, it is brought to market before it is created." ("Observations
on some verbal disputes etc.", p . 7 5 , 76.)
P . 542 „Treating Labour as a commodity, and Capital, the produce or
Nota 23 labour, as another, then , if the values of those two commodities
were regulated by equal quantities of labour, a given amount or
labour would . . . exchange for that quantity of capital which had been
produced by the same amount of labour ; antecedent labour [ . . .]
wuold . . . exchange for the same amount as present labour. [ . . . ]
B ut the value of labour, in relation to other commodities . . . is
determined not by equal quantities of labour ." (E . G. Wakefield,
"Wealth of Nations" a lui A. Smith, editată de el , Lond . 1835,
v. I, p. 230 , 231 , Note .)
dl a fallu convenir » ( . . . ) <cque toutes Ies fois qu 'il echangerait du
P . 542
Nota 24 travail fait contre du travail a faire, le dernier » (le capitaliste}
«aurait une valeur superieure au premier » (le travailleur) . (Simonde
(i . e . Sismondi) , «De la Richesse Commerciale », Geneve 1803,
t . I , p. 37.)
P. 543 „Labour, the exclusive standard of value . . . the creator of all wealth ,
Nota 25 no commodity." (Th. Hodgskin , l . c . p . H 6 .)
P. 543 <cLe travail est dit valoir, non pas en tant que march�ndise lui-meme,
Nota 26 mais en vue des valeurs qu'on suppose renfermees puissanciellement
en lui . La valeur du travail est une expression figuree etc." . . ."Dans
le travail-marchandise , qui est d 'une realite effrc•yante, il ne voit
qu 'une ellipse grammaticale. D onc toute la societe actuelle , fondee
sur le travail marchandise, est desormais fondee sur une licence
poetique, sur une expression figuree . La societe veut-elle, eli
miner tous Ies inconvenients, qui la travaillent, en bien I qu 'elle
elimine Ies termes malsonnants, qu 'elle change de langage, et
pour cela elle n'a qu'a s'adresser a ! 'Academie pour lui demander
une nouvelle edition de son dictionnaire. 1> (K. Marx, «Misere de la
Philosphi e » , p. 34, 3 5 . )
«C 'est c e qu'une chose vaut » . «La valeur d 'une chose exprimee
en monnaie . 1> Şi dece are <ele travail de la terre „ . une valeur?
Parce qu 'on y met un prix. 1> [J .B . Say]
P. 550 "The price of labour is the sum paid for a given quantity of labour. "
Nota 31 (Sir Edward West, „Price of Corn and Wages of Labour" , Lond .
1 l 2 6 , p . 67 .)
P . 550 "The wages of labour [ „ .] depend upon the price of labour and the
Nota 32 quantity of labour performed „ . An increase in the wages of labour
does not necessarily imply an enhancement of the price of labour.
From fuller employment, and greater exertions , the wages of labour
may be considerably increased, while the price of labour may
continue the same ." (West , I .el p . 67 , 68 şi 1 1 2 .)
P . 551 "It is the quantity of labour and not the price of it" ( . „ ) , "that is
Nota 33 determined by the price of provisions and other necessaries : reduce
the price of necessaries very low, and of course you reduce the
quantity of labour in proportion . . . Master-manufactures know,
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that there are various ways of raising and falling the price of labour
besides that of altering its nominal amount* . "["Essayon Trade and
Commerce", p . 48, 61 .)
"The labourer [ „ .] is principally interested in the amount of
wages . " (N . W. Senior, "Three Lectures on the Rate of Wages",
Lond . 1 83 0 ,] p . 1 5 .)
554 „It is a very no table thing, too, that where long ho urs are the rule ,
Nota 39 small wages are also s o ." ("Rep . of Insp . of Fact„ 31st Oct . 1 863",
p. 9 . )
"The work which ohtains the scanty pittance offood is for the most
part excessively prolonged." ("Public Health, Sixth Rep . 1 863" ,
p . 15.)

P.

P . 555 " . . .he would very shortly be replaced by somebody who would work
Nota 42 any length of time and thus be thrown out of employment ."
(„Rep orts of Insp . of Fact . , 31st Oct. 1 848" , Evidence, p . 3 9 , n . 58.)
"If [ „ .] one man performs the work of two „ . the rate of profits
will generally be raised „ . in consequence of the additional supply
of labour having diminished its price . (Senior, l . c . p . 1 5 . )
P . 558 "The system of piece-work illustrates an epoch in the history of the
Nota 45 working man ; it is half-way between the position of the mere
day- labourer , depending upon the will of the capitalist, and the
cooperative artisan, who in the not distant future promises to
combine the artisan and the capitalist in his own person .
Piece-workers are in fact their own masters , even whilst working
upon the capital of the employer." (John Watts, "Trade Societies
and Strikes , Machinery and Cooperative Societîes", Manchester
1 8 6 5 , p . 52, 5 3 . )
P . 559 "A factory employs 400 people , the half of which work by the piece ,
Nota 47 and have a direct interest in working longer hours. The other 200
are paid by the day, work equally long with the others , and get no
more money for their overtime „ . The work of these 200 people for
half an hour a day is equal to one person 's work for 50 hours, or
5 /6 of one person's labour in a week , and is a positive gain to the
employer." ("Reports of Insp . of Fact . 31st October 1860", p . 9 . )
"Overworking, to a very considerable extent , still prevails ; and ,
in most instances , with that security against detection and punish 
ment which the law itself affords . I have in many former reports
[ . . .] shown . . . the injury to all the workpeople who are not employed
on piece-work , but receive weekly wages ." (Leonard Horner în
"Reports of Insp . of Fact „ 30th April 1 859" , p . 8 , 9 .)
P. 560 «Le salaire peut se mesurer de deux manieres ; ou sur la duree
Nota 48 du travail , ou sur son produit. » ( «Abrege elementaire des principes
de l 'Econ. Pol . », Paris 1796, p . 32.) Autorul acestei lucrări
anonime : G. Garnier .
P . 591 "So much weight of [ „ .] cotton is delivered to him" (the spinner)
Nota 49 "and he has to return by a certain time , in lieu of it, a given weight
of twist or yarn , of a certain degree of fineness , and he is paid so
* In OJ'iginal: value
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much per pound for all that he so returns. If his work is defective
in quality, the penalty falls on him ; if less in quantity than the
minimum fixed for a given time, he is dismissed and an abler
operative procured." (Ure , l . c . p . 316, 317 .)
P. 561 "lt is when work passes through severa! hands, each of which is to
Nota 50 take a share of profits, while only the last does the work, that the
pay which reaches the workwoman is miserably disproportioned."
("Child. Emp l . Comm. I I . Rep .", p . LXX , n. 424 .),
P. 562 "lt would [ . . . ] he a great improvement to the system of piece-work ,
Nota 51 if all the men employed on a j ob were partners in the contract , each
according to his abilities, instead of one man being interested in
overworking his fellows for his own benefit." ([Watts, "Trade
Societies and Strikes . . . "], p . 53.)
P. 563 "All those ' wh o are p aid by • piece-work . . . profit by the
Nota 52 transgression of the legal limits of work. This observation as to
the willingness to work overtime, is especially applicable to the
women employed as weavers and reelers . " („Rep . of Insp . o f
Fact . , 30th April 1858", p . 9 .)
"Where the work in any trade is p aid for by the piece at so much
p. 563
Nota 53 per j ob . . . wages may very materially differ in amount . . . B ut in
work by the day there is generally an uniform rate . . . recognized
by both employer and employed as the standard of wages for the
general run of workmen in the trade." (Dunning, l . c . p. 1 7 .)
«Combien de fois n 'avons-nous p asj vu , dans certains ateliers,
P. 564
Nota 55 embaucher beaucoup plus d'ouvriers que ne le demandait le travail
a mettre en main? Souvent, dans la prevision d 'un travail aleatoire ,
quelquefois meme imaginaire, on admet des ouvriers : comme on
Ies paie aux pieces, on se dit qu'on ne court aucun risque, parce
que toutes Ies pertes de temps seront a la charge des inoccupes . •
(H. Gregoir, «Les Typographes devant le Tribunal Correctionnel de
Bruxelles », Bruxelles 1865, p . 9 .)
«The productive power of his spinning-machine is accurately
P. 566
Nota 60 measured, and the rate of pay for work done with it decreases
with, though not as , the increase of its productive power."
(Ure, l.c. p. 317 . )
" B y this increase, the productive p ower of the machine will b e
augmented one-fifth. When this event happens, the spinner will
not be paid at the same rate for woork done as he was before ; but
as that rate will not be diminished in the ratio of one-fifth , the
improvement will augment his money earnings for any given
number of h ours'work . . . The foregoing statement requires a certain
mod ification . . . the spinner h as to pay something for additional
juvenile aid out of his additional sixpence, [ . . . ] accompanied by
displacing a p ortion of adults'', (l.c. p . 320 , 321 .)
P . 566 . . . "to prosecute for intimidation the agents of the Carpet Weavers
Nota 62 Trades Union. Bright's partners had introduced new machinery
which would turn out 240 yards of carpet in the time and with the
labour ( !) ' previously required to produce 160 yards . The workmen
had no claim whatever to share in the profits made by the invest-
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ment of their employer's capital in mechanical improvements .
Accordingly, Messrs. Bright proposed to lower the rate of pay
from 1 Yzd. per yard to 1 d . , leaving the earnings of the men exactly
the same as before for the same labour. But there was a nominal
reduction, of which the operatives, it is asserted, had not fair
warning before hand. " ["The Standard", London, din 26.
Octombrie 1 861 .]
P. 568 „lt is not accurate to say that wages" ( . . .) "are increased, because
Nota 6ft they purchase more of a cheaper article." (David B uchanan în
A. Smith, "Wealth etc.", 181lt, v.I , p . ft1 7 , Note , editată de el .)
P. 568 "It deserves likewise to be remarked , that although the apparent
Nota 65 price of labour is usually lower in poor countries, where the
produce of the soii, and grain in general, is cheap ; yet it is in fact
for the most part really higher than in other countries . For it is not
the wages that is given to the labourer per day that constitutes
the real price of labour, although it is its apparent price . The real
price is that which a certain quantity of work performed actually
costs the employer ; and considered in this light, labour is in
almost all cases cheaper in rich countries than in those that are
p oorer, although the price of grain, and other provisions, is usually
much lower in the last than in the first. . . Labour estimated by
the day, is much lower in Scotland than in England ; . . . Labour by
the piece is generally cheaper in England." (James Anderson,
"Observations on the means of exciting a spirit of National
Industry etc ." E dinb . 17 7 7 , p . 350, 351 . )
"Labour being dearer i n Ireland than i t is i n England . . . because
the wages are so much lower ." (Nr. 207ft in "Royal Commission
on Railways, Minutes", 1867 .)

Secţiunea a şaptea
P. 577 "Wages as well as profits are to be considered each of them as really
Nota 2 a portion of the finished product." (Ramsay, l.c. p . 1ft2 . )
P . 578
Nota 3

"When capital is employed in advancing to the workman bis wages,
it adds nothing to the funds for · the maintenance of labour ."
( Cazenove în note l a "Definitions in Polit. Econ .", a lui Malthus,
editată de el, London 1853, p . 2 2 .)

P . 579 " Th ough the manufacturer" ( i . e . muncitorul din manifactură) "bas
Nota !ta bis wages advanced to him by bis master, he in reality costs
him no expense , the value of these wages being generally
reserved*, together with a profit, in the im;proved value of the
subject upon which bis labour is bestowed." (A. Smith l . c . , B o ok
I I , eh . I I I , p . 355.)
P. 581 "It is true indeed that the first introducing a manufacture emploies
Nota 6 many poor, but they cease not to be so, and the continuance of it
makes many . " ("Reasons for a limited Exportation of Wo ol" ,
Lond. 1 677 , p . 1 9 .)
*

La Smith : restored .
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"The farmer now absurdly asserts , that he keeps the poor. They
are indeed kept in misery." ( "Reasons for the late Increase of the
Poor Rates : or a comparative view of the prices of labour and
provisions", Lond . 1 7 7 7 , p . 31 .)
P. 584 "That letter [ . . . ) might be looked upon as the manifesto of the
Nota 13 manufacturers ." (Ferrand , Moţiune cu privire Ia cri za de bumb ac,
sedinţa din 27 aprilie 1863 a C amerei comunelor) .
P . 587 « L'ouvrier demandait d e l a subsistance pour vivre , le chef
Nota 17 demandait du travail pour gagner . » (Sismondi, l.c.p. 91 .)
P . 589 "Accumulation of Capital : the employment of a p ortion of revenue
Nota 21 as capital ." (Malthus , "Definitions etc . " , ed. Cazenove , p . 1 1 . }
"Conversion o f revenue into Capital." (Malthus , "Princ . o f Pol .
Econ . " , 2 n d ed . , Lond . 1 8 3 6 , p . 320 .)
P. 592 Le travail primitif auquel son capital a du sa naissance . »
Nota 21c (Sismondi , l . c . , ed. Paris , t . I , p . 109.)
P. 598 "Capital'', viz : "[ . . . ) accumulated wealth [ . . . ) employed with a
Nota 25 view to profit ," (Malthus l.c. [p . 262].)
"Capital . . . consists of wealth saved from revenue , and used with
a view to profit. "(R. Jones, "Text-book of lectures on the Politica!
Economy of Nations " , Hertford 1 852 , p . 1 6 . )
P . 5 9 8 "The possessors of surplusproduce o r capital ." ( " The Source and
Nota 26 Remedy of the National Difficulties. A Letter to Lord John Russell"
Lond. 1821 , [p . 4 .))
P. 598 "Capital, with compound interest on every p ortion of capital saved,
Nota 27 is so all engrossing, that all the wealth in the world from which
income is derived, has long ago become the interest on capital ."
(London "Econom ist", 1 9 . July 1 851 .)
P. 599 "No politica! economist of the present day can by saving mean mere
Nota 28 hoarding:and beyond this contracted and insufficient* proceeding,
no use of the term in reference to the national wealth can well be
imagined, but that which must arise from a different application
of what is saved, founded upon a real distinction between the
different kinds of labour maintaine d by it." (Malthus , l.c.p .38 , 39 . }
P. 599 "Accumulation of stocks . . .
Nota 29 (Th . Corbet, l.c.p. 104.)

non - exchange . . .

overproduction."

P. 600 "The capital itself in the long run becomes entirely wages,
Nota 31 and when replaced by the sale of produce becomes wages again . "
[J . St . Mill]
«Il est impossible de resoudre le prix necessaire dans ses elements
p. 601
Nota 32 Ies plus simples . » (Storch, l . c . , Petersb . Edit. 1815, t . I I , p. 141
Note .)
*

La Malthus: inefficient
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«Les epargnes des riches se font aux depens des pauvres . »
P . 605
Nota 37
P. 607 "No one . . . will sow his wheat, f .i . , and allow it to remain a
Nota (l3 twelvemonth in the ground, or leave his wine in a cellar for years ,
instead of consuming these things or their equivalent at once unless he expects to acquire additional value etc ." (Scrope, "Polit.
Econ ." edit. de A . Potter, New-York 18H, p . 1 33 .)
4La privation que s'impose le capitaliste , en pretant» ( . . . ) «ses in
P. 607
Nota (l(l struments de production au travailleur au lieu d'en consacrer la
valeur a son propre usage , en la transformant en objets d'utilite
ou d'agrement . » ( G . de Mo linari , l.c.p.36.)
P. 607 «La conservation d'un capital exige . . . un effort constant pour resi
Nota (l5 ster a la tentation de le consommer . » (C ourcelle-Seneui l , l.c.p . 20 .

P . 608 "The particular classes of income which yield the most abundantly
Nota (l6 to the progress of national capital, change at different stages of
their progress, and are therefore entirely different in nations
occupaing different positions in that progress . . . Profits . . . unim
:p ortant source of accumulation , compared with wages and rents,
m the earlier stages of society . . . When a considerable advance
in the powers of national industry has actually taken place , profits
rise into comparative importance as a source of accumulation ."
(Richard Jones, "Textbook etc.'', p . 1 6 , 2 1 .)
P. 616
«Quant a la difficulte qu'eleve Mr . Ricardo en disant que , par des
Nota 60 procMes mieux entendus, un million de personnes peuvent produire
deux fois , trois fois autant de richesses, sans pro duire plus de valeurs,
cette difficulte n 'est pas une lorsque l'on considere , ainsi qu'on
le doit, la production comme un echange dans lequel on donne
Ies services pro ductifs de son travail, de sa terre , et de ses cap itaux
p our obtenir des produits. C'est par le moyen de ces services pro
ductifs que nous acquerons tous Ies produits qui sont au monde .
[ . . . ] Or . . . nous sommes d'autant plus riches, nos services pro ductifs
ont d'autant plus de valeur, qu 'ils obtiennent dans l 'echange
appele production , une plus grande quantite de choses utiles . »
(J . B . Say. «Lettres a M . Malthus » , Paris 1820 p . 168 , 1 6 9 .)
« . . . parce que la concurrence Ies » (Ies pro ducteurs) «oblige a
donner Ies produits pour ce qu'ils leur c01îtent . » [l.c. p . 169 .]
"Telle est, monsieur, la doctrine bien liee sans laquelle il est
impossible, je le declare, d 'expliquer Ies plus grandes difficultes
de ! 'economie p o litique et notamment, comment ii se peut qu'une
nation soit plus riche lorsque ses pro duits diminuent de valeur,
quoique la richesse soit de la valeur . » (l.c.p . 1 7 0 .)
«Si vous trouvez une physionomie de paradoxe a toutes ces pro
positions, voyez Ies choses qu'elles expriment, et j 'ose croire qu'elle
vous paraîtront fort simples et fort raisonnables . » . . . ("An Inquiry
into those PrincipIes respecting the Nature of Demand etc.", p .
110.)
P . 62(l « A egalite d'oppression des masses , plus u n pays a d e proletaires
Nota 70 et plus il est riche. 1> (Colins , «L'Economie Politique, Source des
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Revolutions et des Utopies pretendues Socialistes �, Paris 1 8 5 7
t. I I I . p . 331 . )
P . 626
«Socios collegiorum maritos esse non permittimus, sed statim post
Nota 75 quam quis uxorem duxerit, socius collegii desinat esse . » ("Reports
of Cambridge University Commission " , p . 1 7 2 .)

P. 6�0 "The demand for labour depends on the increase of circulating and
Nota 79 not of fixed capital . Were it true that the proportion between these
two sorts of capital is the same at all times, and in all circumstances ,
then, indeed, it follows that the number of labourers employed
is in proportion to the wealth of the state . But such a proposition
has not the semblance of probability . .M arts are cultivated , and
civilization is extended, fixed capital bears a larger and larger pro
portion to circulating capital . The amount of fixed capital employed
in the production of a piece of British muslin is at least a hundred,
probably a thousand times greater than that employed in a similar
piece of Indian muslin . And the proportion of circulating capital
is a hundred or thousand times less . . . the whole of the annual
savings [ . . . ], added to the fixed capital [ . . . ], would have no effect
in increasing the demand for labour . " (John B arton, "Observations
on the circumstances which influence the Condition of the
Labouring Classes of Societq) '', Lond . 1 8 1 7 , p . 1 6 . 1 7 .)
"The same cause which may increase the net revenue of the
country may at the same time render the population redund ant,
and de teriorate the condition of the labourer ." ( R icardo , l . c . p . �69 .
. . . "the demand" (for labour) " will be in a diminishing ratio ."
(l.c.p. �80 , Note .)
"The amount of capital devoted to the maintenance of labour may
vary, independently of any changes in the whole amount of capital . . .
Great fluctuations in the amount of employment , and great
suffering may [ . . . ] become more frequent as capital itself becomes
more plentiful." (Richard Jones , "An Introductory Lecture on
Pol. Econ . " Lon 1 , 18�3 , p. 12.)
"Demand" (for labour) "will rise . . . not in proportion to the accu
mulation of the general capital . . . Every augmentation , therefore ,
to the national stock destined for reproduction, comes , in the pro
gress of society, to thave less and less influence upon the condition
of the labourer ." (Ramsay, l.c. p . 9 0 , 91 .)
6�6 "The adult op3ratives at this mill have been asked to work from
Nota 83 12 to 13 hours per day, wh; lr. there are hundreds who are compelled
to be idle who would willirtgl v work partial time , in order to main
tain thir families and save their brethren from a premature grave
through being overworked." (''Reports of Insp . of Fact . , 31 st Oct.
1 863" p. 8 . )
'

P.

P . 651 "It does not appear absolutely true t o say tha t demand will always
Nota 85 produce supply just at the moment when it is neede d . It has not
done so with labour, for rtrnch machinery has been idle last year
for want of hands ." ("Report of Insp . of Fact . for 31 st Oct. 1 866" ,
p . 81 .)
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"Poverty [ . . . ) seems [ . . . ] favourable to generation . " (A. Smith)
P . 653
Nota 87
dddio fa che gli uomini che esercitano mestieri di prima utilita
nascono abbondantemente . » ( Galiani , l .c .p . 78.)
"Misery, up to the extreme point of !amine and pestilence, instead
of checking , tends to increase population." ( S . Laing, "National
Distress", 1 8V., p . 6 9 . )
P . 655
«De jour en jour î l devient donc plus clair que Ies rapports de pro
Nota 88 duction dans lesquels se meut la bourgeoisie n 'ont p as un caractere
un, un caractere simple, mais un caractere de duplicite : que dans
Ies memes rapports dans lesquels se produit la richesse , la misere
se produit aussi ; que dans Ies memes rapports dans lesquels il y a de
veloppement des forces productives, îl y a une force productive
de repressi on : que ces rapports ne produisent la richesse bourgeoise ,
c 'est a dire la richesse de la classe bourgeoise, qu'en aneantissant
continuellement la richesse des membres integrants de cette classe
et en produisant un proletariat toujours croissant. » ( Karl Marx,
«Misere de la Philosophi e » , p. 1 1 6 .)
«ln luo co di progettar sistemi inutili per la felicita de' popoli , mi
P . 656
Nota 89 limitero a investigare la ragione della loro infelicita. » [G. Ortes,
«Della Economia Nazionale libri sei 1 7 7 � » , de Gustodi , Parte
Moderna , t . XXI , p . 32 .) ]
«Voila l 'homme en effet . 1 1 va du blanc au noir. /II condamne au
P . 662
Nota 1 05 matin ses sentiments du soir. I I mportun a tout autre, a soi meme
incommode , " 11 change a tous moments d'esprit comme de mode . •
([Boileau , citat de H . Roy,] "The Theory of Exchanges etc." ,
Lond . 1 8 6� , p . 1 3 5 . )
P . 66� " . . . those employed în every different branch of the work can often
Nota 1 08 be collected into the same workhouse."
P. 692 "The nominal price of day-labour îs at present no more than about
Nota HO four times, or at most five times higher than it was în the year
15H. But the price of corn îs seven times , and of flesh-meat and
raiment about fifteen times higher. [ . . . ] So far, therefore, bas the
p-rice of labour been even from advancing in proportion to the
increase in the expences of living, that it does not appear that it
bears now half the proportion to those expences that it did bear ."
[Dr. Richard Price, "Observations on Reversionary Payments",
6 .ed . By W. Morga n , Lcnd . H 03 , v. I I , p. 1 5 9 . ]
P . 699 "The heaven-born exmployment of the bind gives dignity even to
Nota 1 69 bis position . He is not a slave , but a soldier of peace , and deserves
bis place in married man's quarters , to be provided by the landlord ,
who bas claimed a p ower of enforced labour similar to that the
country demands of a military sold ier . He no more receives market
price for bis work than does a soldier. Like the soldier he is caught
young, ignorant, knowing only bis own trade and his own locality.
E arly marriage and the operation ofthe various laws of settlement
affect the one as enlistment and the Mutiny Act afect the other ."
(Dr. Hunter, l . c . p . 132 .)
P. 700
«Mal vetus , loges dans des trous, I Sous Ies combles, dans Ies de
Nota 1 7 0 combres, / Nous vivons avec Ies hiboux / Et Ies larrons, amis des
ombres . » [Pierre Dupont, <(Ouvriers 1>, 18�6.]
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P . 723
<cLe p aysan y; (en Silesie) est serf. & «On n 'a p as pu encore engagel'
Nota 1 91 les Silesiens au p artage des communes, tandis que dans la nouvelle
Marc.he , in n'y a guere de village ou ce p artage ne soit execute avec
le p lus grand succes . » (Mirabeau , «De la l\fonarchie Prussienne »,
Londres 1788 , t. I I , p . 1 2 5 , 1 2 6 . )
«The quantity of land assigned » ( . . . ) "would now be judged too
P . 726
Nota 1 9q great for labourers , and rather as likely to convert them into small
farmers . " (George Robert1:1, "The Social History of the People of the
Southern Counties of England in p ast centuries" , Lond. 1 85 6 , p.
1 8q
P . 726 "The right of the p oor to share in the titQ,e , is e1:1tablished by the
Nota 195 tenour of ancient statues ." (Tuckett, l . c . , v. I I , p. 80q, 805 .)

P . 728 "I most !ament the loss of our yeomanry, that set of men , who really
Nota 1 99 kept up the independence of this nation ; and sorry I am to see their
lands now in the hands of monopolizing lords , tenanted out to
small farmers , who hold their leases on such conditions as to be
little better than vassals ready to attend a summons on every
mischievous occasion ." [ J . Arbuthnot, "lnquiry into the connection
between the present price of provisions and Qf farms'' , Lond . 1773 ,
p . 139.]
P. 728 "The large grant of lands in Ireland to Lady Orkney, in 1 695 , is a
Nota 200 public instance of the king's affection and the lady's influence . . .
Lady Orkney's endearing offices, are supposed t o have been foeda labiorum ministeria ." ("The ch arakter and behaviour of
king William, Sunderland etc. as represented in Original Letters
to the Duke of Shrewsbury from Somers, Halifax, Oxford , Secretary
Vernon etc.")
P. 732 "Working men are driven from their cottages, and forced into the
Nota 212 towns to seek for employment ; - but then a larger surplus is
obtained, and thus Capital is augmented." ([R . B . Seeley,]
"The Perils of the Nation " , 2nd ed., Lond. 1 8q3, p. XIV.)
«Le lin fait donc une des grandes richesses du cultivateur dans le
P . 730
Nota 220 Nord de l 'Allemagne. Malheureusement p our l'espece humaine,
ce n 'est qu 'une ressource contre la misere , et non un moyen de
bien-etre. Les imp ots directs, les corvees, Ies servitudes de tout genre ,
ecrasent le cultivateur allemand , qui p aie encore des impots
indirects dans tout ce qu 'il achete . . . et pour comble de ruine, il
n 'ose p as vendre ses productions ou et comme il le veut ; îl n 'ose
pas acheter ce dont ii a besoin aux marchands qui p ourraient le
lui livrer au meilleur prix. Toutes ces causes le ruinent insensible
ment, et i1 se trouverait hors d 'etat de payer Ies impots directs a
l'echeance sans la filerie ; elle lui offre une ressource , en occupant
utilement sa femme , ses enfants , ses servants , ses valets , et lui
meme : mais quelle penible vie, meme aidee de ce secours ! En ete ,
il travaille comme un forQat au labourage et a la recolte ; il se
couche a 9 heures et se leve a deux, p our suffire aux travaux ; en
hiver il devrait reparer ses forces p ar un p lus grand repos ; mais il
manquera de grains p our le p ain et Ies semailles, s 'il se defait des
denrees qu 'il faudrait vendre pour payer Ies impots. 11 faut donc
filer p our suppleer a ce vide . . . îl faut y apporter la pluş grande assi-
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duite. Aussi le paysan se couche-t-il en hiver a minuit, une heure, et
se leve a cinq ou six ; ou bien il se couche a neuf, et se leve a deux,
et cela tous Ies jours de sa vie si ce n 'est le dimanche. Cet exces de
veille 1:1t de travail usent la nature humaine, et de la vient
qu'hommes et femmes vieillissent beaucoup p lutot dans Ies
campagne,s que dans Ies villes. » (Mirabeau, l .c. , t. III, p . 21 2sqq) .
P . 7�2 "Wheneyer the legislature attempts to regulate the differences
Nota 222 between masters and their workmen , its counsellors are always the
masters ." «L'esprit des lois, c 'est la propriete. »
P . 746
«L'aneantissement de toutes expeces de corporations du meme etat
Nota 225 et profession etant l'une des bases fondamentales de la constitution
franc;aise, il est defendu de Ies retablir de fait sous quelque pretexte
et sous quelque forme que ce soit. » „ . «des citoyens attaches aux
memes professions , arts et metiers prenaient des deliberations , fai
saient entre eux des conventions tendantes a refuser de concert ou a
n'accorder qu 'a un prix determine le secours de leur industrie ou de
leurs travaux, Ies dites deliberations et conventions „ . seront de
clarees inconstitutionelles attentatoires a la liberte et a la decla
'
ration des droits de l 'homme
etc. » ( «Revolutions de Paris » , Paris
1791, t. I I I , p . 523.)
P . 748 Knight : "You my neighbour,the husbandman , you Maister Mercer ,
Nota 228 and you Goodman Copper, with other artificers , may save
yourselves metely well. For as much as all things are deerer than
they were , so much do you arise in the pryce of your wares and
occupations that yee sell agayne . But we have nothing to sell
where by we might advance ye pryce there of, to countervaile
those things that we must buy agayne ." „ ."I pray you, what be
those sorts that ye meane . And, first, of those that yee thinke
should h ave no losse hereby?" - D oktor : "I meane all these that
live by buying and selling, for, as they buy deare, they sell
thereafter." - Knigh t : "Whatis the next sorte that yee say would
win by it?" - D oktor : "Marry, all such as have takings or fearmes
in t1rnir owne manurance" (adică cultivation) "at the old rent, for
where they pay after the olde rate, they sell after the newe-that is,
they paye for their lande good cheape, and sell all things growing
there of deare,.." Knight : "What sorte is that which, ye sayde should
have greater losse hereby, than these men had proPt?" - Doktor:
"It is alJ noblemen, gentlemen, and all other that live either by a
stinted rent or stypend , or do not manure" (cultivate) "the ground ,
or doe occupy no buyiµg al).d selling ." [William Stafford, "A Com
pendious o;r Scurtă Examination of Certayne Ordinary Complaints
of Diverse of our Countrymen in these our D ays" , London 1581.]
748
«C'est li co mpte que messire Jacques de Thoraisse , chevalier
N ota 2�9 chastelain sor B esancon rent es seigneur teµant Ies comptes a Dijon
po1,1r monseigneur le duc et comte de Bourgoigne, des rentes appar
tenant a la dite chastelJeine , depuis XXVe jour de decembre
MCCCLIX jusqu'au XXVII Ie jour de decembre MCCCLX . » (Alexis
Monteil, «Histoire des Materiaux manuscrits etc . » , p . 234, 235.)

P.

750
«J e permettrai », . . . «que vous ayez l 'honneur de me servir, a condi
Nota 232 tion que vous me donnez le peu qui vous reste p our la peine que je

P.

52
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prends de vous commander. » (J . J . Rousseau , «Discours sur !'Econo
mie Politique », [Geneve 1 760, p . 70].)
P . 751 "Twenty p ounds of wool converted unobtrusively into the yearly
Nota 234 clothing of a labourer's family by its own industry in the intervals
of other work - this makes no show ; but bring it to market , send
i t to the fac tory, thence to the broker , thence to the dealer, and you
will have great commercial operations, and nominal capital engaged
to the amount of twenty times its value „ . The working class is.
thus emerced to support a wretched factory p opulation a parasitical
shopkeeping class, and a fictious commercial, monetary and
financial system ." (David Urquhart , l .c.p . 1 2 0 . )
P . 752 «Si Ies Tartares inondaient !'Europe aujourd 'hui, il faudrait bien
Nota243b des affaires p our leur faire entendre ce que c'est qu'un financier
parmi nous . » (Montesquieu , «Esprit des lois », t. IV, p . 33, ed.
Londres 1769.)
«Nous sommes [ „ .] dans une condition tout-a-fait nouvelle de la
P . 765
Nota 251 societe „ . nous tendons a separer [ „ .] toute espece de propriete
d 'avec toute espece de travail . >> (Sismondi, «Nouveaux Principes.
de l 'Econ . Polit . », t . I I , p . 434 .)
P . 773
« „ . Dans Ies colon ies ou l 'esclavage a ete aboli sans que le travail
Nota 268 force se trouvait remplace par une quantite equivalente de travail
libre , on a vu s 'operer la contrepartie du fait qui se realise tous Ies
jours sous nos yeux. On a vu Ies simples travailleurs exploiter a
leur tour Ies entrepreneurs d 'industrie, exiger d 'eux des salaires
hors de toute proportion avec la part legitime qui leur revenait dans
le pro duit. Les pianteurs , ne p ou v:mt obtenir de leurs sucres un prix
suffisant pour couvrir la hausse de salaire , ont ete obliges de fournir
l'excedant, d 'abord sur leurs profits, ensuite sur leurs capitaux
m emes . Une foule de p lanteurs ont ete ruines de la sorte, d 'autres
ont ferme leurs ateliers pour echapper a une ruine imminente . . . Sans
doute, il vaut mieux voir perir des accumulations de capi t aux,
que des generations d 'hommes » ( .) ; «mais ne vaudrait-il pas mieux
que ni Ies uns ni Ies autres perissent? » (Molinari, l .c.p . 51 , 52 .)
„

P. 774
«C'est, ajoute-vous, grâce a l 'appropriation du sol et des capitaux
Nota 272 que l'homme, qui n 'a que ses bras , l trouve de l'occupation, et se
fait un revenu „ . c 'est au contraire, grâce a l'appropriation indivi
duelle du sol qu 'il se trouve des h ommes n ' ayant que leurs bras „ .
Quand vous mettez u n homme dans l e vide, vous vous emparez de
l 'atmosphere . Ainsi faites-vous , quand vous vous emparez du sol . . .
C'est l e mettre dans le vide d e richesses, p our ne l e laisser vivre
qu'a votre volante . » (Colins , l . c „ t. I I I , p . 267-271 passim.)
P . 775
"The first and main object at which the new Land Act of 1862
Nota 275 aims, is to give increased facilities for the settlement of the people."
("The Land Law of Victoria, by l the H on . G. Duffy, Minister of
Public Lands" , Lond . 1 86 2 , [p . 3].)
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„Capitalul" este opera genială a lui Karl Marx. La făurirea operei sale
fundamentale Marx a lucrat rpatru decenii, de la !Începutul deceniului al 5-lea
şi pînă la sfîrşitul vieţii. „Ajungînd la concluzia că OI'înduirea economică
este baza pe care se înalţă suprastructura politică, Marx a acordat o deose
bită atenţie studierii acestei orînduiri economice" (V. I. Lenin. Opere com
plete, vol. 23, Bucureşti, Editura rpolitică, 1964, ed. a doua, p. 45) .
Marx a început să studieze sistematic economia politică la sfîrşitul
anului 1 843, la Paris. Studiind literatuTa economică, el şi-a rpropus să scrie
o lucrare vastă care să cuprindă critica orunduirii sociale existente şi a eco
nomiei politice burgheze. Primele sale cercetări IÎn acest domeniu s-au oglin•
dit în lucrări ca : „Manuscrise economice-filozofice din 1 844" , „Ideologia
germană", „Mizeria filozofiei", „Muncă salariată şi capita l " , „Manifestul P arti
dului Comunist" şi altele. Incă în aceste lucrări slÎnt dezvăluite bazele ex:1ploa
tării capitaliste, contradicţia de neîill!Jl ăcat dintre interesele capitaliştilor şi
cele ale muncitorilor salariaţi, caracterul antagonist şi efemer a'l tuturot
reflaţiilor economice ale capitalismului.
După

o înh"erurpere impusă

de

evenimellltele furtunoase

ale

revoluţiei

din 1 848-1849, Marx şi-a putut continua cernetările sale economice a,bia la
Londra, unde a rost nevoit să emigreze în august 1849. Aici el a studiat
profund şi multilateral istoria economiei şi economia �in acea vreme din
diferite ţări, îndeosebi din Anglia, care era 'În acea vreme ţara clasică a
capitalismul•2.i. In această periioadă pe el l-a interesat istoria proprietăţii
funciare şi teoria rentei funciare, istoria şi �eoria circulaţiei banilor şi a
preţmi1or, crizele ,economice, istoria tehnicii şi tehnologiei, problemele de
ag11onomie şi de agrochimie.
Marx a lucrat în condiţii neînchipuit de grele. El a trebuit să lupte
'.în permanenţă dmpotriva Hpsurilor materiale şi adesea să-şi întrerupă stu
diul pentru a cîştiga cele necesare traiului. Efortul !Îndelungat în condiţiile
lipsurilior materiale nu a rămas ;fără mmări - Marx s-a îmbolnăvit grav.
Totuşi, pînă dn 1 857 el a ,reuşit, datorită unei uriaşe munci de pregătire, să
treacă la etapa finală - la sistematizarea şi sintetizarea materialului aduna t.
Din august 1857 pînă în iunie 1 858 Marx a pregătit un manuscris de
circa 50 coli de tiJpar care a constituit un fel d e ciornă a viitorului „�ital".
A!cest manuscris a fos t publicat pentru !Pl'ima oară abia în 1 939---1941 de
Institutul de rnarxiism-leninLsm de pe lingă C.C. al P.C. al U.R.S.S. în ori
ginal, sub titlul „Grundrisse der Kritik der politischen Oekonornie " . ln no
iembrie 1 857 Marx a elaborat, în a,fară de acea,sta, planUJl qperei sale, pe
care uUerior l-a detaliat, făclnd totodată precizări esenţiale. Această lucrare
ştiinţifică consacrată criticii ca,tegoriilor economiice se împarte în şase cărti :

820

Adnotări

1)

Despre capital

tatea funciară i

3)

(cu

Despre

internaţional ;

merţul

cîteva ,capitole

salariată ;

munca

6) Des.pre

!Piaţa

4)

d)

c) Creditlil ,

stat i

Desp.re

mondială.

capital") Marx a prevăzut ipatru secţiuni : a)
11enţa dintre capitaluri,

2) Despre proprie
5) Despre co

introductive) ;
ln

prima

UJi

Capitalul

carte

(„Despre

general, b)

CaipitailuJ ipe acţiuni.

Concu-

Secţiunea a) „Ca

1 ) Procesul de producţie a capitaJului i
2) �ocesul de circulaţie a capitalului şi 3) Unitatea dintre amîndouă sau

Q:>ita,lul .în general", are tr·ei capitole :
caipital

şi

profit,

dobîndă.

urmă Jmpărţire 1specială
în

trei

volume.

Este

a

Istoria

important

constituit

de

relevat

ulterior

economiei rpolitke

baza

şi

a

faptUJI

că

împărţirii

această

întregii

social1smului

din

lucrări

U!1Illa să

alcă

tuiască obiectul altei lucrări.
Totodată,

Marx

a hotă11it c a

lucrarea

sa

să

apară

în fa,sdcule sepa

rate, iar rprima fasciculă care „ar ,trebui -să reprezinte într-o oarecare măsură
•întreaga lucrare• să
ţiune
şi

alcă!tuită

3)

fiost

din

Capitalul.
indus

în

cuprindă numai [>rima secţiune din prima
•capitole

trei

Dar,

din

varianta

:

1)

considerente

definitivă

bătălie"

şi

a primei

că,

Banii

după

carte - sec

'Circulaţia

sau
capitolu!

politice,

buţii la critica economiei politice". Marx a
„începe adevărata

2)

Marfa,

al

fascicule - în

simplă

treilea

lucrarea

nu

a

„Contri

arătat că tocmai în acest capitol

părerea

lui,

inoportun,

era

în

con

diţiile cenzurii oficiale, atle şicanelor ipoliţieneşti şi ale mizeriilor de tot folul
făcute

autorilor

început

acest

popularitate.

care

nu

capitol,

erau

pe .placul

adică !Înainte .ca

claselor stăpînitoa.re,
noua lucrare 1Să

Pentru „prima fasciculă", Marx a scris
„Contribuţii

la

critica

să

rpublice

special

:i.I

menţionat

mai

manuscrisului

politice

sus

desipre

economiei poltti.ce"

capital,

1 857-1 858.

din

Marx

care
reia

Ia British Museum. Curiînd însă

muncă pentru un

largă

�n

'1859.

adică

capi

capito!Uil despre

a

apărut

Se intenţiona să se publice în scurt timp şi „fascicula a doua•,
tolul

la

o

oîştigat

1857-1 858.

ma11fă şi a refăcut capitolul despre •bani elaib orat în
Luorarea

fi

constituia
studiul

conţinutul

sistematic

al

prindpal
economiei

eJ este nevoit să întrerU!pă această

an şi jumătate, trebuind

să

demaşte î n ·p resă pe

agentul

K. Vogt, care porni se împotriva sa o serie de atacuri cafom
nioase, şi să rezolve o serie de alte treburi curente. Abia iin august 1861 el

bonapartist
începe să

lucreze

din

nou

�a

acest 'Vast manuscris

pe 1Care

1863. Manm;crisul, cu un volum de
reprez1:mtind 23 de caiete, purta acelaşi titlu c a

jumătatea
tipar,

anului

iii

termină

la

200 de cdli de
şi lucrarea din 1859,

circa

„Contribuţii Ia critica .economiei politke". Cea mai mare parte din manuscris

(caietele

VI-XV

şi

XVIII)

tratează

despre

istoria

doctrinelor

economice.

Această p arte a fost pregătită (pentru ttpar şi editată în limba rusă de către
Institutul de marxism-leninism de !Pe lingă C.C. al P.C.U.S. sub titlul „Teorii
asupra

p!UJSvalorii"

(vo!UJmul

al

IV.Jea

al

„Capitalului " ) .

In

primele

cinci

caiete şi parţial în caietele XIX-XXIII sînt expUJSe temele cuprinse în voi. I
ai! „Capitalului". Aiici Mane analizează transformarea banilor in
voltă
alte
al

teoria

plusvalorii

probleme.

XIII-iea

absolute

In special, 1în

din

volumul

I,

şi

a

celei

relati'V'e

caietele XIX şi

„Maşinile

şi

XX

marea

bogat material faptic din istoria tehnicii şi

şi

capi tai!,

atinge

se !PUn

o

seirie

dez
de

bazele caipitolului

industrie" ;

se fac e o amplă

aici

se

dă

un

analiză econo

mkă a folosirii maşinilor în industria caipitalistă. In caietele XXJI-XXIII 5'!nt
tratate
deosel>i

diferite probleme
în

volumul!

al

incluse

II-iea.

-în

diverose

volume ale

Caietele XVI-XVII

blemele incluse în volumul III. Aşadar, manuscrisul din
într-o măsură mai mare sau mai mocă, .p roblemele

„Caipitalului"

CUJprind

în

1 861-1863

tratate dn

şi

întregime
cele

în
pro

cuprinde,

4

volume

ale „Capitalulu i " .
Ulterior, Marx hotărăşte
pe

să-şi ,structureze 'Întreaga

care-I .întocmise pentru secţiunea

„Capitalu!

în

lucrare după planul

g eneral " ,

cuprinzînd

trei
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ipărţi. In

ceea

ce '.Priveşte partea istorico-critică

a manuscrisll!lui,

ea

trebuia

Să constituie p artea a ipatra, de încheiere. „lntreaga lucrare - scrie Marx
lui Kugelmann Ia 13 octombrie 1866 - se com'.(June din următoarele părţi :
Cartea

I)

Procesul

de iproducţie

al

capitalului.

Cartea

a

II-a}

Procesul

circulaţie al capitalului. Cartea a IIII-a} Formele •p rocesului �n
Cartea a IV-a} Contribuţ1i la istoria teoriei" . Marx renunţă şi

de

ans amblu.
la planul

·iniţial de a edita lucrarea în fascicule, proipunîndu-şi ca întlîi să p regătească
întreaga lucrare, fie şi !În linii generale, şi abia după aceea s-o editeze.
In legătură cu aceasta, Marx •corutinuă să lucreze intens la opera sa,
1i în special I a aicele părţi care în manuscrisu! din 1861-1863 nu fuseseră
suficient dezvoltate. EI studiază suplimentar un mare număr de lucrări eco
namiae şi tehnice, printre c are Jucrări tratind iprobleme de agricuIItură, de
credit şi de circulaţie
mente

imlustrie,

la

elaborează

condiţiile

celor

rapoarte

de

locuit

trei

de iproporţii vaste,

volume teoretice

diferite docu

oficia;le cu privire la mll!nca coipiilor in
ale proletariatului englez etc. Apoi Marx

în doi ani şi jumătate

nou manuscris
a

a banilor, studiază materiale statistice,

ale iparlamentului,

ale

(august
care

1863

-

reprezintă

sfîI1Şitu11

·1865)

anului

un

prima variantă amănunţită.

„Capitalului " .

Abia

după

ce

lucrarea

a

(ianuarie 1866) . Marx trece .1a redactarea ei defini
tivă pentru tipar. Urmînd sfatul lui Engels, el hotărăşte să nu pregătească.
pentru tipar întreaga lucrare, ci în primul riî'Ild volumul I al „Capitalului".
fost seri.să în întregime

a făcut cu multă minuţiozitate această redactare definitivă. care a.
însemnat în fond o nouă elaborare a intregului volum I a•l „Capitalului" .
Marx a considerat necesar, în interesll!l unităţii, integrităţii şi clarităţii ex

Marx

�unerii ,
tratate

să
în

în 1859.
volumlll

reproducă
lucrarea

'i•ntr-o

formă

„Contribuţii

relativ

Ia

critica

succintă

iproblernele

econonue1

iprincipale

politice " ,

apă.rută

In

timp ce aici ele constituie ca;pitolul I („Mamă şi bani"}, în
I a:I „Ca'.[Jitalului" ele constituie o întreagă secţiune, secţiunea I
(„Marifă Şi bani " } .
Duipă

continuă

apariţia

să revadă

vollliillului
lucrarea

I

în

al

„Capitalului •

vedere a

unor noi

(septembrie
ediţii �.n

1867),

limba

Marx.

germană

şi a traducerii ei in alte limbi. EI operează numeroase modificări în ediţia
a doua (1872), d ă indicaţii esenţiale ipentru ediţia rusă, apărută !În 1872 la
Petersburg,

prima

în mare mă.sură
în 1872-1875.

traducere

şi

a

redactează

„Ca.pitalului"

.într-o

traducerea franceză,

limbă străină, .elaborează
care

apare �n fascicule·

Pe de altă '.[)arte, după apariţia volumului I al Capitalului, Marx con
tinuă reda:ctarea voJumelor următoare, cu intenţia de a termina curind in
treaga lucrare. El nu reuşeşte insă •să facă aces t lucru. Activitatea multi

laterală 1n cadrul Consiliului General al Internaţionalei I îi răpeşte mult
timp. Starea proastă a sănătăţii î•l sileşte să-şi întreruipă lucrul! din ce în
ce mai des. Extraoroinara .sa probitate .\ii scrupulozitate ştiinţifică, p recum şi
spiritul autocritic .sever

în

care, după

cum arăta Engels,

„s-a

străduit să-şi

elaboreze ipînă I a perfecţiune marile sale !descoperiri economice îmainte de a
le ipublica •, l-au deteriminat ca, ori de cite ori revedea o problemă sau alta,

să întreprindă cercetări suplimentare. ln cursul muncii sale de creaţie au
apărut o mulţime ide iprolJleme noi.

Următoarele două volume din „Capitalul" au fost ipregătite 1Pentru
tipar şi publicate de Engels a:bia după moartea lui Marx - volumul al IHea
în 1885, iar VJolumul al III.Jea în 1894. Engels
preţioasă la tezaurul comunismului ştiinţific.

a

adus

astfel

o

contribuţie

După moartea •lui Marx, EngeLs a redactat traducerea engleză a volu
mului I al „Capitalului" (apărută în 1887) şi a pregătit pentru tipar ediţia
a III-a r1883}

şi

a patra (1890) gerimană. In afară de aceasta, după moartea
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lui Marx, dar încă în timpul vieţii lui Engels au mai apărut următoarele
ediţii ale (primului volum al „Capitalului• : trei ediţii engJeze la Londra,
(1 888,
1 889
şi
1891) ;
trei
ediţii engleze la New York (1887, 1889
şi 1890), o ediţie franceză Ia Paris (1885). o ediţie daneză Ja CO(penhaga (1885),
o ediţie span�olă Ia Madrid (1886), o ediţie italiană la Torino (1686), o ediţie
poloneză la Leipzig (1884-1889), o ediţie olandeză Ia Amsterdam (1894).
precum şi o serie de alte ediţii incomplete.
Tui ediţia a 4-a germană a „Capitailului• (1890), Engels, pornind de la
indicaţiile personale ale lui Marx, a făcut o r edactare definitivă a textului
şi note'lor la vo1umul I al „Capitalului•. Astăzi această lucrare se traduce in
întreaga lume după această ediţie a 4,a germană.
ln România, traduceri din „Capitalul" au apărut �ncepînd cu 1 883. Astfel
iîn 1883, sub titlul „Capitalu'l" [Text prescurtat după „Das Kapital"L a
apărut în „Emanciparea" traducerea semnată de Batony (Anton Bacalbaşa) ,
care este de fapt o prelucrare a volumului I al „Capitalului". �n 1 895, sub
titlul „Privire asUJpra viitorului" , apare �n „Lumea nouă• nr. 153 din 16 apri
lie un fragment din volumul III al „Capitalului". Fragmente din volumul I
al Capitalului au apărut dn 1 895 şi în săptăminalul „Carmen Sylva" . Sub
titlul „Ziua normală de muncă", apare �n „Lumina• nr. 14 din 1 mai 1 896
un extras din capitolllll 6, „Ziua de muncă", din volumul I al „Capitalului" .
l n 1907 apare î n „Viitorul social" nr. 5 , 10, 1 1-12, sub titlul „Acumularea pri
mitivă " , traducerea capttolului douăzeci şi patru din volumul I a!l „Capi
talului". Sub titlul „Muncă, marfă, bani" apare Jn biblioteca „Lumen" nr. 50
din 1910 o traducere făcută după rezlliIIl atcle şi extrasele lui Vilfredo Pareto
şi Julien Brochard din ilucrarea lui Marx „Capitalul". ln 1919 apare în „Bi
blioteca socialistă" veraiunea românească a rezumatului ifăcut de Carlo Ca
fiero din volumul I ai „Capitalului" , iar în 1924 apare a doua ediţie a
acestei versiuni. ln „Viaţa socialistă" nr. 1 din noiembrie 1920 aipare un
fragment din capitolul opt al volumului I, sub titlul „Tendinţa istorică a
acumllll ării capitaliste" ; „Calendarul Tribunei socialiste " , care apărea la
Cluj , publică în 1926 traducerea exactă a ipunctului 1 din caipitolul douăzeci
-şi patru al volumului I.
„Emanciparea• - revistă editată de Cercul socialist din Bucureşti.
„Lumea nouă" - organ de presă al .social-democraţiei din România.
Pe adresa ziarului au sosit scrisori il!l e unor fruntaşi ai mişcării muncitoreşti
internaţionale ca Lafargue, Bebe!, Liebknecht.
„Carmen Sylva• - săptăminal editat la Bucureşti în 1895, din iniţia
tiva unor socialişti 1'11 frunte cu Panait Muşoiu.
„Lumina• - publicaţie editată de ceI1cu'l de propagandă social-demo
crată „Lumina" din Ia17i în 1 895-1897. - 1 1 .

'2 Este vorba d e primul capitol din volumul I al „Capitailului" i n prima ediţie
germană din 1867 intitulat „Marfa Şi banii". Pregătind ediţia a II-a, Marx
şi-a revăzut cartea şi a făcut numeroase modiificări în structura ei. Pe baza
subpunctelor din primul capitol în forma iniţială şi a anexei au fost create
trei capitoile care au constituit acum, sub acelaşi titlu din ediţia anterioară,
secţiunea I a lucrării. - 1 1 .

3 Este vorba d e capitolul a l treilea din lucrarea tui F . Lassalle : „Herr
Bastiat-Schulze von Delitzsch, der ăkonomische Jwlian, ader : Capital und
Arbeit", Berlin, 1864. - 1 1 .

4 Mutato nomine de te fabula narratur (Schimbă numele ş i despre tine isto
riseşte legenda) - cuvinte din satirele dui Horaţiu, cartea I, satira 1. - 12.
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care
ale

cuprind

(Blue

-

5 CărJile albastre

materiale

ministerului de

CCJiPerta
Ele

lor

6 S egui ii lu o

denumirea

să

corso, e

lui Dante,

-

a

şi

din

publicaţiilor
diplomatice

căror denumire vine

de

Ia

de

studiere

a

istoriei

economice

şi

16.
- parafrazare

a

comedi e " , Purgatoriul, ointul V.

soziale Frage

in

Wien.

Studie

eines

unui vers

din

- 17.

„Arbeitgebers"

Wien,

socială în Viena" ... ) . - 19.

In ediţia a 4-a germană a volumului I a:I „Capitah.lll ui"
paragrafe

dată

documente

editate în Anglia în secolul al XVII-iea.

fie

Jascia dir le genii 1

„Divina

generică

englez

albastre,

principalul izvor oficial

7 S. Mayer „Die
1871. (. .Problema
8

Cărţile

albastră, au inceput

reprezintă

-

rparlamentului

externe.

diplomatice a acestei ţări.

opera

Books)

ale

această

prefaţă

au fost

(Liga

împotriva

omise.

In

(1 890),

ediţia

de

primele patru

faţă

postfaţa

se

publică integral. - 19.

9 Anli-Corn-Law Le agu e
în 1838 de fabricanţii

Cobden

şi

legilor

Bright.

cerealelor)

Susţinînd

a

fost

interesele

înfiinţată

burgheziei

in-

Liga a militat pentru abrogarea aşa-numitelor 1l egi ale cerealelor,
care prevedeau, în folosUJJ aristocraţiei funciare, limitarea şi chiar interzi

dustriale,
cerea

importului

importul

de

ridicat la
iar în

de

cereal e

80
1828 a

cereale.
atâta

Adoptate

timp

de şiJlingi quarterul.
fost introdusă o

în

1 8 15,

cit rpreţul
Legea

legile

cerealelor

cerealelor în

interziceau

fi
1822,

Anglia nu se va

a suferit unele modificări în

scală potrivit căreia taxele vamaile Ia cereale

se urcau proporţional cu scăderea preţurilor pe piaţa internă şi invera, scă
deau proporţiona'l cu urcarea
lor

cerea!lelo.r

şi

scăderea preţurilor
torilor.

ei

Lozinca

interne

liberului

liberului

la

cereale

schimb

Este

vorba

Legile

de

s chimb,
şi

Liga

implicit,

a fost larg

demagogică în favoarea unităţii

industriaşilor.

10

acestor preţuri. Luptînd .pentru abrogarea legi

instaurarea

dintre

lui

Dietzgen :

J.

.punea

„Karl

muncitorilor

şi

3 1 , 34, 35

36

din

scop

Marx.

şi

cele

ale

- 21.

1 846.

cCapitalul.

economiei .politice» Hamburg,
mr.

drerpt

folosită de Ligă în propaganda

interesele

cerealelor au fost abrogate î n

articolul

işi

scăderea salariilo r munci

•1867", •publicat 1in „Demokratisches
1868. ln 1 869-1876 această rpublicaţie

Critica

Wochenblatt•,
a apărut sub

o nouă denumire - „Der Volk.<Sstaat". - 22.

11

Este

vorba

�a Paris în

de

publicaţia

1 867-1883.

„La

philosophie

In numărul

3

positive.

apărut

I al „Capitalului" , scrisă de
a lui Auguste Comte. - 25.

publicată

Z�ber.

o

„Teoria

scurtă recenzie

valorii

şi

la

capitalului

a

lui

D.

completăril e şi lămuririle adU1Se ei ulterior " . Kiev,

Ricardo,

1871,

p.

în

170.

legătură
- 25.

cu

Acest articol („Punctul de vedere al criticii economice-politice la Karl Marx"}
a fost scris de

I. I.

Kaufmann. - 25 .

Vezi K. Marx şi F. Engels,
p.

15

a

al revistei

volumul

12 N.

14

care

1868

E. V. De Roberti, adept al fi.lozofiei pozitiviste

a fost

13

Revue• ,

pe noiembrie-decembrie

Opere, voi.

13,

Bucureşti, Editura politică,

1 962,

7-9. - 25 .

Este

vorba

şi alţii.

-

de

27.

filozofii

burghezi

germani

Bilchner,

Lange,

Dilhring,

Fechner
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cn valoare de 2/3
de taler care s-a aiflat lin circllllaţie în diferite state germane, de Ja sfirşitul
secolului al XVII-iea ipină la mijlocul secoluliui al XIX-iea. - 34.

16 Noua două treime - (Neue Zweidrittel) - monedă de argint

l 1 Numerotarea 'caipitolelor din

ediţia engleză a volumului I al
nu corespunde numerotării din primele trei ediţii germane.

„Capitalului"
36.

18 Proslavery rebellion - ;rebeliunea iproprietarilor de sclavi din sudul S.U.A.,
care a dus 1a răzb oiul civil din 1861-1865. - 40.
-

19 In reaHtate aici nu este vorba de o inexactitate comisă de Marx.

·20

42.

Engels a demascat numeroase7e atacuri calomnioase ale reprezentanţilor
burgheziei, care•! acuzau pe Marx de a fi falsifiJcat in mod intenţionat cita1ele din dis cursul rostit de Gladstone ,Ja 16 aprilie 1863, într-o lucrare scrisă
special în acest &cop : „Brentano contra Marx fo legătură cu pretinsa falsi
ficare de citate. Istoric ş i documente " , �mblicată la Hamburg în 1891 (vezi
K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 22, Bucu.reşti, Edi·tura politică, 1965,
p. 93-180). - 42.

21 Vorbind de „invenţia lui Laskerchen " , Marx se referă la următorul fapt. In
şedinţa Reichstagului din 8 noiembrie 1871 , deputatul naţional.liberal bur
ghez Lasker, polemizînd cu Bebe!, a declarat că, dacă muncitoriilor social
democraţi germani Je va veni an minte să urmeze exemplul comunarzilor
parizieni, „onorabilii biirgeri instă!riţi le vor veni de hac cu bitele". Ora
torul 111- a voit însă să dea publicităţii această fornnulare şi, în darea de
seamă stenografică a dnlocuit cuvintele „le vor veni de hac cu bitele" prin
„îi vor pune Ja respect". Bebe! a demascat această falsifica·re. Lasker a deveni t
obiect de batjocură .în cercurile muncitoreşti. Cum era mic de statură, a
fost poreclit „Laskerchen". - 43.

22 Go ethe. „Faust " , partea I, scena a III-a („Odaie de studiu "). - 44.
23 Engels <parafrazează aici cuvirntele lăudăro sului şi rpoltrnnului Falstaiff, care
pove&teşte cum s-a luptat cu spada dmpotriva a cincizeci de inşi (Shakespeare,
„Henric al IV•lea • . Partea I , actul II, scena a patra). - 45.

24 Citat parafrazat din IPOemul Jui

S.

Butler

„HudiJb ra s • ,

partea

a

II-a,

cin

tul I. - 50.
25 Vezi : W. Jacob. „An Historical Inquiry into the Production and Comumption
of the Precious Metal s " . In two volumes. London, 1831. - 54.
26 [W.

Petty]

„A Txeatise of Taxes

(Tratat despre ·taxe şi impozite].

-

27 Marx foloseşte aici dialogul din

and

ContrLbutioILS".

London,

1 661, ip. 47

58.

cronica

istorică a lui Shakespeare „Henrlc

al iIV-lea", partea I. ln scena a 3-a dion actul III Falstaff îi spune văduvei
Qukkly că „nimeni nu se pricepe 'Cum 5-o ia". Ea H răspunde : „Vorbeşti
cu păcat... Şi tu şi toţi c eilalţi... vă pricepeţi cum să mă luaţi". - 62.

une messe• („Parisul lface oît o liturghie") - cuvinte
rostite de Henric al IV-iea �n 1593, oînd parizienii i-au făgăduit că-l vor
recunoaşte ca rege dacă va <trece de la protestantism la catolicism. - 67.

28 „Paris vaut bien

29 Marx
opera

citează
ex

100. - 74.

aici

„Etica

recensione

nichomahkă •

lmmanuelis

a foi Aristotel

duipă :

Bekkeri" . Tomus IX. Oxonii,

„Aristotelis

1831, ip. 99,

82!)

A<inotări

30 Lom/1ard-street

stradă 1n

City (centrul financiar al Londrei)

sediul o serie de mari bănci ;

unde

îşi

sinonim cu piaţa financiară londoneză.

au
76.

31 K. Marx „Mizeria filozofiei. Răspuns la «Filozofia mizeriei» a d·IUi Prou
dhon•, cap. I (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, Vol. 4, Bucureşti, Editura
politică, 1963, ed. a II-a, p. 71-<124). - 83.

32 Goethe. „Faust", p artea I, scena a patra („Odaie de studiu " ) . - 83.

33 După înfringerea revo.Iuţiei din
de cruntă reacţiun e politică. In
,spiritismul

şi dndeosebi mesele

1 848--1849, in Europa a urmat o perioadă
cercurile

mişcătoare

aristocratice
deveniseră

din

o

ţările

modă.

europene

In China

in

aceeaşi perioadă s-a desfăşurat mişcarea antifeudailă de eliberare care a luat
caracterul unui puternic război ţărănesc (revoluţia taipinilor) . - 86.
34 Ricardo

menţionează

paralelogramele

lui Owen in lucrarea

tion to Agriculture•. Fourth Edit10n. Loooon,
agriculturii) .

Dezvoltindu-şi

demonstra

că

vedere

dezvoltării

aJ

din

punct

proiectul

ut<Jpic

vedere

economic,

de

sa

„On Protec

1822, p. 21 (Despre protejarea
de

prefaceri

precum

gospodăriei,

e mai indica t ca
struite în formă de ;paralelogram sau de pătrat. - 9 1 .

şi

sociale,
din

aşezările

Owen

punctul
să

fie

de

con

35 Potrivit concepţiilor filozofului grec antic Epicur, care avea o concepţie
materialistă şi ateistă, există o multitudine de lumi. Aceste lumi apar şi
se dezvoltă după

legi naturale

proprii.

Zeii,

deşi

există,

se

află

in

afara

lumilor, în 5ipaţiile dintre ele şi nu exercită influenţă nici asupra dezvoltării
universului şi nici asupra vieţii omului. - 93.
36 W. Shakespeare. „Mult zgomot pentru nimic",
37

actul

UI, scena a 3-a. - 98_

Tîrgul din Lendit - mare tîrg anual care s-a ţinut în apropiere de Paris
din secolul al :XII-J ea pînă în sec olul a.I XIX-lea. - 99.

38 Goethe. „Faust•, partea I, scena a 3-a

(„Odaie de studiu" ) . - 101.

39 Apocalipsul - una dintre scrierile apărute în epoca creştinismului primitiv
şi

cuprinsă

lipsului

în Noul Testament.

exprimă

ura

meşte „fiară • şi-tl
luate din capitolele

A fost scrisă

generală

socoteşte

împotriva

în

sec-olul

Imperiului

întruchi.parea

I.

Autoru l Apoca

roman,

diavolului.

pe

Pasajele

care-l

nu

citate

sînt

17 şi 13. - 102.

40 Stalul inc aşilor - stat sclavagist existent de Ia începutul secolului al XV-iea
pină la jumătatea

sec.

existau

rămăşiţe

stăpînea

puternice
acest

al XVI-iea pe teritoriul actual al Perului şi în care

teri.toriu

ale

avea

orînduirii

100

de

gentilice.

ginţj

(ailiu) ,

Tribul
care

incaşilor

s-au

care

transformat

treptat în obşti săteşti (vicinale) . - 103.

4 1 Pa nd ec t e - denumirea grecească a Digestelor, partea cea mai importantă
din

dreptul

civil

juriştilor

wmani

publicate

in

anul

roman.

şi

Digestele

exprimau
553,

în

erau

interesele

timpul

o culegere de extrase din operele
stăpînilor de sclavi. Ele au fost

domniei

împăratului

bizantin

Justinian.

- 106.

42 [W. E. Parry], „Journal of a

Voyage for the Discovery of a North-West
Pasage from the Atlantic to the Pacific ; :Performed in the Years 1819-20,
in His Majesty's Shtp.s Heola arrd Griper, under the Orders of William
Edward Parry•, London, 1821 (Jurnalul că.Jătoriei întreprinse fn 181 9-20) .
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8 26
In
p.

edi�ia

a

doua

a

cărţii,

apărută

tot

în

1821, rpasajuJ

citat !figurează

la

277-278. - 1 10.

43 In mitologia antică istoria omenirii se �mpărţea d n 'Cinci perioade. Vfrsta de
aur şi viîrsta de

argi'llt

constituiau primele două per1oade din a cestea

cinci.

ln Vlirsta de aur, cea mai ferkită dintre e1e, oamenii trăiau, spune legenda,
fără nici un fel de griji şi numai în vîrstele urnnătoare viaţa lor s-a s chimbat.
Ultima

vîrstă,

Legenda

vârsta

de fier,

celor cinci vîrste

este

arp are

a poetului liric roman Ovidiu.

plină
în

de nedreptăţi,

creaţia poetului

violenţe

grec

şi

Hesiod

omoruri.

şi

în

cea

- 1 14.

44 Este vorba de unirea defi'llitivă a Angliei cu Scoţia in 1 707. Prin a cest act,
a lichidat parlililll entul scoţian, au fost desfiinţate
e conomice ce existaseră intre cele două ţări. - 114.

care

şi

toate

b arierele

45 Dante, „Divina comedie", „Paradisul", cintul XXIV. - 1 17.
46 Marx �l icitează rpe fericitul Ieronim : „Epistola către Eustahia despre păstrarea
feciorie i " . - 1 18.
47 K.

Marx :

F.

Engels.

„Contribuţii
Opere,

vol.

la cr.'.ica e conomiei politice•
(vezi K. Marx şi
13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 77). - 12J.

48 „The course oi true lo\re never does sun sm oo th " („Iubirea cin.ci e·adevărată
în

cursul

ei

e-ntruna

vară • , actul I, scena

tulburată")

49 „Disj ecta membra poetae"

(membrele

satirele lui Horaţiu, cartea I,

50 Marx citează
Quesnay,

ou

aici

Partie

L

Paris,

lucrarea

Resume

„Physiocrates • .

-

Shakespeare,

„Visul

unei

nopţi

de

1. - 122.

Avec

de
une

risipite

ale

p oetului)

-

cuvinte

din

4. - 122.
lui

ses

Dupont
principes

introduction

de

Nemours

d ' economie
et

des

„Maximes
sociale" ,

commentaires

du

docteur

rpublicată
rpar

E.

în :

Daire.

1846, p. 392. - 123.

51 Non olet (nu miroase, adică banii n-au miros) aceste cuvi'llte au fost adre
sate de împăratul roman Vespasian (69-79) fiului său care i-a repIIOŞat
faptul că

a introdus o ·taxă specială la closetele publice. - 124.

52 A. H. Miiller. „Die Elemente der Staatskunst", Theil II, Berlin, 1809, S. 280
(Bazele artei de a conduce statul) . - 138.

53 Joc de cuvinte : în limba .engleză cuvîntul „ Sovereign• înseamnă „ suveran,
monarh" şi totodată monedă de aur (1. st.). - 141.
54 P. Boisguillebert. „Le detaill. de la France". ln : „Economistes financiers du
XVIII-e siecle " . Paris, 1843, p. 213 („Comerţul cu amănuntul î n Franţ a " ) .
- 143.

55 D. Diderot. „Salonul din 1767 " . - 147.
56 Compania Indiilor Orientale - companie comercială engleză, care a fiinţat
din 1600 pînă în 1858 şi a fost un instrument al politicii coloniale de jaf
a

Angliei dn

al XVIII-lea,
forţă militară.

India,

China

Compania,

şi în alte ţări din Asia. iLa jumătatea

care dispunea de

arnnată şi �otă

Sub steagul ei colonialiştii •englezi au

secolUJlui

a devenit

o

mare

cucerit India. Compania

a deţinut �imp 1îndelungat monopolul comerţului cu India şi principalele funcţii
ale administraţiei

acestei ţări. Răscoala naţională Ide eliberare din

1 857-1858
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din India

i-a silit pe

Compania

a fost desfiinţată

englezi

să

iar

schimbe

formele

dominaţiei lor coloniale :

a fost declarată dominion

India

al coroanei

britanice. - 148.
57 „East India

(Bullion). Return to

Commons, dated

an Adress of the Honourable the House

of

8 February 1864" . - 148.

58 Marx citează lucrarea lui W. Petty „Venbum Sa,pienti " , !Publicată ca anexă
la

o

altă lucrare a

Anatomy of Ireland.

a cestui

autor,

menţionată

a1c1

de Marx :

„The

Politica!

1 672 " , London, 1691. - 155.

59 Marx citează aici ilucrarea lui D. Ricardo : „The High Price of Bullion
Proof

of

London,

the

Depreciation
(„Preţul

1811.

of

Bank

ridica,t

al

Notes " .

The

lingourilor

Fourth

-

o

Edition

dovadă

a

Corrected.

a

deprecierii

bancnotelor"). - 1 57 .

60 „Currency principie"
şcolii
că

(Principiul

care a formulat teoria

valoarea

şi

preţul

circulaţiei

cantitativă

mărfurilor

baniilor)

-

una

din

varietăţile

a banilor. Reprezentanţii

sînt

determinate

de

ei

cantitatea

afirmau
de

bani

aflată în drcll!laţie. Ei îşi propuneau menţinerea unei 'Circulaţii băneşti fenne
şi considerau că unicul mijloc pentru realizarea acestui s c op este ca bancno
tele să aibă

.în

mod obligatoriu acoperire în aur şi

ca emisiunea Jar să fie

reglementată în .conformitate cu importul ş i exportul de metale nobile. Por
nind de �a aceste premise teoretice false adepţii Iui „currency principie• con
siderau

că

respectării

crizele
legilor

economice
circulaţiei

de

suprnproducţie

banilor

proclamate

se
de

datorează
ei.

exclusiv

„Currency

s-a bucurat de o mare !Popularitate în Anqlia în prima j umătate a
al

XIX-lea.

teorie

Dar

(Bank

încercările

Act din

1844)

guvernului

eng'lez

nu

rezultate,

au dat

de

a

se

sprijini

confirmînd

ne

principie"
secolului

pe

această

doar totala

ei

K. Marx şi F. Engels,
Opere, val. 13, Bucureşti, Editura poMtică, 1962, p. 1 72-175). - 157.
inconsistenţă

ştiinţifică

şi

inutilitate

!Practică

(vezi

61 Vezi adnotarea 58. - 15 9 .
62 Insti tut de France -

cea

mai

î naltă

instituţie

ştiinţifică,

fonnată

multe secţii

sau academii ; datează din 1795. Destutt de Tracy
al Academiei de Ştiinţe morale şi politice. - 17 6.

63 Hic Rhodus hic salta I
lăudărosului

(Aici

e

Rhodos,

(din fabula „Lăudărosul •

ilJe .care le făcuse

pe

insula Rhodos.

aici

să

sari

a lui Esop) ,

I) -

din

mai

era membru

cuvinte

adresate

care se fălea cu săriturile

- 179.

64 ;Este vorba de lovitura de stat din 2/14 mai 1864 rprin care, dizolvi,nd Adu
narea, Cuza li chida opoziţia moşierimii şi a une i rpărţi a burgheziei faţă
de aplicarea prngramului său de reforme. In urma constituirii unei noi
Adunări a fost p osibilă aplicarea acestui progra,m de reforme burgheze,
dintre

care

această lege

cea

mai

se punea

cumpărare. - 181.

65 H.

Storch.

„Cours

im;portantă

a

fost

, 1legea

capăt iobăgiei şi

d'economie

politique,

determinent la prosperite des nations " ,

ou

Tome

(Curs de economie .politică sau expun ere
p eritatea naţiunilor) . - 194.

rura.lă"

(august

1864)

;

prin

se dădea pămînt ţăranilor prin răs

Exposition
I,

des

princiip es,

St-Petersburg,

a principiilor

qui

1815, p. 288

care determină pros

66 A. Cherbu1iez. „Richesse ou pauvrete. E:x1position des .causes et des effets
de la distribution actuel1e des richesses sociales • , Paris, 1841 , p. 14 (Avuţie

828
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sau isarac1e. Expunerea
so ciale) . - 194.

cauzelor şi efectelor actualei distribuiri

a

avuţiei

67 Parafrazare a cuvintelor dui Faust din tragedia cu acelaşi nume a fai Goethe,
partea I, scena a III-a („Odaie de studiu"). - 207.
68 „Tout pour � e mieux dans le llileilleur des mondes possibles" {„Totul este
oit se poate de bine ll1 cea mai bună dintr,e 'lumile posibile "), Aforism din
romanul satiric „Candid .sau Optimismul" al lui Voltaire. - 207.
69 Goethe,
- 208.

„Faust " , partea I,

scena a 5-a (Pivniţa lui Auenbach, la Lipsea).

70 Lucreţiu. „Poemllll naturii", cartea intii, versurile 155-156. - 227.

71 Marx îl numeşte tîn ironie pe Wilhelm Roscher Wilhelm Tucidide Roscher
deoarece, în prefaţa la ediţia I-a a cărţii sale „Die Grundlagen der National
okonomLe" („Prinmpiile economiei politice") , economistul vulgar „s-a declarat " ,
după cum spune Marx, c u multă modestie „Tucidide al economiei politice•,
Citindu-l rpe Tucidide, Roscher S'JlUne : „ca şi istoricul antic, doresc şi eu
ca �ucrarea mea să fie de folos celor care„." etc. - 229.
72 Este

Vo!'ba de scriitorul şi criticul literar ge!'man Gottsched, care a jucat
un anumit rol pozitiv în literatură, dar care a manifestat lin acelaşi timp o
mare intoleranţă faţă de orice tendinţe novatoare •În literatură. De aceea
numele lui a devenit sinonim cu !Înfumurarea şi inexpresivitatea [iterară.
- 229.

73 W. Jacob.

„A Letter to S, Whitbread, being a Sequel to Consirlerations on
the Protection Required by British Agriculture", London, 1815, p. 33 {„Scri
soare către S. Whitbread dn Jegătură cu discutarea măsurtlor protecţioniste
dictate de interesele agriculturii britanice"). - 231.

74 Este vorba de legea cu privire da reglementarea muncii în !fabrici din '1833.

In legătură cu aceasta vezi volllJIIlul de faţă, rp. 289-290. - 236.

75 Hiliaşti (de 1a grecescul „hilias" - o mie) - propovăduitorii doctrine!
mistice-religioase despre a doua venire a lui Hristos şi instaurar ea pe p ă
mînt a , 1împărăţiei de o mie de ani", a dreptăţii, egalităţii şi fericirii gene·
rale. Credinţele hiliaste au aaiărut IÎn perioada destrămării orînduirii scla
vagiste pe fondUJ. aisUJ>ririi insU1portabile şi al suferinţelor tîndurate de masele
muncitoare, care căutau o ieşire în visuri lfanteziste de eliberare. Aceste
credinţe rau cunoscut o largă răs.'l}îndire i.n primele timpuri ale creştini�mu
lui, iar uMerio r au renăscut mereu în doctrinele diferitelor secte din Evul
mediu. - 239.
„The Phflosophy of Manufactures ; or, An Exposition of the Scien
tific, Moral and Commercial Economy of the Factory System of Great
Britain" , London, 1835, p. 406 („Filozofia d'abricii sau Expunere a aspecturui
ştiinţific, moral şi comercial al ecooomiei llistemului de fabrică in Marea
Britanie"), - 239.

76 A. Ure.

11 Little shilling men (adepţii şilingului mk) . sau şcoala de la Birmingham -

şcoală economică apărută in rprima jumătate a seco'lului
ei propagau teoria unităţii de măsură monetare ideale
exclusiv ca „denumiri de calcul". Reprezentanţii şcolii
Jfraţii Thoma s şi Mattias Attwood, Spooner şi alţii, au

al XIX-lea. Adepţii
şi considerau banii
de la B irmingham,
fotoomit un proiect

8 29
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de reducere a ·conţinutului aur a•l unităţii monetare din Amglia pe care l-au
denumit

„proiectul

şilingului

„adepţii şilingului mic"

mic " .

De

aici

şi

denumirea

şcolii.

Totodată

s-au pronunţat împotriva măsurilor luate de guvern

dn

în vederea reducerii cantităţii de bani aflaţd

icirculaţie. Ei erau de părere

că realizarea principiilor şcolii lor, determiDIÎnd o creştere artificială a preţu
:rilor, era de natură să învioreze industria şi să asigure prosperitatea gene
rală

a ţării. !n realitate însă, devalorizarea valutei preconizată de ei n-a
făcut decît să stingă datona publică şi datoriile particulare în bani devalori

zaţi,

adică

să

care beneficiau

aducă

�n

anumite

avantaj e

vistieriei

.şi

marilor

întreprinzători

principal de toate creditele posibile. Marx vorbeşte des.pre

această şcoală în lucrarea sa „Contribuţii la critica economiei politice"
Marx şi F. Engels, Opere, val. 13, Bucureşti, Editura {Politică,

K.

•P · 71-72) .

(vezi

1962,

- 244.

78 Vezi adnotarea 64. - 248.
'79 „Reglement organique•
zare şi

conducere

(Regulamentele

organice)

-

regulamente

de

organi

a Moldovei şi Ţării Româneşti, preconizate prin convenţia

de la Akkerman şi întocmite potrivit prevederilor tratatu!lui de la Adrianopol
(1 829) . Puse în aplicare lin 1 83.l în Ţara Românească şi ân 1 832 în Moldorva,
îndrllilllarea

sub

organice

au

şi

supravegherea

menţinu t

şi

întărit

generalului
privilegiile

clasa conducătoare în stat. Ele au
instrument de represiune capabil

Pavel Kisseleff, regulamentele
boierÎllllii care continua să fie
agrară şi un

coillS tituit o aspră legislaţie

ce 1-a
dete:raninat pe K. Marx să de caracterizeze drept „ codicele muncii de clacă•

şi

„o •eicpresie pozitivă a

au îngrădit puterea
stat,

au

instituit

vechile servicii
şi

dezvoltarea

au

publice

(embrion
şi

au

economice-administrative,

capitailtsmului,

Curprinzînd

rezistenţa

deschizind

disipoziţii

ţărănimii, ceea

Regulamentele organice

introdus rprincÎJpiul separării

adunările obşteşti

reorganizat

politică.

frîngă

goanei după supramuncă •.

domnească,

for

pdlitice

să

creat

regimului
altele

noi.

regulamentele

astfel

aproape

al

ambele :regulamente,

în

dte

un

două

articol din

partea

care, 1n general,

în
au

prevederile
au favorizat

drumul spre

regulamentele

pregătit unirea celor două ţări dntr-un singur stat, ceea
constituit o lege fundamentală

Prin

organice

burgheziei

identice,

puterilor

parlamentar) ,

rputerea

organice

au

ce, de fapt, anticipau

lor !finală.

Dar,

deşi

au

a !favorizat dezvoltarea oelor

ţări "române, regulamentele organice au devenit, dn s curt timp, datorită

dezvoltării

capitailismului,

politic al principatelor.

-

o

piedică

pentru

progresul

economic,

social

şi

249.

80 Dryden. „The Oock and rthe Fox• („Cocoşul şi vulpea " ) . - 253.
81 Ecce iterum Crispinus (Iarăşi Crispinus I)
Iuvena�, ân

-

aşa âncepe

satira

a IV-a

a lui

a cărei primă ;parte este înfierat CrÎiSlpinus, un curtean al împă

ratului Domiţian. !n sensul figurat expresia înseamnă : „iarăşi acelaşi perso
naj " sau „iarăşi acelaşi ilucru" . - 258.

.82 Eleaţii - şcoală
al

V-lea IÎ.e.n.

menide

ideaUstă

in

Reprezentanţii

şi ZeillOn .

ei

filozofia
cei mai

Eleaţii demonstrau,

tatea fenomenelor nu

au o

existenţă

greacă

din

de seamă

printre
reală,

ailtele,

secolele
au

fost

al

Vll-lea

Xenofan,

şi

iPar

că mişcarea şi diversi

ci sînt simple

11parenţe.

-

260.

fo Anglia, ptnă :în 1933, colegiu de juraţi,
12-23 de persoane alese de şeriJf dintre „oamenii oneşti şi leali"

83 Grand Jury (Marele juriu)
compus din
din comitat,

carn îndeplinea funcţia de instanţă de

cercetări preliminare

decidea dacă incudpaţii să fie deferiţi �ribunalului corecţional.

- 262.
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84 Marx se referă la recenzia sa la cartea lui Th. Carlyle „Pamflete contem
porane" (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura rp olitică,
1960, p. 274-285) . - 266.

85 W. Strange. „The Seven Sources of Health", London, 1864, p. 84. - 268.
86 „Britons never, never shall be slaves !" („Britanii nu vor fi niciodată, nici
odată sclavi !") - cuvinte din imnul englez „Rule, Britania ! " . - 274.
87 Exeter-Hall - clădire din Londra,
religioase şi filantropice. - 275.
88 Vezi adnotarea 4.

-

loc de

întrunire

a

diverselor asociaţi:ii

277.

89 Apres moi le deluge I (DUJPă mine potorpul I) - se spune că astfel a răs
puns regele Franţei Ludovic al XV-iea atunci cînd cineva din anturajul lui
i-a atras atenţia că senbările şi petrecerile de la curte ameninţă ţara cu o
mare creştere a datoriei ipublice. - 280.
90 „A-şi vinde dreptul de întîi născut pentru un blid de fiertură" - această
eX1presie plastică iprovine dintr-o legendă biblică. Se spune că acesta a fost
preţul rpentru care Esau ar fi vîndut lui Iacob dreptul de întîi născut. - 281.
91 Marea ciumă - •îngrozitoare epidemie de ciumă care a făcut ravagii Îr•
Europa apuseană in 1347�1350. După datele existente, au murit atunci de
ciumă 25 OOO OOO de oameni, c�rca '/• din porpulaţia Europei apusene. - 282.
92 Vezi adnotarea 58. - 283.
93 „Factories Inquiry Commission. First Report of the Central Board of His.
Majesty"s CommLssioners. Ordered, by the House of Commons, •to be printerl
28 June 1833 " , p. 53. - 289.
94 „Periculum in mora• - cuvinte din lucrarea istoricului roman Titus Livius,
„Ab urbe condita", c artea a XXXVIII-a, cap. XXV („De Ia fundarea Romei")
- 290.

95 Report from the C<Jmmittee on the „Bill to regulate the Labour of Children
in the Mills and Factories 'Of the United Kingdom" : with the Minutes of
Evidence". Ordered, by the House of Commons, to be iprinted, 8 august 1 832.
290.

96 În timpul sărbătorilor tradiţionaile Sn cinstea lui Juggernaut - încarnare a
divinităţii hinduse Vişnu - credincioşii fanatici se arunc ă sub roţile carului
pe care este purtată statuia lui Vişnu. - 291.
97 Este vorba de Carta poporului care cuprindea revendicările cartiştilor, publi
cată la 8 mai 1 838 ca proiect de lege ce urma să fie prezentat în parla
ment. Ea conţinea şase puncte : votul universal (pentru bărbaţii care au
1mplinit vîrsta de 21 d e ani). alegeri parlamentare anuale, vot secret, egali
zarea circumscripţiilor electoDale, desfiinţarea censului de avere pentru can
didaţii ân alegerile p arlamentare, remunerarea deputaţblor. - 291.
98 Partizanii Ligii împotriva legilor cerealelor (vezi adnotarea 9) în propaganda
lor demagogică încercau să-i convingă pe muncitori că .prin instaurarea Iibe
rUilui schimb salariul lor real va creşte, şi muncitorii vor avea o pîine de
două ori mai mare ca înainte („big 'loaf") . Placarde pe care figurau două
pîini, una mare şi una mică, şi inscripţiile respective, erau rpurtate pe străzi
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în scopuri de agitaţie. Realitatea a arătat cit de mincinoase erau aceste pro
misiuni şi

tertipuri.

Capitalul industrial din Anglia

abolirea legilor cerealelor,

care s-a

consolidat prin

şt-a intensificat ofensiva împotriva

intereselor

vi

tale ale dasei muncitoare. - 292.

99 Comisari ai Convenţiei se numeau în timpul revoluţiei burgheze franceze
de la stirşitul
nală

a

sec.

Republicii

al

XVIII-lea

Franceze

in

reprezentanţii

1 792-1795)

Convenţiei

(Adunarea

departamente

Î'll

şi

în

Naţio

armată,

învestiţi cu [mputerniciri speciale. - 295.

100

Loi des suspects - lege

adoptată de Corpul

legislativ la

19 februarie 1858,

care acorda împăratului ş i guvernului său dreptul nelimitat de a trimite la
închisoare sau de a deporta î n diferite localităţi din Franţa ş i din Algeria,
ba chiar de a expulza definitiv de pe teritoriul Franţei pe toţi cei suspectaţi
de atitudine osti1ă regimului celui de-al doilea Imperiu. - 296.

101 Vezi adnotarea 18. - 296.
t 02 W.

Shakespeare.

„Neguţătorul

din

Veneţia",

actul

IV,

scena

1.

297 .

.l.03 W.

Shakespeare.

„Neguţătorul

din

Veneţia",

actul

IV,

scena

1.

298.

104 Legile celor 10 table - varianta iniţială a „legilor celor 12 tabl e " , cel mai
vechi monument de drept al statului sclavagist iroman. Menite să ocrotească
proprietatea

privată,

legile

1 05

prevedeau 1pentru

Istoricul francez Linguet emite
civiles,

ou

Pri'll cipes

livre V, chapitre

datornicul

nesolvabil

lipsirea

ca sclav sau chiar tăierea in bucăţi. - 298.

de Hbertate, vintlerea

această ipoteză în lucrarea „Theorie des loix

fondamentaux de

XX

la

societe".

Tome

II,

Londres,

1767,

(„Teoria legilor civile sau Principiile fundamentale ale

societăţi i " ) . - 298.

106 In lucrarea sa „Die Geheimnisse des christliches Alterthums• , istoricul ger
man Daumer afirmă că primii
de om.

creştini mincau în timpul împărtăşaniei

carne

- 298.

l07 Marele socialist utopist francez Fourier a zugrăvit un tablou al societăţii
viitorului in care omul va executa în timpul unei zile de muncă

operaţii,

ziua

de

muncă

fiind

formată

din

oîteva

şedinţe

mai multe
(„courtes

scurte

sences " ) , de cite o oră şi j umătate - două ore. Fourier considera

că, dato

rită

incit

acestui fapt,

productivitatea

muncii

va

creşte

în

aşa măsură

cel

mai sărac muncitor va avea posibilitatea de a-şi satisface trebui'!lţele în mai
mare măsură decît orice capitalist de ipînă attmci. - 301.

108 Este vorba de congresul muncitorilor americani, care a avut Joc La Balti
more intre 20 şi 25 august 1866. La congres au p articipat 60 de delegaţi re
prezentind peste 60 OOO de muncitori 9rupaţi în trade-unionuri. Congresul a
dezbătut probleme ca : legiferarea zilei de muncă de 8 ore, activitatea poli
tică

a

muncitorilor,

asociaţiile

cooperative,

cuprinderea

tuturor

munci terilor

în trade-unionuri etc. La congres a fost adoptată de asemenea o hotăilîre cu

privire

la

crearea

unei

organizaţii

politice

a

clasei

muncitoarn,

National

Labour Union. - 3 1 1 .

109 Rezoluţia Congresului d e l a Geneva a l Asociaţiei Internaţionale a Muncito
riilor

a

fost

întocmită

pe

baza

„Instrucţiunilor

pentru

Central provizoriu în legătură cu diferite iprobleme"

delegaţii

(vezi

Consiliului

K. Marx şi F. En-

832
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16, Bucureşti, Editura politică, 1963, ip. 202-212). ln pasaju!

gels, Opere, voi.
citat din

rezoluţie texttill

acestor

„Instrucţiuni"

este reprodus eirect. - 312.

1 1 0 ,,Şarpele chinurilor lor" - parafrază din poezia 1lui Heine „Heinrich"

(din

ciclul „Poezii contemporane " ) . - 312.

1 1 1 Magna Charta - Mdgna Charta Libertatum - sub această denumire a intrat
dn istorie d ocumentul semnat d e regele en.gtlez Ioan !fără Ţară 1n 1215.
„Magna
de

Charta•

cavaleri

a fost impusă

şi

orăşeni.

Ea

regelui

rprevedea

de marii feudali

o

anumită

răsculaţi,

limitare

a

sprijiniţi

puterii

regale,

menţinea o serie de priVi.legii !feudale $"i conţinea li!nele concesii în favoarea

cava•lerilor şi a oraşe1or. 1n p asajul de faţă Marx !Se referă la legile cu pri
vire la limitarea zilei de muncă

umna

unei

lui>te

îndelungate

cucerite

Şi

de

clasa mundtoare din Angli a în

îrnverşunate

iîmpotriva

capitalului.

-

313.

1 12 Quantum mutatus ab iJJlo r (Ce s chimbare faţă de ceea ce a fost) - Virgiliu,
„Eneid a " , cartea a doua, versul 274. - 313.
1 1 3 Cuvintel e „Intr-adevăr n-au �nvăţat nLtnic" - ca.re au căpătat o largă circu
laţie

sînt

aceste

cuprinse

cuvinte

regaliştilor,

într-o

sînt

care

scrisoare

atribuite

lui

a

amiralului

Talleyrand.

s-au dovedit inCdiJabili să

Ele

francez
au

de

fost

Panat.

spuse

tragă IÎD.văţăminte din

la

Uneori

adresa

revoluţia

burgheză franceză de Ja <stîrşitul secolului al XVIII-lea. - 318.

1 1 4 Despre faptul că ignoranţa nu este un argument Spinoza vorbeşte ân „Etica"
(partea întii, adaos) , ridiaîndu-se împotriva reprezentanţilor ooncepţiei clerical
teleologice asupra

naturii, care considerau „voinţ a divinităţii" drept cauza
cauzelor tuturor fenomenelor şi al căror unic argument era necunoaşterea altor
cauze. - 318.

1 1 5 Vezi A. Quetelet. „Sur l'homme et le developpement de ses
Essai de phisique sociale". Tomes I-II, Paris, 1 835. - 334.

facultes,

ou

1 1 6 W. Roscher. „ System der Vdlkswirthrschaft". Barai I : „Die Grund1lagen der
Nation.alOkonomie. •
Augs.burg,

Dritte, vermehrte und

1858, s. 8�9. - 335.

verb esserte Auflage,

Stuttgart

und

1 1 7 Este vorba de iniţiativa muncitorilor din QJ'aşul Rochldale (districtul irldustrial
Manchester) ,

care,

pornind

de

la

ideile

socialiştilor

utopici,

au

organizat

în

1 844 o cooperativă de consum. Această cooperativă •care şi-a luat denu
mirea de Society of Equitable PLoneers, a format nucleul mişcării cbopera
tiste a muncitorilor din Anglia şi din alte ţări. - 342.

1 1 8 Vezi adnotarea 49. - 353.

1 1 9 Bellum omnlum con tra omnes (războiul tuturor !Împotriva tuturor) - expresie
dm lucrarea „Leviathan • a lui Thomas Hobbes. - 366.

120 Potrivit legendei, patricianul roman Menenius AgripPa i-a convins pe plebeii
răsculaţi în anul 494 i.e.n. să �e supună i$torisindu-le fabula cu părţile
corpului omenesc care s-au răzvrătit împotriva stomacului. Mertenius Agrippa
compara
plebeii,

societatea
care

din

hrăneau

Vremea

stomacul

sa .cu
acestui

organismul

viu

organism -

ale cărui mîini

pe patricieni.

A-ş a

erau
cum

separarea mîinilor de stomac duce inevitabil la moartea organismului tot aŞa
refuzul plebeilor

de

Romei antice. - 371.

a-şi

fo.deplinl

obligaţiile

ar

fi

dus

la

pieirea

statului

Adno.tări
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121 S ocie ty of Aris (Societatea artelor şi meseriHor) - societate burghezo-ilumi
nistă cu caracter filantropic, fondată iîn 1754 la Londra. Societatea declara
grandilocvent că sicopul ei este „încurajarea artelor, meseriilor şi comerţului"
şi a tot ce poate duce la „ocUJparea pauperilor, Jărgirea comerţului şi îmbo
găţirea ţării" etc. Ea a dncercat să joace rolul de mediator !Între muncitori
şi intreprinzători. Marx o numea „societatea artelor şi linşelătoriilor". - 374.
122 Hegel. „ Grundlinien der Philosophie des Rechts ", Werke. Zweite Aufilage.
Bd. VIII, Berlin, 1840, S. 247. („Bazele filozofiei dreptului"). - 374.
123 Vezi adnotarea 49. - 374.

124 Aici găsim la Marx o inexactitate. In realitate autorul lucrării „Concerning
Happiness, A. Dialogue" nu este diplomatul James Harris , care a publicat
cartea „Diaries and Correspondence " , ci tatăl acestuia, James Harris. --, 375.

1 25 Marx reproduce această expresie a lui Archilochus după lucrarea lui Sextus
Bmpiricus : „Adversus mathematicos", liber XI, 44. - 375.
126 Epoca răsturnării celor 30 de tirani - perioada de la sfîrşitul secolu:lui
al V-lea î.e.n., cirul la Atena a fost instaurată democraţia sclavagistă în
locul regimului despotic aJ. celor treizeci de oligarhi. ln această perioadă la
Atena a luat o mare dezvoltare capitalul comercial şi cămătăresc. - 376.
127 Republica lui Plat on - statul ideal conceiput de Platon, exipresie idealizată a
intereselor aristocraţiei salavagiste. La baza lui se află împărţirea cetăţenilor
liberi în : „filozofi" , cărora le revenea funcţia de conducere a statului, mili·
tari, apărători ai statului împotriva duşmanilor externi şi interni, şi agri
cultori, meseriaşi şi negustori care trebuiau să întreţină prin munca lor
clasa dominantă. - 377.
128 Se citează p. 21 din �ucrarea lui A. Ure (vezi adnotarea 76). - 379.
129 Maşina calorică - maşina care funcţiona pe principiu! dilatării şi compri·
mării aerului prin încălzire şi răcire. Faţă de maşina cu abur era greoaie ş1
avea un coeficient de utilitate foarte .scăzut. Inventată la iînceputul sec.
al XIX-iea, la sfîrşitul acestui secol ea îşi pierduse orice utilitate practică.
- 382.

130 Jenny

maşină de filat inventată ln 1 764-1767 şi p e care creatorul ei,
James Hargreaves, a numit-o astfel în cinstea fiicei s ale. - 383.

131 Biblia. DeuteronOl!Ilul, cap. 25, 4. - 383.
132 Boynes. „The Cotton Trade. Two Lectures -an the above Subject, Delivered
before the Membres of the Blackburn Literary Scientific and Mechanics"Insti
tution". Blacklburn - London, 1 857, !P· 48. - 397.

133 Privy council (Consiiliul privat) - orga n special pe aiîngă regele Angliei, alcă
tuit diin miniştri şi alţi demnitari, precum şi din reprezentanţi ai foailtului
cler. A Juat fiinţă în secolul al XIII-iea. Vreme îndelungată a avut dreptul
de a emite legi în numele regelui şi peste capul parlamentului. In secolele
al XVILI-lea şi al XIX-iea rolul Consiliului privat a scăzut considerabil. In
prezent Consiliul privat nu participă practic Ja conducerea statului. - 408.

"34 Schiller. „Cîntecul despre clopot".

- 415.

135 Se citează p. 22 din lucrarea lui A. Ure (vezi adnotarea 76). - 430.
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136 Vezi volumul de tfaţă, p. 290 şi urm. - 430.
1 37 Vezi volumul de faţă, p. 299, 111 ota 157. - 434.
138 Fourier numeşte fobricile „ocne cu regim ceva mai Mînd " („Ies bagnes
mitiges") în lucrarea „La fausse industrie morcelee, repugnante, mensongere,
et rantidote, �·industrie naturelle, combinee , attrayante, veriidique, donnant
qua.druple ·p roduit", Paris, 1835, p. 59. - 436.
1 39 Marx citează lucrarea Jui Secondo Lancellotti „L'Hoggidi overo Gl'ingegni
non inferiori a'passati• după I. Beckmann „Beytrăg-e z.ur Geschichte der
Eriindungen". Band I , Leipzig, 1786, S. 1 25-126. - 437.
1 40 Tabelul a tfost întoomit •pe baza datelor extrase din următoarele otrei docu
mente pat.lamentare purbînd titlul comun „F.actori-es" : „Return to an Address
of the Honoura.ble the House of Commons, dated 15 Apr�! 11856" ; „Return
to an Address of the Honourable the House otf Commons, dated 24 April 1 861"
şi „Return to an Address otf the Honourable the House of Gommons, dated
5 December 1 867". - 443.
1 4 1 „Tenth Report of the Commissioners appointed •to inquire into the Organi
zation and Rul-es of Trades Unions and other Associations : together with
Minutes of Evidenc-e• . London, 1868, p. 63, 64. - 445.
1 42 „Nominibus mollire licet maia d („Se cuvine ca .răul să fie �ndulcit prin
cuvdnte") - Ovidiu, „Ars amatoria " , cartea a Il-.a, II, versul 657. - 448.

1 43 Marx a luat aceste date din documentu! parlamentar : „Corn, Grain and
Meal. Return to an Order of the Honourab!e the House of Commons, dated
18 February 1867". - 461.
1 44 Legile împotriva drep tului de asociere - legi adoptate de parlamentul
englez în 1 799 şi 1 800, care interziceau crearea şi activitatea oricăror orga
nizaţii muncitoreşti. Aceste legi au fost abrogate de iparlament in 1824, iar
în 1 825 a<brogarea Jo.r a fost confirmată din IbOU. Cu toate acestea, autorită
ţile au continuat să ·limiteze în mare măsură acttvitatea asociaţiilor munci
toreşti. Astfel, simpla agitaţie pentru intrarea muncitorilor într-o asociatie
şi pentru participarea la greve era considerată ca „uz de ifortă" şi „violenţă•
şi se pedepsea ca delict penal. - 462.
1 45 Vezi adnotarea 98. - 463.
146 Marx se referă la faptul că după desfiinţarea monopolului Companiei Iooii!or
Orientale dn comerţul cu China (1833) comercianţii particulari englezi au
pătruns masiv pe piata chineză. O amploare deosebit de mare a luat comerţul
de contrabandă cu -Olpium, sprij init ipe toate căile de guvernul Angliei, care
a nesocotit în mod conştient legile şi interesele de stat ale Chinei şi a
contribuit la intoxicarea în masă şi la subminarea sănătăţii 1chinezil-0r. Ca
răspuns la măsurile hotărite luate de autorităţile chineze dmpotriva irniportu
lui de contrabandă a acestui stupefiant in ţ ara lor, englezii au dezlănţuit
primul război „al opiului" (1 839-1842) , car e s-a încheiat printr-un tratat
inegal şi tîlhăresc pentru China. - 467.
1 47 Vezi adnotarea 129. - 469.
1 48 Vezi adnotarea 133. - 473.
149 Vezi adnotarea 49. - 479.

835

Adnotări

150 Registrar General (Registratorul general) - aşa se numea dn Anglia funcţio

narul care conducea Biroul central de înregistrar e a actelor de stare civilă.
Pe 1ingă atribuţiile sale obi�uite, odată la 110 ani, biroul �ăcea recensămintul
populaţiei. - 481 .
1 51 Este vorba

de documentul pa.Il!amentar intitulat : „Factories. Return to an
Address of the Honourable the House of Commons, dated 24 April 1861 " .
p . 9 . - 483.

152 W.

Shakespeare.

„Neguţătorul

din Veneţia",

153 „Ne sutar ultra crepidam /" („Cizmarule,

a.ctul

IV,

scena

l.

- 495.

vezi-ţi de calapoadele ,ta'1e") - i-a
,replicat renumitul pictor grec antic Apetlles unui cizmar care i-a criNcat
picturile ; cismarul nu se pricepea deloc la pictură, dar îi Teproşa că
într-o pi ctură a sa nu a redat bine Sncălţămintea. - 497.

154 Vezi adnotarea

5. - 503.

155 Cuvinte parafrazate

din poezia „An d·ie Natur" a lui Friedrich Leopold
Stolberg, poet german de Ia sfîrşitul sec. al XVIII-iea. - 518.

156 P. J. Proudhon.

„ Sys.leme des contradictiOlll.S economiques , ou Philosoiphie de
!a misere" , T. I., Paris, 1 846 , p. 13. („Sistemul contradicţiilor economice sau
Filozofia mizeriei"). - 519.

157 Este

vorba de Confederaţia celm unsprezece state sclavagiste din sudul
S.U.A. care a existat în 1 861-1 865, şi a fost creată în urma rebeliunii pro
prietarilor de sclavi. Proclamind un stat separat, rebelii şi-au pus drept scop
menţinerea sclaviei şi extinderea ei pe dntregul teritoriu al S.U.A. Confe
deraţia a fost lichidată în 1865 în urma înfnîngerii proprietarilor de sclavi în
războiul civil. - 546.

158 Autorul cărţii „Efill ai sur la nature du commerce en genera•!" este Richard
Cantillon. Lucrarea a !fost revizuită în vederea editării ei ,in liililba engleză
de o rudă a autorului, Philippe Cantillon. - 564.

159 Marx face aluzie aki la comportarea mareşalului curţii, Kalb, din tragedia

lui Schiller „Intrigă şi iubire". In actul al treilea al piesei (scena a doua)
la inceput Kalb refuză să participe Ia intriga pe care o urzea preşedintele
0
la curtea prinţului. Preşedintele îl ameninţă atunci că �şi va da demisia,
ceea ce ar fi atras după sine şi demisia lui Kalb. Inspăim&ntat, Kalb replică :
„Dar cu mine cum rămine ?... Ce v-a venit I Sînteţi doar un om !Învăţat I
Dar eu... mon Dieu I Ce voi mai fi eu dacă alteţa .sa mă va demite ?".
- 585.
160 Este vorba de Asociaţia muncitorilor germani, înfiinţată de Marx şi Engels
ila sfirşitul lunii august 1847 Ia Bruxelles ân .scopul educării politice a mun
citoriilor germani care locuiau �'il Belgia şi al propagării ideilor comunismului
ştiinţi.fie dn r.îndurile lor. Sub conducerea lui Marx şi 'Engels şi a >tovarăşilor
lor de luptă, Asociaţia a devenit centrul legal de unire a forţelor proletare
revoluţionare din Belgia. Cele mai bune elemente ale Asociaţiei au lăcut
pal1te din comunitatea din Bruxelles a Ligii comunişti1or. După revoluţia
burgheză din februarie 1 848 din Franţa, A.sociaţia şi-a �ncetat activitatea
1în urma arestării şi expulzării membrilor ei de c ătre poliţia belgiană. - 588.

161 Siililon.de de Sismondi,

„Nouveaux principes d'economie politique, ou de la
richesse dans ses rapports avec la population", Tome I, P aris, 1819, p. 1 1 9 .

- 591.
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162 Avraam a avut

de urmaş pe Isaac ; Isaac a avut de urmaş pe Iacob etc.

In Noul Testament
a

crescut

(Evanghelia

neamul

lui

cea de la Matei, cap. I)

Avraam,

stră!bunul

se !Povesteşte

evreilor

şi

cum

din

Rechts" .

Werke.

el

se

cum

trage

poporul evreu. - 591.
163 Hegel!.

„Grundlinien

der

PhHosophie

des

Zweite

Auflage,

Bd. VIII, Berlin, 1840, S. 259. - 598.
1 64 Este vorba de lucrarea
inductive,

St. Mill .

System

of Logic ,

the

Methods of Scientific Investigation " .

In

two volumes.

în

connected

„A
of

Londra

a

: J.

View

la

being

1843.

Marx

remarcă

faptul

Principles

că

J.

St.

ratiocinative

an:!

of Evidence and the
Prima

Mill,

ediţie

care

a

a

apărut

ipretins

că

expune un „sistem de logic ă " , a fost supenficial ca ecCl'Ilomist şi n-a respec
tat cerinţele elementare ale unei ana•lize logice. - 600.
1 65

Tableau economique {Tabloul economic)

capitalului

- .schema

reproducţiei şi

circulaţiei

social fota!, elaborată pentru prima oară î n ştiinţa economică de

fiziocratul Quesnay. Despre acest tablou se voDbeşte mai amănunţit i n lucrarea
lui Marx „Teorii
secţiunii
şi în

„Capitailul " ,

166 Cuvintele
de

asupra plusvalorii"

citate

voi.
aici

împotriva

dreptului

Datum hat", el
Jimbii

a

6), in capitolul zece

al

„Anti-Diihring" , scris de Marx precum

II (capitolul al nouăsprezecelea) . - 601.
„nu

are

nici o dată" au fost folosite de citeva ori
rostită în Adunarea Naţională de Ja Frankfurt

Lichnowski iÎn cuvîntarea

gulilor

(partea I, .c:aip.

a doua a lucrării lui Engels

istoric

spus

germane,

al

Poloniei

la

independenţă.

In

loc

de

„Keinen

„Keinen Datum nicht hat", IÎntrebuinţînd, contrar re
două

negaţii

consecutive.

De

aceea,

cuvântarea

sa

a stîrnit risetele asistenţei. Amănunte despre cuviintarea lui Lichnowski vezi
în

K.

Marx

şi

F.

.Engels.

Opere,

voi.

5,

Bucureşti, !Editura

1963,

politică,

p. 394. - 602.
167 Schi1ler. „Chezăşia " . - 603.
168 Siint

parafrazate

cuvintele

lui

Faust.

(Faust,

partea

I,

2

scena

-

„In

faţa

porţii oraşului " ) . - 603.

169

Potrivit
cărţile

unei
Bibliei

legende
care

care

datează

formează

şi de alţi proroci. Marx foloseşte
proroci"

în

sensul

de

ceea

din

Vechiul
ce

perioada

Testament

creştinismului

au

fost

;primitiv,

s crise

de

Moise

expresia „asta vine de la Moise şi de la
este

principal,

ceea

ce

este

o

primă

po

runcă etc. - 604.
1 70

J.

B.

Say.

„Trai te

Paris, 1 826,

p.

171 Determinatio
duce
La

aici

d'economie poiitique".

est negatio - orice determinare

principiul lui

Spinoza

Cinquieme

edition,

Tome

premier,

130-131. - 605.

această

Spinoza

expresie

este

!În interpretarea

are

sensul

că

o

negare.

hegeliană

„orke

Marx

1repro

devenită celebră.

limitare

este

o

negare"

(Spinoza. „ Carespondenţa " , Scrisoarea nr. 50) . - 606.
172 Aici

se

Uses,

American
mai

citează

and
mare

lucrarea

Principles :
Peop le " .
parte

adUJSe

de

A.

„The

Principles

lui

New-York,

a

acestei

Potter)
of

A.

considered

a

1841 .

lucrări

!Primelor

Politica!

Potter
with

După

Economy :
to

the

cum ;rezultă din

reprezintă
zece

o

capitole

Economy"

pUJblicată în Anglia în 1 833. - 607.

„Politica!

Reference

of

the
cea

aucrarea

(„PrincipiL!e

Objects,

Introducere,

reproducere
.din

its

Condition
(cu

modificări

lui

J.

economiei

Scrope

politice" ) ,
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173 Cuvintele „nulla dies sine linea•
lebrului pictor grec

antic

o zi fără

(nici

Apeliles,

care

o �inie)

avea drept

sînt atribuite

regulă

să locreze

ce

zilnic

'Oit de puţin Ia picturile sale. - 619.

174 Linguet.

„Theorie des loix civiles , ou Principes
ciete". Tome I. Londres, 1 767, p. 236. - 625 .

175 Peculium - în Roma
putea

încredinţa

sclav.

Stăpînirea

antică,

spre

o

unui

a bunurilor pe

parte

conducere

sau

peculium

nu

fondamentaux

administrare
anula

care

unui

om

dependenţa

de

de

ca.pul

era stăpînul de dr.ept al p e<:ulium-ului.

posesorului unui peculium,

un

i

se !Permitea

sau

a

faţă de stăpînul său, care

sclav,

so

familiei

liber
fapt

la

o

unui

solavului
De 1p ildă,

să încheie tranzacţii

cu

terţe perse>ane n\ldllai dacă &uma obţinută din aceste tranzacţii era mai mică
deoit suma necesară răscumpărării din sclavie. lncheierea de tranzacţii avan
tajoase

şi

alte

măsuri

menite

să

sporească ipeculium-ul

reveneau

obicei

de

capului familiei. - 627.

176 A. Smith „An lnquiry into the Natu.re and Causes of the Wealth of Na·
tions"

(„Avuţia

naţiunilor,

cercetare

asupra

n aturii

şi

cauzelor

ei")

voi.

I,

Edinburgh, 1 814, p. 142. - 63 1.

177 In p erioada 1 849-1 859 Anglia a participat la o serie de războaie : războiul
Crimeii (1853-1 856) , războiul dmpotriva Chinei (1856---1- 858 şi 1 859-1 860) şi
împotriva Iranului (1856---1 857) . In afară d e aceasta, în 1 849 ea a terminat
cucerirea Indiei, iar în 1 857-1 859 trupele ei au înăbuşit răscoala d e mi
berare naţională din India. - 647.
178 Vezi . adnotarea 96. - 655.
179 J. Steuart. „An lnquiry into the PI'indples of Pe>litical Oeconomy"
piile economiei politice") , voi. I, Dubim, 1770, p. 39, 40. - 656.

(„Princi

180 Vezi adnotarea 150. - 660.
1 81 Boileau. Satira a VIll·a. - 662.
1 82 Este vorba de lucrarea lui F. Engels „Situaţia clasei muncitoare din Anglia"
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 1 959) .
- 663.
183 A. Smith. „An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Qf Na·
tion.s " , voi. I, Edinburgh, 1 8 1 4, p. 6. - 664.
1 84 Vezi adnotarea 133. - 664.

185 „Low Churchu - curent lîn biserica anglicană răspfaldit ân special in inîn
durHe
duiau

burgheziei

o

morală

şi

făţarnică.

Contele

activităţi

ajunsese

Church" .

De

ale

clerului

•burgheză

aceea

de
să

Shaftesbury
oîiştdge

Marx

- 684.

inferior.

creştină

iii

o

iş i

Adepţii

desfăşurau

(lord

Ashley) .

însemnată

numeşte

în

186 Vezi adnotarea 150. - 685.
1 87 Horaţiu. „Arta poetică• , versul 173. - 686.

acestui

'°

datorită

influenţă

ironie

curent

activitate

„ip apă•

1n
al

propovă

filantropică

unei

asemenea

cercuri.ie
acestei

„Low

biserici.
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1BB Această expresie este folosită in lucrarea lui Fourier „Le nouveau moru:le
industrie! et 6ocietaire• , Paris, 1 829, secţiunea 5, completări la cap. XXXVI ;
secţiunea a 6-a, concluzii generale.

189 Vezi adnotarea 91.

-

-

702.

709.

190 Erin - .vechea denumire a Irlandei. -

714.

191 Parafrazare a Cll'Vintelor lui Mefisto din tragedia „Faust• de Goethe .(„Prolog
�n ceruri "). - 71 5.
192 Fenieni - revoluţionari mic•burghezţ irlandezi. Primele organizaţii feniene
au apărut !În 1 851 dn Ir.landa şi in S.U.A„ unde era u formate din emigranţi
activitatea fenieniJ.ar reflectau iprotestuI maselor
irlandezi. Programul şi
populare din Irlanda 1.mpotriva asupririi coloniale engleze. Fenienii reven
dicau independenţa naţională a ţării lor, in6taurarea republicii democratice,
transformarea ţăranilor arendaşi în iproprietari ai pămînturilor pe care le
11JJCrau etc. Ei sperau să-şi înfăptuiască programul politic cu ajutorul unei
insurecţii armate. Activitatea Jor complotistă a suferit insă un eşec.
sfilrşitul deceniului al 'i'-lea, fenienii au fost supuşi unor represiuni
masă. ln deceniul al 8-lea mişcarea

193 Horaţiu, Epodae, 'i'.

-

feniană

s-a destrămat. - 718.

La
în

718.

194 Prin revoluţionarea pieţei mondiale se ânţ.elege aici decăderea rapidă, IÎnce
pînd de la sfiîrşitul secolului

al XV-'lea,

a rolului Genuei, Veneţiei şi

OO"aşe din nordul Italiei în comerţul de tranzit

altor

lin umna marilor des coperiri

geografice din acea vreme : descoperirea Cubei, a insulelor Haiti şi Baha
mas, a Americii de Nord, a drumului maritim spre India pe la sudul Africii
şi, dnsffoşit, descoperirea Ameri'Cii de Sud. - 722.

195 J. Steuart, „An Inquiry into the Principles Qf Politica! Oeconamy • , vol. I,
Dublin, 1'110 , p . 52. - 723.
1 96 „ Pa uper ublque jacet•, Ovidiu. Fastele, I, r. 218.

-

726.

19'1 Este vorba, evident, de ucazul cu !Privire la urmărirea ţăranilor fugari, dat
-în •159'1, sub domnia ţarului Feodor Ivanovici, cind clr.muitorul de fapt al
Rusiei era Boris Godunov. Conform acestui ucaz, ţăranii care plecau in
bej.enie

din

.cauza

jugului

şi

împilării

a

insuportabile

moşieri·lor

erau

căutaţi timp de cinci ani şi inapoiaţi cu sila stăpînilor for. - 728.

198 Glorious Revolution
riografia

Anglia

burgheză

a /fost

(revoluţia
engleză

instaurată

glorioasă)

lovitura

monarhia

de

stat

Burke to
in

Letter

from

denumită
�n

bazată

în

urma

pe

un

isto

căreia

în

compromis

728.

the

Right

a Noble Lord, on ithe Attaks made upon

the Hanse
Early

„A

-

este

1688,

constituţională,

între aristocraţia funciară şi marea burghezie.

l99 Este vorba de pamfletul :

astfel
din

Honournble

iBclmund

him and bis Pension, in

of ILords, by the Duke of Bedford, and the Earl of LaudeI'dale,
present Sessions of Parliament", apărut IÎn 1 '196 la Londra.

the

- 729.

200 Legea lui Liclnius - lege adoptată dn Roma antică 1n anul 36'1 �.e.n. Legea
pr·evedea o oarecare limitare

folosinţă

personală

şi

a dreptului de a itrece !Pămînturile obşteşti în

casarea

paorţială

e.

datoriilor.

lndreptată

creşterii marii proprietăţi funciare şi a privilegiilor patricienilor,

!Împotriva

ea reflecta
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o

anumită �ntărire

a

poziţiilo.r

economic e şi

politice ale

plebeilor.
-

această lege tribunilor poporului Llcinius şi Sextius.

atrDbuie

Tradiţia

732.

201 Este voriba de răscoala din 1 745-1746 a partizan�lor dinastiei Stuart,

care

cereau aducerea pe tronul Angliei a a.şa-numitulu i „tinăr pretendent• Charles
Edward.

Răscoala

reflecta

totodată

.protestul

maselor

populare

ş i Anglia �mpotriva exploatării lor de către landlorzi şi a
a

ţăranilor de ipe

armatei

regulate

Scoţiei

a

păm.înturHe Jor.

a

i!nceput

Angliei,

să

se

destrame

-

Illli nturi s-a intensificat.

In

urma •înăbuşirii

organizarea

de

rapid,

clan

iar

răscoalei

din

cu

regiunea

alungarea

din

Scoţia

alungării în masă
ajutorul

muntoasă

ţăranilor

de

pe

a

J?ă

734.

202 Taksmeni erau numiţi în Scoţia, după cum arată Marx '.În articolul „Alege
�

rile.

K.

Complilcaţii

Marx

şi

p. 532-539) ,
directă

nea

oite

acoroa

F.

in

a
o

financiare.

Engels,

Ducesa

8,

voi.

de

clanului

de

(„omul

pălll!Înt

(tak)

Sutherland

Bucureşti,

organizării de clan,

condiţiile
lairdului

bucată

-

Opere,

cel

din

şi

Editura

sclavia"

(vezi

politică,

1 960,

comandanţii aif!aţi în suboroi
ma.re").

Acesta

proprietatea

din

întregului

urmă

le

clan,

iar

destrămarea

or

ei, în semn că-i recunosc autoritatea, i i plăteau un mic tribut. La rundul lor ,
taksmell'Îi

acordau

parcele

de

pămînt

vas.alillo r.

O dată

cu

ganizării de clan, Iairldul s-a transformat în 1andlrud, .jar taksmenii au devenit

în

forul

nişte

fermieri

capitalişti.

Tributul

de

pînă

atunci

s-a

transformat

în rentă funciară. - 734.

203 Gaelii - populaţia băştinaşă d i n regiunile muntoase din nordul şi din vestul
-

Scoţiei, urmaşi ai vechilor celţi.

204 Marx se

referă

Ia

articolul

734.

său :

,,.A!Jegerile.

-

Complicaţii

financiare.

Ducesa de Sutherland şi sclavi a " , publicat în „New-York Daily Tribune• din

9 februarie 1853 (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura
poHtică, 1960, p. 532--539) . - 735.
205 Vezi adnotarea 1 2 1 . - 138.
206 Petty

Sessions

AngJia ;

(mi:cile

sesiuni)

-

sesiuni

ale

judecătoriilor

de

pace

judecă procese mici după o procedură judiciară simplificată.

din

741.

207 A. Smith. „An Inquiry into the Nature arul Causes of the Wealth of Na
tions•, voi. V, Edinburgh, 1 8'1 4, p. 237. - 742.
208 Vezi adnotarea 1 74. - 742.

209 Vezi adnotarea 144. - 743.
210 Legea
mediu.

cu

privire la „ conspiraţii" a fost în vigoare in Anglia i!ncă 1n ev.ul

Ea rinterzicea

„orice

acţiuni

conspirative,

chiar

dacă a u

la

bază

1Hl

motiv legial". Pe baza acestei legi Mga.nizaţiile şi lUJpta de clasă a muncito
rilor erau reprimate, atit !PÎnă J.a a doiptarea legilor impotriva asocierii (vezi
adnotar.ea 1144) cit şi după abrogarea lor. - 745.

2 1 1 Este vorba de dictatura iacobină în Franţa (iunie 1 793 - iunie 1794). - 74 6.
21 2 A. Anderson. „An Historical and Chronological Deduction of the Ori!}in of
Commerce,

from

the

Earliest

accounts

to

the ipresent

Time " .

Prima

ediţie

a a.părut î n 1 764 Ia Londra. - 14 9.

213 J. Steuart. „An Inquiry into the Princiiples of i'olitical Oeconomy• , voi. I,
Dublin, 1770, First book, Ch. XVI. - 749.
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214 Vezi adnotarea 56. - 756.
2 1 5 G. Giilich. „Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und des
Ackerbaus

der

bedeutendsten handeltrei·benden

Staa.ten unsrer Zeit".

Bd.

I.

Jena, 1830, S. 37'1 . - 757.

216 Marx se referă aici, probabil, la ediţia engleză a lucrării „Aanwysing der
heilsame

politike

Gronden

en Maximen van

d€ Republike van HoLland

en.

West-FriesJand" , publicată pentru p rima oară la Leyda IÎn 1 662 şi atribuită
lui Jan de Wit . După cum s-a stabilit astăzi, 1:U excepţia a două capitole

�

scrise de Jan de Witt, autorul cărţii este econ(J([llistul şi inKiustriaşul olandez
Peter van der Hore (Peter de Ja Cour) . - 759.

2 1 7 Vezi adnotarea 212. - 762.
218 Asiento

-

denumirea

tratatelor

prJn

care

Spania

acorda

în

secolele

al XVJ-lea - al XVIll-lea statelor străine şi unor persoane particulare drep
tul de a vinde sclavi negri IÎn posesiunile ei d,in America. - 762.

219 Tantae molis erat, - expresie din poemul lui Virgiliu „Eneida", cartea I,
V. 33. - 763.
220 C. Pecqueur. „Theorie nouvelle .ci"economie sociale et p olitique, ou :S tudes
764.
sur l'organisation des societes" . Paris, 1 842, p. 435.

221 Vezi adnotarea 169. - '1'13.
222 Vezi adnotarea 68. - '1'14.

223 Este vorba de Legea bancară din Ul44. Străduindu-se să preîntîmpine difi
cultăţile legate de convertirea bancnotelor în aur, guvernul englez a adoptat
în 1844, din iniţiativa lui R. Peel,

o lege cu privire la rnforma Băncii An

gliei, împărţind-o în două departamente de sine stătătoare, departamentul
bancar şi departamentul de emisie, şi a stabilit o normă fixă de acoperire
a bancnotelor în aur. Emisia d e bancnote fără acoperire în aur era li.mi
tată

la

1 4 OOO OOO 1. st.

Dar,

în

pofida

Legii

b ancare

din

1844

cantitatea

de bancnote aflate în circulaţie nu depindea de fapt de fondul de acoperire,
ci de cererea lor în sfera circulaţiei. ln perioadele crizelor economice, oind

cererea de bani era deosebit de acută, guvernul englez a suspendat temporar

legea din 1844, mărind cantitatea de bancnote fără acoperire în aur. - '1'15.
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commercial
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Containing,
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of the British Empire. With an

1-2, London 1 764. - 749, 762.

Anderson, James : The bee, or l iterary weekly intelligencer. Voi 3rd. Edinburgh
1791. - 628 .
on the means -Of exciting a spirit of national industry ; chiefly
intended to promote the agriculture, commerce, manufactures, and fisheries ot

- Observations
Scotland.
burgh

In a

series
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to a

friend. Written in the year

1 775. Edin

1 777. - 570, 734.

Appian von Alexandrien : Romische Geschichten. Ubers. von Ferdinand L. J. D ille
nius, 7, Bdch. Sl'Uttgart 1 830. - 732.
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/Arbuthnot, John :] An inquiry into the connection between the p.resent pr�ce
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Opera

ex

recensione

I=anuelis
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aceea, o putea reprezenta cel mai
bine" (Marx) . - . 21, 76, 96, 205,
417, 573.
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Baynes John - membru al consiliu
llH municipal din Blackburn ; in 1 857
a publicat două tratate cu privire la
comerţul cu bumbac. - 397, 400.

Bentham, Jer emy (1 748-1832) - so
ciolog englez ; teoretician al utilita
rismului : „Un geniu al prostiei bur
gheze" (Marx) . - 188, 619-621.

Bebel, August (1840---, 1913) - militant
de seamă al mişcam muncitoreşti
germane şi internaţionale ; unul di!l
tre întemeietorii şi conducătorii so
cial-<lemocraţiei germane ; membru al
Internaţionalei I ; din 1867 deputat
în Reichstag ; prieten şi tovarăş de
luptă al lui Marx şi Engels ; ca ad
versar hotărlt al militarismului ger
man ca şi al politicii interne „prin
fier şi sînge" duse de Bismarck, a
militat pentru unificarea German:ei
pe cale revoluţionar-democratică. l n
1 876-1890 a condus lupta ilegală a
social-democraţiei împotriva legii ex
cepţionale împotriva socialiştilor. A
luptat împotriva revizionismului lui
E. Bernstein, deşi această luptă n-a
avut un caracter consecvent, fiind fri
nată de unele .abateri de natură cen
tristă. - 43.

Berkeley, George (1 685-1 753) - filo
zof reacţionar irlandez ; reprezentant
al idealismului ,subiectiv ; teolog, eco
nomist, critic al mercantilismului ;
reprezentant al teoriei nominaliste a
banilor, considera munca drept prin
cipala sursă a avuţiei. - 346, 364.

Beccaria-, Cesare Bonesana, marchiz de
(1738-1794) - jurist, publicist şi
economist italian ; reprezentant al
iluminismului burghez din secolul
al XVIII-iea. - 375.

Blakey, Robert (1 795-1878) - - filozof
burghez englez. - 727, 728.

Bedford, familie aristocrată engleză.
729.

-

Beecher Stowe, Harriet Elizabeth (18111 896) - scriitoare americană, au
toarea romanului „Coliba unchiului
Tom" ; a partidpat activ la miş
carea aboliţionistă din S.U.A. � 735.
Bekker Immanuel (1 785-1 871) - filo
log, a îngrijit mai multe ediţii din
operele lui Platon, Aristotel, Aristo
fan şi alţii. - 166.
Bell, Sir Charles (1 774-1842)
chirurg şi fiziolog scoţian. - 290, 672.
Bellers John (1654-1 725) - economist
englez ; a subliniat importanţa mun
cii în crearea avuţiei ; autorul unor
lucrări cu caracte r social-reformist.
- 144, 1 52, 159, 337, 358, 436, 488,
489, 497, 624.

Bidaut, J. N. (prima jumătate a seco
lului al XIX-iea) - funcţionar de
stat francez ; a scris articole econo
mice. - 33 1 .
Biese, Franz (1 803-1895) - pedagog,
filolog şi filozof german ; autocul
unei lucrări despre filozofia lui Aris
totel. - 417.
Blaise, Adolphe-Gustave (181 1-1886) economist francez ; a editat lucrări
ale lui Jerome-Adolphe Blanqui. 348.

Blanqui, Jerome-Adolphe (1 798-1854) economist burghez francez şi istoric
al doctrinelor economice ; reprezen
tant al economiei politice vulgare.
287, 348.
Blanqui Louis-Auguste (1805-1 881)
revoluţionar francez, comunist uto•
pist, organizatorul mai multor socie
tăţi secrete şi comploturi, a partici
pat activ la revoluţia din 1 830 ; în
revoluţia din 1848, unul din conducă
torii .proletariatului revoluţionar fran
cez ; a susţinut ideea cuceririi puterii
prin mijloace violente de către o or
ganizaţie complotistă şi necesitatea
unei dictaturi revoluţionare ; a stat
36 de an.i în închisoare. - 287.
Block Maurice (1816--1 901) - statisti
cian şi economist francez ; reprezen
tant al economiei politice vulgare.
- 25.
Boileau, Etienne (1 200-1269) - coman
dant regal al Parisului · autorul lu-

879

Indice de nume
crării „Livre des Metiers" în care
sînt adunate dispoziţiile legale şi or
donanţele cu privire la atelierele
mesteşuqarilor francezi. - 494.
Doileau-Despreaux-Nic olas
(1 636-1 7 1 1 )
- poet şi critic literar francez, teo
retician al clasicismului. - 662.
Boisgui/lebert, Pierre Le Pesant, s ie w
de (1646-1 714) - economist fran
cez, precursor al fiziocraţilor ; unul
dintre fondatorii economiei politice
clasice •burgheze din Franţa. - 143,
154.
Bolingbroke, Henry Saint-John Vicon te
(1678-1751) - filozof deist şi om po
litic englez, unul dintre liderii parti
dului tory. - 759.
Bonaparte vezi Napoleon a/ Ill-lea.
Boulton, Matthew (1728-1809) - fa
bricant şi inginer englez. - 386, 397.
Boxhorn, Marcus-Zuerius (1612-Jl 653)
istori c şi filolog olandez. - 437.
Bray, John Francis (1 809-1897) - eco
nomist englez, socialist utopist, adept
al lui Robert Owen ; a dezvoltat teo
ria „banilor-muncă". - 83.
Brentano, Lujo (Ludwig Joseph} (1 844-1931) - economist burghez german ;
exponent al economiei politice vul
gare ; unul dintre ·principalii repre
zentanţi ai socialismului de catedră.
- 42-46.
Bright, John ( 1 8 1 1-1 889) - fabricant
englez, om politic liberal, unul dintre
liderii Hber-schimbismului şi dintre
fondatorii Ligii împotriva legilor ce
realelor ;
începînd din deceniul al
7-lea lider al aripii de stînga a par
tidului liberal ; ministru în mai multe
guverne liberale. - 2 1 , 266, 293, 567,
659, 686, 753.
Brindley, James (171 6-1772) - inginer
şi inventator englez. - 359.
Broadhurst, J. - economist englez de
la mij.Iocul secolului al XIX-iea ; re-

prezentant a.I economiei politice vul
gare. - 70.
Brodie, Sir Benjamin Collins (17831 862) - medic englez. - 290.
Brougham, Henry Peter (lord Brougham
and Vaux) (1778-1868)
jurist,
scriitor şi om de stat englez ; în de
ceniile al 3-Iea şi al 4-Iea ale seco
lului aJ XIX-Jea lider de seamă al
partidului whig ; membru al parla
mentului, lord-cancelar (1830-1834}.
- 762.
Bruckner, John ( 1726-1804) - pastor
protestant englez, autorul unor lu
crări filozofice. - · 626.
Buchanan, David (1 779-1848) - eco
nomist şi publicist englez, discipol şi
comentator al lui Adam Smith.
140, 568, 734, 735.
Buchez, Philippe-Joseph-Benjamin (1796
-1865) - istoric şi om politic fran
cez, republican burghez, unul dintre
ideologii socialismului creştin. - 746.
Burke, Edmund (1729-1797) - publi
cist şi om politic englez, autorul unor
lucrări tratînd probleme economice,
whig, ulterior tory, membru al par
lamentului ; la începutul activităţii
sale a înclinat spre liberalism, ulte
Tior reacţionar ; unul dintre duşmanii
înverşunaţi ai revoluţiei burgheze
franceze de Ia sfîrşitul secolului a!'
XVIII-iea. - 219, 246, 334, 729, 763.
Butler, Samuel (161 2-1680) - poet sa
tiric englez ; autorul poemului „Hu
dibras". - 50.
Byles, Sir John Bernard (1 801-1884) jurist englez, membru al Consiliului
privat ; autorul unor lucrări tratînd
probleme juridice şi de economie po
litică. - 282.

c
Cairnes, John El/io t (1 823-1875) - eco
nomist ş i publicist englez ; adversar
al sclavajului din statele de sud ale
S.U.A. - 209 , 277, 343.
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Campbell;

G eo rge

Sir

( 1 824-1 892)

-

funcţionar colonial britanic în India ;

autorul

unei

serii

India ; membru
beral. - 368.

al

de

lucrări

despre

parlamentului,

li

Cantillon, Philip - economist burghez
englez ;

a
prelucrat
şi
publicat
ediţia engleză a lucrării lui

î n ·1 159
Richard Cant.ilion „Essai sur Ja na
ture
du
commerce
en
general „ . • .

- 563.
nomist

şi

cursor

al

comerciant

englez ;

fiziocraţilor.

Henry Charles

-

pre

563,

627.

(1793--'1879)

-

economist vulgar american, protec
ţionist, a proJicivăduit armonia intre
clase în societatea burgheză. - 230,

538, 572, 573, 735 , 752.

Carli, Giovanni Rina/do, cont e (17201 795) - om de ştiinţă italian, au
torul unor lucrări despre bani şi co
merţul cu cereale ;
cantilismului.

Carlisle,
medic

adversar al

mer

- 340.

Sir Anth ony (1 768-1 841)
englez. - 290.

-

cel

Mare

(aprox.

742--814) (768-800) , impărat
- 732.

rege al kancilor
roman (800-814).

Carol

I

(1600-1649)

-

rege

aJ

An

gliei (1 626-1 649) ; executat în timpul!

revoluţiei burgheze engleze din
colul al XVII-iea. - 726, 727.

se

Carol al Il-lea (1 630-1685) - rege al
Angliei (1660-1685). - 139.

englez, istoric -şi filozof idealist ; a
prop.ovă.duit : . cultul eroilor ; a criticat

burghezia .engleză de pe poziţiile ro
mantismului ,;reacţionar ;

partidul

mişcării

tor.y> ;

duşman

muncitoreşti.

a

aderat

declarat

la
al

- 266.

Castlereagh, Henry Robert
Stewart,
lord (din 1 821) marchiz 'de London
derry, v iconte (1 769-1822) - om de
stat englez, tory ;

�

mii;i,i ti:;u

al

ministru de război

coloniilor

1 807--...,�809) ,
ministru
(1812-1822). - 437.
Cazenove,

John

-

(1 805-1 806,
de

economist

al aşa-numitului
naţiune germană

externe

vulgar

englez, adept al ilui Malthus. - 21 1 ,

329, 528, 578, 586, 606.
Chalmers, Thomas (1 780-1847) - teo
'
log şi economist scoţian, adept fanatic
al lui Malthus. - 166, 1 15, 627, 628.

imperiu

roman

de

(1519-1 556) ş i irege

atl Spaniei sub 111umele de Carol I
(151 9�1 556) . - 741 .

Carol a l VI-lea (1 685-1740) - împărat
al

aşa-numitului

naţiune

germană

imperiu

roman

de

(171 1 -1 740) .

437.
Carol al X-lea (·1 622-1 660) - rege
Suediei (1 654--'1 660). - 729.

al

Carol al Xl-lea (1 655-1697) - rege
Suediei (1 660-1697). - 729.

al

Cernişevski, Nikolai Gavrilovici (1 8281 889) - mare democrat-revoluţionar
rus,

Carlyle, Thomas (1 795-1 881) - scriitor

şi

Carol

Carol al V-lea (1500-1558) - împărat
eco-

Cantillon, Richard (1 680-1734)

Car ey,

de nume

om de

ştiinţă,

scriitor şi

critic

literar ; unul dintre cei mai de seamă
iprecursori ai social-democraţiei ruse.

- 21.
Cervantes saavedra, Miguel d e (15471 616) - scriitor spaniol, clasic al
iprozei realiste universale. - 1 00.
Chamberlain, Joseph (1 836-1914) - om
de stat englez ; în 1 873-1875 a fost
!Primar
terior,

al

oraşului

timp

de

Birmingham ;

mai

mulţi

ani,

ul

mi

nistru ; unuJ dintre principalii organi
ai războiului anglo-bur ; ideo 

zatori

log al imperialismului englez. - 651.

Cherbuliez, Antoine-Elisee (1 797-1869)
- economist elveţian, adept al lui
Sismondi ;

a

îmbinat

teoria

lui

Sis 

mondi cu elemente din teoria lui Ri

cardo.

- 194, 198,

594.

Chevallier, Jean-Baptiste-Alphonse (1 793
-1879) - chimist şi farmacist (i;an
cez. - 260.
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.Child, Sir Josiah ( 1630-1699) - co
merciant Şi economist englez, mer
cantilist ; „apărător al capitalului in
dustrial şi comercial" împotriva ca
pitalului <:ămd.tăresc ; „părinte al sis
temului bancar modern" (Marx) .
105 , 763.
Cicero (Marcus Tullius Cicero) (10643 î.e.n.) - om politic, scriitor şi
orator roman, filozof eclectic. - 417.

Co/ins, Jean-Guillaume-Cesar-Alexandre
Hippolyte (1 783-1859) - economist
mic-burghez francez, de origine bel
gian ; a susţinut încasarea rentei fun
ciare de către stat, considerînd că
acesta ar fi un mijloc pentru rezol
varea contradicţiilor din orînduirea
capitalistă. - 624, 700, 774.
Columb, Cristofor (Colombo, Cristoforo)
(1451�1 506)
navigator renumit,
descoperitorul Americii ; de o rigine
genovez ; a fost în serviciul regelui
Spaniei. - 1 45.

°Cincina tus (Lucius Quinctius) (secolul
al V-lea i.e.n.) - patrician roman,
consul (460 i.e.n.) . dictator (458 şi
439 i. e.n.) . Potrivit legendei a du s o
viaţă simplă şi şi-a cultivat singur
pămîntul. - 197.

Comte, Franr;ois-Charles-Louis (1 7821 837) - publicist francez liberal, eco
nomist vulgar. - 755.

<::lauren,
al lui
scriitor
nuvele

Heinrich (pseudonimul literar
Carl Heun) (1771-1 854)
german, autor de romane şi
sentimentale. - 235.

Com t e,
lsidore-Aug uste-Fran r;ois-Mari e
!1 798-1857) - matematician, tilozof
şi sociolog francez ; întemeietorul po
zitivismului. - 25 , 344.

-Claussen, Pieter - inventator belgian,
constructorul maşinii circulare de tri

Condillac, Etienne-Bonnot de (17151 780) - economist francez şi filozof
deist, senzualist ; considera că va
loarea lucrurilor este determinată de
utilitatea Jor. - 172.

<:otat. - 381 .

Clement, Simon
- 105.

comerciant englez.

Cobbett, William (1 762-,-1835) - om
politic . Şi publicist englez d e origi.ne
ţărănească ; reprezentant de seamă al
radicalismului mic-burghez ; a luptat
pentru democratizarea regimului poli
tic din Anglia. - 299, 727, 758, 760.
<:: obden, Richard (1 804-1865) - fabri
cant din Manchester, liberal, adept al
liberului-schimb ; unul dintre fonda
torii Ligii împotriva legilor cereale
lor ; membru al parlamentului. 21, 293, 686.
Colbert, Jean-Baptiste, marchiz de Leig
nolay (1619-1 685) - om de stal
francez, <:ontrolor general al fin an
ţelor în timpul lui Ludovic al XIV
lea ; în 1 665-1683 a condus de fapt
politica externă şi internă a Fran
ţei ; a dus o politică mercantilistă în
interesu! întăririi monarhiei feudal
absolutiste. - 320, 760.

56 -

Condorcet, Marie Jean-Antoine, Nicolas
Caritat marchiz de (1743-1794) sociolog .b urghez francez, iluminist ;
în timpul revoluţiei burgheze fran
ceze de la sfîrşitul secolului al XVIH
lea a aderat Ia girondini ; a elaborat
o concepţie idealistă asupra progre
sului continuu al societăţii burgheze,
considerînd că acesta ar fi determi
nat de progresul raţiunii. - 626.
Corbet, Thomas (secolul al XIX-iea)
economist englez, adept al lui Ri
cardo. - 1 64, 599.
Carbon, Claude-Anthime (1 808-1 891) muncitor francez, ulterior deputat ; re
publican burghez. - 496.
Courcelle-Seneuil-Jean-Gustave
(18 131 892) - economist burghez francez ;
autorul unei serii de lucrări despre
economia >intreprinderilor industriale
şi despre probleme de credit şi
bănci.

-

244, 607.
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D

Cromwell, Oliver (1 599-1658) - om
de stat englez r conducătorul burghe
ziei şi al nobilimii îmburghezite în
perioada revoluţiei burgheze engleze
din secolul al XVII-iea ; lord-pro
tector al Angltei, Scoţiei şi Irlandei
(1 653-1658) . - 726, 728, 752.

Daire, Louis-Fram;ois-Eugene
(1789-1 847) - economist burghez francez�
editorul unor lucrări de economie
politică. - 50, 105, 123, 154, 172,
324.

Culpeper, Sir Thomas ( 1 578-1662)
economist burghez englez, adept
mercanlilismului. - 763.

Danie, Alighieri ( 1 265-1321) - scriitor
italian ; unul dintre cei mai mari
poeţi ai lumii. - 17, 1 1 8, 258.

al

Custodi, Pietro (1771-1 842)
economist itailian, a editat principalele
lucrări ale economiştilor italieni de
la sliîrşitul secolului al XVI-iea - în
ceputul secolului al XIX-iea. - 53,
88, 104, 106, 1 67, 1 7 1 , 375, 656.
cuvier, Georges-Leopold-Chretien-Frede
ric-Dagobert, baron de (1769-1 832)
cercetător
al
naturii,
zoolog
şi paleontolog
francez,
a
ridicat
anatomia
comparată
la rangul de
ştiinţă. Engels c aracterizează teoria
cataclismelor (teoria catastrofelor) a
lui
Cuvier
ca
„revoluţionară
in
vorbe, dar reacţionară in fapt. l n
locul creaţiei divine unice, ea pu
nea un şir întreg de acte de creaţie
repetate, făcind astfel din miracol
una di n pi rghiile esenţiale ale na
turii" . - 5 1 9.
Cuza, Alexandru Ioan - primul dom
nitor al Principatelor Unite (1 8591 862) şi al statului naţional România
( 1 862-1 866) . A participat activ la
mişcarea revoluţionară de la 1 848
din Moldova iar după aceea la miş·
carea p entru Unirea Principatelor.
La 5 ianuarie 1 859 a fost ales domn
al Moldovei, iar la 24 ianuarie 1 859
şi al Ţării Româneşti, înfăptuindu-se
astfel unirea celnr două ţări. A în
făptuit două mari reforme - agrară
şi electorală, care au îndirjit pe 1 e
prezentanţii boi erimii conservatoare
şi ai aripii de dreaipta a burgheziei.
Aceştia
unindu-se în
coaliţia cu
noscută sub numele de monstruoasa
coaliţie l-au silit să abdice �n fe
bruarie 1866 şi au adus in locul
său pe prinţul străin Carol de Ho
henzollem. - 181.

Darwin,
Charles
Robert (1 809-1882)
- mare naturalist englez ; înteme
ietorul
biologiei
ştiinţifice
şi
al
concepţiei desipre evoluţia istorică a.
speciilor de plante şi animale pe
calea
selecţiei
naturale,
concep�ie
cunoscută sub numele de darvinism.
- 352, 381.
Daumer, Georg Friedrich (1 800-1875)
- scriitor german, autorul unor lu
crări de istorie a religiei. - 39 1.
De Cous, Solomon (1 576-1 626) - arhi
tect şi inginer francez. - 386.
Deioe, Daniel (aprox. 1 660-1 731)
scrÎltor şi publicist englez ; a s cris
lucrări in care a tratat probleme de
economie, politică, istorie şi religie ;
autorul romanului „Robinson Crusoe " .
- 1 54, 626.
De Quincey, Thomas
scriitor şi economist
ta tor al Jui Ricardo
reflectă
decăderea
şcolii lui Ricardo. -

(1 785-1859) englez, comen
; lucrările sale
şi destrămare11
404.

Derby, Edward George Geoffrey Smith•
Stanley (din 1 851) Earl of (1 7991 869) - om de stat englez, whig
p.înă în 1 835, apoi lider al tory lor,
ulterior unul dintre liderii partidului
(1852"
prim-ministru
conservator ;
1 858-1859, 1 866-1868) . - 463.
De
Roberty,
Evgeni
Va/entinovici'
(1843-1 915) - filozof pozitivist rus
şi economist-burghez vulgar, în de
ceniul al 8-lea reprezentant al zemst
a
velor, liberal
burghez,
ulterior
emigrat în Franţa.

-

25.
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Descartes (Cartesius) Rene (1596-16501
naturalist i

ma tematlcian şi

modernă i

filozofia
gic

burgheziei

al

l'eprezen

raţionalismului

al

seamă

de

tant

francez,

dualist

filozof

cunoscut

-

ideolo

e:ioponent

-

ascensiune.

în

în

399.

Destutt de Tracy-Antoine-Louis-Claudc,
cont e (1 754-1836) - economist vul
francez, f.i lozof senzualist i

gar

al

Dickens,

Den'is

seamă

a

elaborare

de

lucrările

condus

A

ateist

mai

cei

dintre

iluminişti.

filozof

francez,

scriitor

unul

militant,

care

„Enciclopediei• ,

a avut un rol important în pregătirea
revoluţiei burgheze fran

ideologică a

1789.

din

ceze

147.

-

german i

democrat

pielar,

a

„care

descoperit

dent materialismul

de

profesiune

filozof

autodidact

în

156,

351,

247,

377, 5 1 7.

Doubleday, ·
publicist
cal

Thomas

burghez i

adversar

englez,

radi

malthusia

al

nismului. - 760.

D ryden, John

- rpoet

şi

dramaturg englez, reprezentant al cla
sicismului.

-

253.

al
burghez i inspector general
închisorilor şi al instituţiilor de bi

trop

nefacere <lin Belgia. - 679, 680.

Dufierin and Ava, Frederick Temple
Hamillon-Temple-Blackwood, marchiz
de (1826-1902) - om de stat şi diplo

56*

englez,

liberal i

nistă

ma.re

proprietar

Josep h

Thomas

Dunning,

(1 799-1873)
trade-unio

mişcarea

in

559,

-

publicist.

şi

engleză

563, 763.

Pierre

Dupont,

poet

(1821-1870)
o largă

s-au bucurat de

care

cintece

unor

al

autor

francez,

popularitate

în rîndul muncitorilor. - 700.

-

om

Samuel

Pierre

N emo urs,

de

Dupont

.politic

mist francez, fiziocrat,

şi

econo

discipol al lui

Quesnay. - 123.

E
Ecat erin 'l

a

ll·a

impă·

(1 729-1796)

răteasă a Rusiei

(\762-1796) .

- 69 1 .

Eden, Sir Fre deric Morton ( 1 766--1 809)
- economist englez, discipol a.I lui
Smith.

61 1 ,

254,

-

625-626,

683, 727, 730, 733, 760, 763.

Eduard al 111-lea {1312-1377)
Angliei

{1327-1377) .

-

rege
111,

282,

742.

Eduard al Vl-lea (1 537-1553) - rege
al Angliei

- pu
..
Ducpetiaux, Eduard (1804....1868)
blicist şi statistician belgian, filan

mat

a

ocupat o serie d e posturi publice. -

al

( 1 631-1 700)

în

unde

1 855 a emigrat în Australia,

Adam

(1 790-1870)

economist

şi

parlamentului 1

al

Ti

fermieri

drepturilor

apărarea

membru

„

Ligii

întemeietorul

şi

Irlandă•

pentru
lor,

unul

organizaţiei

•conducătorii

dintre
năra

-

(1816--1 903)

şi 1publicist irlandez,

politic

om

(Lenin).

Diodor din Sicilia (aprox. 80-29 î.e.n.)
grec.

Charles Gavan

Duify,

indepen

mod

dialectic"

- 22.

- istoric

al Indiei ( 1884-1888). - 715, 716.

( 1 739�1 817)

Dietzgen, Joseph (1 828-1883) - social
muncitor

guvemator gene

(1872-1878), vicerege

al canadei

- militant

-

(1713-1784)

şi

materialist

mare

englez. - 451 .

realist

ral

776.

( 1 8 1 2-1870)

Charles

scriitor

Diderot,

9-i,

-

176, 336, 338, 657.

95, 170,

de

constituţionale.

monarhiei

adept

funciar în Irlanda i

(1547-1553) .

- 739.

Elisabeta I (1 533-1603) - regină a An
gliei

(1 558-1603) .

-

283,

727,

740,

743-744.

Emery,

Charles

Edward

(născut

1838)

- inventator american. - 392.

Engels,

Friedrich

408 454, 663.

(1 820-1895).

-

251,

Indi<:e de nume

884

malthusianismu

protecţionist ;
a justificat blocada
continentală instituită de Napoleon.
- 76.

Epicur (aprox. 341 - aprox. 270 te.n.)

Fich te, Johann Golllieb (1 762-1 8 1 4] -

Ensor, G eorg e (1 769-1 843) - publicist
englez, adversar
lui, - 735.

ar

- filozof materialist grec, ateist. -93.

Eschwege, Wilhelm Ludwig von (1 7771 855) - geolog german,
mine. - 54.

inginer

de

Everet - inventator englez din seco
lul al XVIII·lea. - 437.

F
- fizician german. ln 1 7 1 4-1715 a
construit
primul
cu
termometru
mercur şi scara termometrică care îi
poartă numele. - 261 , 270, 307.

Fairbairn, S ir William ( 1789-1874)

Farre,

John

şi

Richard

inventator

en·

( 1 774-1862)

medi c englez. - 290.

Faucher, Julius (1 820-1878) - scriitor
ş i economist vulgar german. Luind
ca bază numele acestuia, Marx a
forma t verbele „vorfauchen" - u
minţi şi „liigenfauchen" - a înşira
gogoşi. - 251 .

Faulhaber, Johann (1 580-1 635)
tematician şi inginer german.

ma386.

Fawcell, Henry (1 833-1 884) - econo
mist englez, discipol aJ lui John
Stuart Mill ; whig. - 566, 621 , 662,
753.

Ferguson, Adam (1723--1 8 1 6) - istoric
burghez scoţian, filozof ş i sociolog,
adept al lui Hume şi profesor al lui
Adam Smith. - 137, 364, 371-373.

Ferrand, William Buschfield - proprie·
tar funciar englez, membru al parla
mentului ; tory. - 277, 425, 584.

Ferri er,
1 861)

Fielden, John ( 1784-1849) - fabricanl
englez, filantrop, adept al legislaţiei
cu privire Ia reglementarea muncii
in fabrici. - 412, 421 , 761 .

Fiiip al Vl-lea de Valois (1 293-1350}

Fahrenheil, Gabriel Daniel (1 686--1736)

fabricant, inginer
glez. - 444.

filozof idealist subiectiv german, re
prezentant al filozofiei clasice ger
mane
de
la
sfirşitul
secolului
al XVIII-iea şi începutul secolului.
al XIX-iea. - 67.

Frant;ois-L o uis-Aug us te (1777- economist vulgar francez,

- rege al Franţei ( 132�1350). - 106.
( 1 656--1723)
William
episcop englez, autorul unei lucrări
despre istoria preţurilor în Anglia.
- 283.

Fleetwood,

Fletcher, Andrew (1655--1 716) - oro
politic
scoţian,
proprietar
funciar,
membru al parlamentului scoţian ; a
lwptat pentru apărarea independenţe)
Scoţiei. - 727.

Fonteret, Antoine-Louis - medic fran
cez, autorul mai multor focrări de
igienă socială publicate în a doua
jumătate a secolului al XIX-iea. 373.

Forbes, inventator englez. - 400.
Forbonnais, Fram;ois-Veron-Duverger de
economist burghez
(1 722-1 800)
francez, adept al teoriei cantitative
a b anilor. - 1 06.
Forster, Nathaniel (aprox. 1726--1790�
- pastor englez, autorul unor lucrari
tratind probleme economice ; a apă
rat interesele muncitorilor.
284,
436, �1 8 , 730-73 1 .

Forster,

William Edward ( 1 8 1 8-1866)
- fabricant şi om politic englez, li
beral, membru al parlamentului. -671 , 672.

Fortescue, Sir John (aprox. 1394-aprox.
1 476) - jurist englez ; autorul unor

885.

Indice de nume

lucrări cu privire la organizarea de
stat din Anglia. - 724.

Fourier, Fram;ois-Marie-Charles
1 837)

cez.

(1 772-

- mare socialist utopist fran·
- 3 0 1 , 392, 436, 606, 702-703 .
(1 706-1790)

Franklin, Benjamin

-

cu
noscut om politic şi diplomat ameii·
can, democrat burghez, participant
activ Ia războiul de independenţă dm
America de Nord ; remarcabil om de
ştiinţă, fizician şi economist. A con
tribuit la elaborarea „Declaraţiei de
independenţă" ( 1 776) . Ca membru al
Coventului Federal Constituţional s-a
pronunţat pentru o constituţie demo
cratică .şi

a

cerut desfiinţarea

scla

viei negrilor. - 65, 1 77, 192, 337, 626,
627.

Garnier, Germain, conte de

economist şi om politic francez„
monarhist, epigon al fiziocraţilor ;
traducător şi comentator al lui Adam..
-

Smith.

373,

Gaskell, Peter

(prima jumătate a se
colului aJ XIX-iea) - medic şi pu
blicist englez, liberal. - 444, 453.
(1712-1769) - filo-·
zof idealist italian şi economist, mer·
cantilist. - 167.

Genovesi, Antonio

(1 752-1786)

(1 740-1786) .

al Prusiei

-

-

rege

737,

750.

( 1 8 1 6-1895) - scriitor

Freytag, Gustav

şi ziarist german.

-

744.

1 844) - zoolog şi anatomist francez,

evoluţionist, unul dintre precursorii•
lui Ch. Darwin. - 749.

Gillott, Joseph

banilor.

-

142,

Fulton, Robert
ŞI mventator

1 55,

158.

(1 765-1 8 1 5)

american,

inginer
a

construit

Galiani,

Ferdinando

economist

italian,

(1 728-1787)

adversar

al fizio

juste

cu privire Ia esenţa
mărfii şi a banilor. - 88, 104, 105,
171,

325,

653.

(1 758-1 836)

om

politic şi economist vulgar francez,
epigon al mercantilismului. - 76, 95,
1 07, 186, 192, 456.

-

oţel din

fabti
B irmin

-

(1 758-1846)

Gisborne, Thomas

teo

log englez, autorul unor lucrări trn
probleme

ale

moralei

creştine.

761 .
(1 809-1898)

om de stat englez, tory, a.poi
peelit ; în a doua jumătate a seco

lului al XIX-iea
liberal ; ministru
1 855

şi

lider
de

1 859-1866)

(1 868-1874,

- 42-46,

Godunov,

Boris

al

partidului

finanţe (1 852şi prim-ministru

1 880-1885,

1 894) .

1551-1 605)

Charles

(1799-1873)

-

utilitatea lor ; a emis totodată unele

167,

( 1 8 1 6-1856)·

320.

Gladstone, William Ewart

craţilor, a susţinut părerea că va
loarea lucrurilor este determinată de
ipotez e

-

cant de arcuri de
gham. - 469.

-

G

Charles-Frederic

- chimist francez.

tind

primul vapor. - 497.

(1 727-

Irlandei

743-744 .

(1 738-1820) - rege·
a.I Marii Britanii şi al Irlandei (1 7601 820), principe electo r şi (din 1 814).
rege al Hanovrei. - 744.

circulaţia banilor şi despre cre
dit, adversar al teoriei cantitative a

pre

111,

George al lll-lea

Gerhardt,

Ganilh,

(1 683-1760) - rege al>

George al ll·l ea

(1 780-1849) - econo
mis t englez, autorul unor lucrări des

Fullarton, John

(1 772-

Geoffroy Saint-Hilaire, l1tienne

1760). - 54,

1 1 4,

560.

Marii Britanii şi al

Frederic al II-lea

(1754-1 82 1 )'

-

461 ,

1 886 ,

Feodorovici

- ţa r

1 892-

661--062,

745.

(aprox.

al Rusiei,

( 1 598-

Goethe, Johann Wolfgang von

(1 749-

1 605). - 728.

1832) - mare scriitor şi ginditor ger-

Indice de nume

�86

man, unul dintre cei mai de seamă
scriitori ai literaturii universale. 281 .

-Gordon, Sir John William ( 1 61 4-1 670)
- ofiţer englez, genist, ulterior general ; fo 1 654-1 655 comandant al
unităţilor de
geniu din
Crimeea
(1 654-1655) . - 187.

Gottsched,

Johan.n Christoph (1 7001 766) - scriitor ş i critic german, re
prezentant al iluminismului timpuriu
din secolul al XVIII-iea din Germa
nia. - 229.

H

Hal/, Christopher Newman ( 1 6 1 6-1902)
pastor englez, reprezentant
inaltului der. - 266.

Haller,

Carl Ludwig von (1 768-1654)
- jurist şi istoric elveţian ; apologet
al feudalismului şi absolutismului.
399.

Hamilton, Sir William (1 768-1 656)
filozof scoţian, editorul operelor fi
lozofului scoţian Dugald Stewart.
331 , 494.

Wilhelm von (1 620-1 880) agronom german ; autorul unor lu
crări tratînd probleme de agricul
tură. - 510.

al XVIII
iea) - scriitor englez, autorul unor
lucrări tratînd probleme de politică
şi economie. - 174.

Hamm,

economist
englez, sociali st utopist, discipol al
lui Robert Owen ; unul dintre au
torii teoriei „ banilor-muncă•. - 63.

Hanssen,

Gray, John (sfîrşitul secolului

·Gray, John (1 796-1 650)

Greenhow

Edward

Headlam

1888) - medic englez,
de probleme de dgienă
256, 304, 426.

( 1 6 1 4-s-a ocupat
socială.

Greg, Robert Hyde (1795-- 1 675) - fa
bricant englez,
adept
schimb, liberal. - 302.

Gregoir, H.
muncitorilor
Ies. - 564.

al

liberului

(1 799-1862) - om
de stat englez, whig, ministru de in·
terne (1 646-1 652, 1 655-- 1 856, 1 6611 666) şi ministru al <:oloniilor (1 6541 655) . - 299, 673.

Grove, Sir William Robert (181 1-1 69C)
şi jurist englez. -

GuJlich,

532.

Gustav von (1791-1 847)
economist şi istoric german, agronom
practician, inventator, istoric al eco
nom1e1 ; ş eful unei şcoli protecţio
niste mic-burgheze în Germania, care
apăra munca manuală împotriva mun
cii mecanizate. - 19, 757.

Gu thrie, George James (1785-- 1856)
chirurg din Londra. - 290.

Georg (1 809-1 694) - eco
nomist burghez german, autorul unor
lucrări de istorie a agriculturii şi a
relaţiilor agrare din Germania. 246.
- filolog,
filozof şi om de stat englez ; membru
al parlamentului, lord trezorier. 375.

Harris, James (1 709-1 760)

Haris vezi Malmesbury James Harris.
pas
tor englez, autorul unor lucrd.ri care
constituie un important izvor pentru
studierea istoriei Angliei din seca.lui
al XVI-iea. - 724, 747.

Harrison, William (1 534-1593)

secretarul asociaţiei
tipografi
din
Bruxel-

Grey, Sir George

- fizician

al

Hassall Arthur Hiel ( 1 6 1 7-1 694) - me
dic englez, autorul unor lucrări cu
privire la probleme de igienă so
cială. - 187.

Warren (1732-1 6 1 8) - om
politic englez ; primul guvernator ge
neral al Indiei (1 774-1765) şi tot
odată funcţionar al Companiilor ln
diilor orientale ; a dus o ;politică co
lonialistă feroce ; în 1786 a fost tra
dus în faţa justiţiei fiind acuzat de
abuz de putere ; a .fost însă achitat
şi despăgubit de către Companie. 756.

Hastings,

Hegel, Georg, Wilhelm Friedrich (1 7701831) - filozof german ; cel mai de
germane,

sice

germane.
au sub

Clasicii marxism-leninismului
filozofiei lui Hegel
sa

metoda

a

şi

său

sistemul

dialectică şi

dialectica

cat

dintre

aceea

este

.a

falsifi

·paralizat

spiritul

care

conservator,

idealist,

a

contradicţie

.principala

că

liniat

idea

dialectica

burgheziei

ideologu!

listă ;

a

obiectiv ;

idealist

multilateral

elaborat

cla

filozofiei

al

reprezentant

seamă

- 25, 27, 59, 106,
1 1 7, 181 , 192 , 273, 320, 374, 598, 606.

ei

revoluţionar.

Heine, Heinrich (1 797-1856) -

apropiat al familiei Marx.

-

filozof

619.

ateist,

mecanicist,

.materialismulu i

al

reprezentant

francez,

unul dintre ideologii burgheziei revo
-

luţionare.

619.

Henric al Vll-lea (1 457-1509) -

reye

725, 739.
rege

(1 509-1547) . - 725, 739,

Angliei

740.

Hobbes, Thomas (1 588-1679) englez,

materialist

prin

tendinţe

puternice

al

concep
disting

se

social-politice

sale

filozof

reprezentant

mecanicist ;

materialismului
ţiile

antidemocra-

183, 399, 627.

tice.

Hobhouse, John, Cam, Baron Broughton
de Gyfford (1 786-1869) - om de
stat
a

englez,

fost

privire
brici.

whig,

adoptată
la

la

legea

organizarea

propunerea
din

a

din

cele

Irlandei

şi

mai

vechi

timpuri

al

8-lea

al

deceniul

cro

unei

autorul
Scoţiei

Angliei,

mc1

1 580)

aprox.

(mort

englez,

pînă

secolului

în
al

- 724, 740.

XVI-iea.

Homer -

cel mai .mare poet epic grec.

A trăit, probabil, între sec. al XII-iea
şi

„Iliada"

atribuie

se

I

î.e.n.

XVIII-iea

al

poemele epic e

şi

„Odiseea".

- 77.

Thomas

Hopkins,
al

secolului

(începutul
economist

-

XIX-iea)

englez.

--

Horaţiu -

Horatius

(Quintus

Filaccus}

(65-8 î.e.n.) - mare poet lati.n.
1 2, 718.

�

al multor pamflete

autor

englez,

în

dreptate împotriva lui Newton, Hume,

- 627.

Homer, Francis (1778-1 817) -

econo·

şi

publ.icist

englez ;

capitalismul
utopic,

de

rpe

·poziţiile

folosind

în

al

cardo.

- 761 .

a

lui

Homer, Leonard (1 785-1864) englez,

militan t

spector

de
IÎn

ridicat

pe

fabrici
apărarea

tărî.m

al

(1810) .

lingouri

banilor

teoriei

adept

preşedinte

whig ;

pentru

Comitetului

Ri

geolog

social,

(1 833-1859) ,
intereselor

in
s-a

mun

- 236, 252, 288, 292, 295,
298--300, 305, 409, 410, 423, 424,
436, 559.
citorilor.

Houghton, John
englez ;

autor

(m.
aJ

1 705) - comerciaint
unor

1publicaţii

pe

cu

teme comerciale, industriale şi agrare.

in

fa

- 436.

- eco
a a·p ărat

a

interesele proletariatului şi

parlamentului,

1 B31

muncii

Hodgskin, Thoma s (1 787-1869)

mului

sa

- 300.

nomis t

- istoric

mist şi om politic englez, membru al

Henric al Vlll-lea (1491-1 547) al

Holinshed, Raphael

A. Smith şi a altor oameni de ştiinţă.
rege

(1 485-1 509) . - 282, 724,

Angliei

543, 584, 754.

Home, George (1 730-1 792) - episcop

Henric al III-iea (1551-1 589) al Franţei (1 574-1 589) - 145.
al

- 350, 363, 365,

teoria lui Ricardo.

241.

(1715-1771)

Claude, Adrien

Helvetius,

mare

prieten

german ;

revoluţionar

.poet

887

de nume

Indice

criticat
socialis

acest

sco;:i

Howard de Walden, Charles Augustus
Ellis, baron (1 799-1 868) - diplomat
englez.

Howell

- 287.

- inspecto r

de

- 239, 252, 300, 301 .

fabrici

eng!ez.
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..Howitt, William (1 792-1879) -

scriitor

englez ;

autorul

unor lucrări

vire

istoria

c reştinismului

la

alte probleme.

cu

pri

şi

la

- 755.

/sacrale (436-338
orator
tului

promacedonean

al

adversar
- filozof en•

.Rume, David (171 1-1 776)

Iul

şi

istoric

burghez,

mercantilismului,

al

unul

adversar

dintre

pri

mii reprezentanţi ai teoriei cantitative
a

- 136, 519, 564, 627.

hanilor.

..Hunter, Henry Iulian

- medic

la

condiţiile

de

viaţă

englez,
inumane

407, 668, 670,--672,
675, 676, 686, 689, 69�4. 699, 726.
ale muncitorilor. -

-

Rutton, Charles (1 737-1823)
matician englez. - 380.

mate

.Huxley Thomas Henry (1825-1895)

-

naturalist englez, colaborator apropiat
al
cei

lui

mai

Ch.

Darwin

de

şi

seamă

unul

dintre

popularizatori

şi

apărători ai teoriei acestuia ; pe plan
filozofic,

materialis t

inconsecvent,

a

promovat concepţii agnostice, el este
chiar creatorul termenului de agnosti
cism. -

materialist

grec

„unul dintre

din

Efes

�.e.n.)

din

(aprox.

-

şcoala

filozof

ioniană,

întemeietorii dialecticii"

(V. I . Lenin) . -

Rerrenschwand,

120.

Jean

(1 566-1625)

gliei şi al Irlandei
Scoţiei

Jeronim
ginar

sub

(aprox.
din

al
(1603-1625) ,
-

rege

numele

Dalmaţia ;

de

An
rege

Iacob

al

a

teolog, ori

tradus biblia

- 1 1 7.

al Ii-lea (1319-1364) (1350-1364). - 742.

rege

al

Franţei

Irod (cel mare)
rege al Iudeei

scriitor

9i

curen

Atena

şi

- 377.

1 762-1 851)
englez ; a

călătorii.

în

54,

Jones, Richard (1 790-1855) mist

englez ;

decăderea

lucrările

şi destrămarea şcolii

nomiei politice
tr-o

serie

miei

econo·
reflectă

lui

de

politice

clasice,
probleme

el

cardo. -

l-a

eco

totodată,
ale

depăşit

în

econo
.pe

Ri

42, 319, 33 1 , 340, 345, 579,
598, 608, 64 1 .
Juărez, Benito Pablo ( 1 80�1872) de stat mexican,
dependenţa

luptător

naţională

pentru

a ţării ;

om
in

iiderul

p artidului liberal in perioada războiu

(1 858-4860) şi a �ntervenţiei
(1 861-1867), preşedinte al
Mexicului (1 85h1872). - 1 8 1 .
lui civil

în

Mexic

K

Kara, von Kars, Williams vezi
liams, Sir William Fenwick.

Wii·

Kauiman, Jllarion Jgnatievici (18481916) - economist burghez rus, pro
unor

lucrări

b anilor

şi

cu

privire

la

la

credit.

-

25, 27.

340-420) -

în limba latină.
Ioan

(aprox.

şi

numeroase

circulaţia

(1567-1625) .- 727, 741 , 743.

VI-Jea

treprins

autorul

I

al

comerciant

din

al

fesor la Universitatea din Petersburg;

(1728-1 812)
135.

-

economist elveţian.

Jacob I

Jacob, William

491 .

.J:leraclit (Herakleitos)
540 - aprox. 480

scriitor

231 .

autor al mai multor rapoarte cu pri
vire

-

Demostene.

J

glez, idealist, subiectiv, agnostic, eco
nomist

î.e.n.)

atenian, conducător

(ap.rox.

(40-4

73-4

t e.n.)

î . e.n.) .

- 412.

Kennet, White (1 660-1728)
şi istoric englez. - 725.

-

Kent, Nathaniel (1 737-1 810)
nom englez ;

episcop

-

agro

autorul unor lucrări d e

.agricultură. -

73 1 .

Kincaid, Sir Jolm (1 787-1862) - func
ţionar englez ; din 1 850 inspector d e
!fabrici ş i închisori în Scoţia. - 409.
Kirchmann, Julius Hermann von (1 8021 884) - jurist, .publicist şi filozot,
liberal consecvent ;
în 1 848 a fost
deputat

în

Adunarea

natională

pru-

889'

Indice de nume
siană (centrul de stînga) ş1 m 1849
deputat în cea de-a doua Cameră ;
mai tirziu progresist. - 537.

Kiseleff, Pavel Dmitrievici conte (17881872) - om ·p olitic şi diplomat rus,

general, lin 1829-1834 a fost rpreşe
dinte
1plenipotenţiar al divanurilor
Moldovei şi Ţării Româneşti, sub ocu
paţia Rusiei. D�plomat abil, a urmărit
realizarea planurilor ţarismului, care
era interesat ca Moldova şi Ţ ara
Românească să fie organizate ca baze
de aprovizionare şi de atac ale ar
matelor ruse în campaniile !Împotriva
Turciei. Ajutat de elementele tinerei
generaţii de boieri a elaborat Regula
anentele Organice care au statornicit
o aspră legislaţie agrară şi au fost o
„expresie rpozitivă a goanei după su
pramuncă" (Marx) , dar lin acelaşi timp
au favorizat dezvoltarea capitalismu
lui şi, prin organizarea aproape iden
tică a celor două ţări au pregătit
unirea acestora. Adept al iluminismu1lui moderat, Kiseleff i-a sprij init pe
Gh. Asachi şi P. Poenaru în opera
de edificare a învăţămîntului nostru
naţional. Intre 11856 şi 1 862 ca amba
sador al Rusiei la Par.îs, a sp.r ijinit
unirea Principatelor. - 249.

Moritz (18171892) - chimist german, autorul unor
lucrări de istorie a chimiei. - 320.

Kopp, Hermann Franz

Krupp, Alfred (1812�1887) - mare in
dustriaş german, proprietarul unei
11zine siderurgice şi al unei fabrici
de armament, care a livrat tunuri şi
arme multor state din Europa. - 400.

Kugelmann, Ludwig (1 830-1902) - me
dit german din Hanovra ; participant
la · revoluţia din 1848--1849 din Ger
mania ; membru al •Internaţionalei I ;
prieten al lui Marx şi Engels ; a con
tribuit Ia popularizarea volumului I
al „Capitalului". - 18.

cez, om poli tic
vulgar. - 538.

Lab orde, Alexandre-Louis-Joseph mar
chiz de (1774---1842) - arheolog fran·
•

economist

Châtre) Maurice (18141900) - ziarist francez progresist.
participant la Comuna din Paris din
1871 ; editorul volumului I al „Ca
pitalului" Iul Marx â n limba franceză.
- 31 , 33, 37.

Lachâtre (La

Laing, Samuel (18 10-1897) - om po
litic şi publicist englez, membru al
parlamentului, liberal ; a ocupat înalte
funcţii administrative în Companiile
de căi ferate din Anglia. - 210, 653,
667. 683.

S econ da
(1 575-1 643)
abate italian, arheolog, autorul unor
Jucrări de istorie. - 437.

Lancelloti,

Lasker, Eduard (1 829-1884) - om po
litic garman, deputat ân Reichstag,
unul dintre <fondatorii şi conducătorii
partidului naţional-liberal, care a spri
jinit politica reacţionară a lui Bis
marck. - 43.

Lassalle, Ferdinand (1 825-1864) - pu
blicist mic-burghez german, avocat ;
în 1 848-1849 a participat la mişcarea
democratică din Renania ; la începu
tul deceniului a[ 7-lea a aderat la
mişcarea muncitorească, fiind unul
dintre dntemeietorii Uniunii !Jenerale
a muncitorJlor germani (1 863) , căreia
i-a imprimat însă O" orientare oportu
nistă ; a sprijinit politica unificării
,,.de sus" a Germaniei sub hegemonia
Prusiei ;
a .pus bazele curentului
oportunist
din
m�şcarea
muncito•
rească germană, lassalleanismul, care
sus.ţinea ideea rnnunţării la lupta de
clasă. - 1 1 , 120.

Lauderdale, James Maitland, conte de
(1 759-1839) - om politic şi econo
mist englez ; a criticat teoria lui
Adam Smith de pe poziţiile econo
miei politice vulgare. - 359.
(1 807-1 853)
mist francez. - 320.

Laurent, Auguste
L

�iberal,

chi-

Lavergne,
Louis-Gabriele-LeQI!ce-Guilhaud de (1 809-1880) - om politic şi:
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Indice

economist
tor

francez ;

lucrări

de

autorul

economie

mai

mul

englez,

financiar,

(1 719- -

ministru de finanţe al Franţei

1720)

; cunoscut prin speculaţiile sale

cu ocazia emisiunii d e bancnote, care

1 720 printr-un
105, 627.

s-au incheiat �n
-

formidabil.

crah

cez ;

autorul

grevelor,

legii

cu

asocierii
adoptate

ţională Ia

.14

privire

la

muncitorilor
de

iunie

in
şi

Adunarea

1 791

;

d

na

a fost exe

cutat în perioada d ictaturii iacobinilor
pentru

complotistă. -

activitate

746.

Lemontey, Pierre-Eduard (1762-1826)
istoric,

economist şi om politic

1791-1792

cez ;

în

nării

legislative

a fugit din Franţa
.preluat

membru

(aripa

de

cînd

al

Adu

dreapta) ;

iacobinii

francez,

autorul

„Istoria lui

man

lane".

Gil

au

scrii-

cunoscutului
Blas

de

ro

Santil

- 116.

Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1 781 )
- critic literar ş i critic d e artă, poet,
iluminist,

întemeietorul

esteticii

rna

liste şi al literaturii naţionale clasice
germane ;

lui. -

adversar

al

absolutismu

27.
medic

statistician

şi

jurist

economist,

englez.

-

Lichnowski, Felix Maria, pripi
(181 4--1 848) - mare proprietar
ciar

în

sian ;

Silezia,
în

naţionale

1848
de

Ia

de la

- (prima

732.

- figură legendară de legiuitor,

înţelep t

considerat

ca

întemeietor

al

statului scl avagist Sparta, a trăit, po

- 433.
Liebig, Justus baron de (1 803-1 873)

-

om de ştiinţă german, unul dintre în
temeietorii

- 250, 339,

agrochimiei.

395, 5 1 2, 583.
Linguet, Simon, Nicolas-Henri (1 7361794) - avocat, publicist, istoric şi
economist

francez,

fiziocral i şi a

i-a

pe

combătut

criticat libertăţile bur

gheze şi relaţiile de proprietate capi

- 244, 298, 345, 625, 742.

taliste.

Locke, John (1632-1704)
englez,

a

nomist burghez ;

- renumit

sensualist ;

fi

eco

oscilat între teoria

nominalistă ş i teoria metalistă a ba
-

nilor.

49, 50,

1 1 6, 138, 164,

105,

399, 627.
Lucian

180 î.e.n.J
- 627.

(aprox. 1 25-aprox.

scriitor

Lucreţiu
99 .poet

satiric

grec.

-

(Titus Lucretius Ca rus) (aprox
55. i.e.n.) - filozof şi

aprox.
latin

de

seamă ;

materialist,

- 227.

Ludovic Bonaparte

vezi

Nap ol eon

ul

111-lea.

Le Trosne, Guillaume-Francois (1 7281 780) - economist francez fiziocrat.
- 50, 54, 106, 1 1 6, 125, 1 30, 1 33,
158, 1 71-174, 1 7.6, 223.
Levi, Leone (1 821-1888) -

timpul

602.

- om d e stat roman. -

Li curg

în

1 848

a secolului al IV-iea i.e.n.)

jumătate

ateist.

Letheby, Henry (1816-1 876) ş i chimist englez. - 265.

ipopor

Licinius (Caius Licinus S tolo)

lozof dualist

Lesaje, Alain-Rene (1 668-1747)
tor

-

fran

- 373,

puterea.

de

trivit tradiţiei, în sec. IX-VIII te.n.

Le Chapelier, lsaac-Rene-Guy (1754-1 794) - om politic reacţionar fran
terzicerea

ucis

Frankfurt pe Main. -

Law John of Lauriston (1671-1 729) burghez

dreapta) ;

insurjlcţiei din septembrie

agrară.

510, 538, 717.
economist

de nume

738.
de

Ludovic Filip, duce de Orleans (1 7131 850) - rege al Franţei (1 830-1 848).
- 288.
Ludovic al XIV-lea (1 638-1 715) al Franţei (1 643-1715). - 154.

rege

fun

Ludovi c al XVl-lea (1754--1 793) - rege
al Franţei (1 774-1 792), a fost execu

ofiţer reacţionar pru

tat în timpul revoluţiei burgheze fran

membru

al

Frankfurt

Adunării
(aripa

de

ceze de Ia sfîrşitul secolului al
lea.

�
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Luther, Martin (1483--1546) - 1ntemeie
torul protestantismului (lutheranismu
lui)„ fo Germania ; ideolog al biirgeri
mii germane. ln timpul războiului
ţărănesc din 1 525 Luther s-a ridicat
împotriva ţărănimii răsculate şi a să•
lăcimii oraşelor trecînd de partea
p1incipilor. - 149, 205, 320, 602, 757.

Mandeville, Bernard de (1 670-1733) scriitor satiric, medic şi economis�
englez. - 365, 624, 625, 627.
Martineau, Harriet (1 802-1876) - scrii
toare engleză, a propagat malthusia
nismul. - 644.
Marx, Karl (1 8 1 8-1883). - 25, 26, 33-46,

M

Macaulay,

Thomas Babington (1 8001 859) - istoric şi om politic burghPz
englez, whig, membru al .parlamentu
lui. - 284, 287, 722, 728.

Mac-Cu/loch, John Ramsay (1 789-1 864)
- econom4st burghez englez, vulga·
rizator al teoriei economice a lui
Ricardo ; apologet al caipitalismu·
Jui. - 157, 1 64 , 167, 205, 284, 3'31 ,
417, 446, 450, 527, 618, 620, 731 .

Mac-Gregar, John (1797-1857) - sta·
tistician englez, adept al liberului
schimb, membru al parlamentului, în
t.emeietorul şi unul dintre directorii
lui British Roya! Bank (1 849-1 856).
- 284.

Maclaren, James - economist burghez
englez din secolul a l XIX-iea, a stu
diat istoria circulaţiei banilor. - 1 1 2.
Macleod, Henry Dunning (1821-190'.!)
- economist vulgar englez, s-a ocu
pat îndeosebi de teoria creditului.
76, 1 67.

James Harris, conte de
diplomat şi om poiitic
englez, whig ; ambasado r la Peters ·
burg (1 777-1 782) . - 375.

Malmesbury

( 1746-1 820) -

Malthus, Thomas Robert (1 766-1 834)
preot englez, economist, ideolog al
aristocraţiei
funciare
imburghezite,
apologet al capitalismului, promotor
al teoriei reacţionare a suprapopu·
laţiei, prin care căuta să justifice
mizeria oamenilor muncii în capita·
lism. - 175, 225, 324, 363, 512, 533,
565, 578, 583, 589, 598, 599, 605, 608,
617,

620

626,

643,

656,

709.

122, 320, 348, 522, 537, 638.

Marx-Aveling, Eleanor (1 855-1 898) millitanU de seamă a mişcării mun·
citoreşti engleze şi internaţionale în
ultimele două decenii ale secolului
al XIX-iea ; fiica cea mai mică a !m
Karl Marx, din 1884 soţia lui Edward
Aveling. - 36, 4 1 , 44, 45.
Massie, Joseph (m. 1784) - economist
englez, reprezentant al economiei po·
litice clasice burgheze. - 5 1 9.
Maudslay, Henry (1771-1831) - fabri
cant, inginer şi inventator englez.
393.

Maurer

Georg

Ludwig, cavaler de
istoric german, a stu
diat orînduirea socială a Germanie.1
vechi şi medievale. - 86, 248.
(1 790-1 872) -

Maximilian de Habsburg (1 832-1 867) arhiduce de Austria, guvernator ge
neral al posesiunilor Austriei în Ita·
!ia (1 857-1859), în timpul intervenţiei
anglo-franco-spaniole ân Mexic a fost
proclamat
ampărat
al
Mexicului
(1864-1 8671 ; a fost dmpuşcat de pa
trioţii mexicani. - 1 8 1 .
Mayer, Sigmund - fabricant din Viena.
- 19.

Meitzen, August (1 822-19 1 0)
tistician şi istoric-economist
rul unor lucrări
despre
agrare in Germania şi în alte
Europa. - 248.

sta·
; auto·
relaţiile
ţări din

-

Mendelsohn, Moses (1 729-1786) - filo
zo f reacţionar german. - 27.
Menenius Agrippa (m. 493
pa trician roman. - 371.

î.e.n.)

Indice de nume

Mercier de la Riviere, Paul-Pierre
economist francez, fi
(1 720-1793)
ziocrat. - 1 23, 1 24, 144, 1 6 1 , 164 ,
171, 174, 204.
- eco
nomist şi om politic englez, liberal ;
autorul unor lucrări cu privire la
principiile colonizării. - 643, 673.

Merivale, Hermann (1 806-1874)

Meyer, Rudolf Hermann (1839-- 1 899) economist german ; adversar
Bismarck. - 250, 537.

al

lui

Mill, James (1773-1836) - economist
şi filozof burghez englez, vulgariza
tor al teoriei lui Ricardo ; in filo
z ofie - continuator al lui Benthdm.

- 128, 138, 167, 198, 21 1 , 363, 446,
5 1 2, 577, 581, 583, 620.
.Mill, John Stuart (1 806-1 873) - eco

nomist burghez şi filozO<f pozitivist
englez ; epigon al economiei politice
dasice burgheze ; fiul lui James
Mill. - 21 , 138, 1 48, 380, 446, 512,

521-523, 600, 606, 609, 620, 753.
..Mirabeau, Hono re-Gabri e l- Vic t or-Riqueti,
conte de (1749--1 791) - om politic
din timpul revoluţiei burgheze fran
ceze de la sfîrşitul secolului al XVIII
lea apărător al intea-eselor marii bur
gh�zii şi al nobilimii îmburghezite.

- 486, 723, 737, 738, 750, 751 , 160.

Mirabeau, Victor Riqueti, marchiz d�
[1715--1 769) - economist francez, f�

ziocrat ;
tatăl lui Mirabe au Henn
Gabriel. - 627, 768.

..Molesworth, Sir William (1810-1855)

om politic englez, liberal (a făcut
parte din grupul aişa-zişilor radicdli
din Maylfain}. membru al parlamentu
lui ; ministru al lucrărilor publice
(1 853-1855) şi ministru al colonii!or

(1855) . - 183.

Molinari,

Guslave de

(181 9--1 912)

-

economist belgian, adept al liberu
lui-schimb. - 1 72, 431 , 607, 673.

.Mommsen, Theodor (1817-1 903) - is
toric burghez geI1!Ilan, autorul .unor
lucrări despre Istoria Romei antice.

- 1 80, 183.

Montalembert,
Charles
Forbes
de
Tryon, c onte de [1810-1870) - om
politic şi publi cist francez ; in peri
oada celei de-a doua Republici, de
putat în Adunarea constituantă şi
în Adunarea legislativă ; OT'leanist,
lider al partidului catolic. - 478.

Monteil, Amans-Alexis (1769-1850) istoric 1burghez francez. - 748, 749.
Montesquieu, Charles de Secondat, ba
ron de La Brede el de [1 689-1755)
- eminent so ciolog f;rancez, econo

mist şi s criitor, reprezentant al ilu
minismului
burghez
din
secolul
al XVIII-lea, teoretician al monar
hiei constituţionale şi al separam
puterilor ; adep t al teoriei cantita
tive a banilor. - 1 06, 138, 625, 759.

(aprox. 1 830-1 912) jurist englez, membru al Internaţio
nalei I ; a tradus în limba engleză
volumul I C1Jl „Capitalului" (împreună
cu Ed. Aveling) şi „Manifestul Parti
dului Collll unist" ; prieten al iuâ Marx
şi Engels. - 3�9 .

Moore, Samuel

More (Morus), Sir Thomas (1478-1535)
- om politLc englez, lord-cancelar,
scriitor umanist, unul dintre primii
reprezentanţi ai comunismului utopic,
autorul „Utopiei". - 627, 724, 725,

740.
Morton, John Chalmers (1821-1 888)

-

.agronom englez, autorUl unor lucrări
de agricultură. - 385, 562.

Miiller, Adam Heinrich, cavaler de Nit
terdorl {1779-- 1 829) - ipublicis t şi

economist german, in ştiinţa 'econo
mică din Germania reprezentant al
aş.a-numitei şcoli romantice care ex
prima interesele aristocraţiei feudale;
adversar al teoriilor economice ale
lui Adam Smith.
138.

Mun, John - fiul lui Mun Thomas, şi
editorul lucrărilor acestuia. - 518.
Thomas [1571-1641) - comer
ciant şi economist englez, mercantilist,

Mun,

din 1 615 unul dintre directorii Com1paniei Indiilor Orientale. - 518.

893
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.Murphy, John Nicolas - publicist en ·
glez, autorul lucrării „Islanda - in
dustria, relaţiile politice şi sociale"
apărută in 1 870 1a Londra. - 7 1 1 .
.Murray, Hugh ( 1779-1 846) -· geograf
englez. - 351 .
N

.Napoleon al 111-lea (Ludovic Bonap arte]
(1 808-1873) - nepotul lui Naipo
leon I, preşedintele celei de a doua
Republici
( 1 848-1 852) . împărat al
francezilor (1 852-1 870) . - 287.
.Nasmyth, James (1 808-1890)
inginer englez, inventatorul ciocanului
cu abur. - 394, 423, 444.
.Newman, Fran cis William (1 805-1897)
filolog şi publicist englez, radical
burghez, autorul unor lucrări cu pri
vire la probleme religioase, politice
şi economice. - 729, 734.
-

!Newman, Samuel Philips (1 797-1 842) filozof şi economist american. - 173,
220.
Newmarch, William (1 820-1 882) - eco
nomist şi statistician american. 306.
Newnham, G. L. - avocat englez.
6 1 2.
-

Niebuhr, /3arthold Georg (1 776-1 831)
istoric german, a studiat antichitatea.
- 246.

North, Sir Dudley (1641-1691) - eco
nomist englez, unul dintre primii re
prezentanţi ai economiei politice cla
sice burgheze. - 1 1 6, 135, 139, 143,
399, 627.
o

Qlmsted, Frederick, Law (1 882-1903) .arhitect american specializat în arhi
tectura parcurilor ; autorul unor lu
crări despre Anglia şi America de
N-0rtl.
209.
-

intre!
Opdyke, · George (1 805-1880)
prinzător şi economist burghez ameri
can. - 177.
-

Orkney, Elisabeth Villiers, Lady (1 657-1 733) - favorita lui Wilhelm de
Orania. - 728.
Or!es, Giammaria (1713-1 790)
călugăr veneţian, „unul din cei mai
de seamă economişti din secolul
al XVIII-iea• (Marx] .
626, 655,
656.
-

Overstone, Sammuel Jones Loyd, lord
(din 1860) baron (1796-1883) - ban
cher şi economist englez, adept al
lui „currency principie". - 138, 157.
-

Owen, Robert (1771-1 858)
mare
socialist utopist englez. - 9 1 , 109,
310, 4 1 2, 492, 509, 558, 606.
p

Pagnini, Giovanni Francesco (17151 789)
economist italian, autorul
unor lucrări despre bani. - 1 06.
-

Palmers ton, Henry John Temple, Vicon ie
(1784-1865) - om politic englez, la
începutul activităţii sale tory, din
1830 unul dintre liderii ari·p ii de
dreapta a whigilor, lord-cancelar,
.ministru
de
externe
(1 830-1 834,
1 835--'1841 şi 1 846-1 851 ) , ministru
de interne (1 852-1855) şi prim-mi•
nistru (1 855-1 858 şi 1 859-1865). -463.
-

Papillon, Thomas (1 623-1 702)
co
merciant şi om rpolitic englez, mem
bru al parlamentului, unul dintre
directorii Companiei lndiilor Orien
tale. - 1 05.
-

Parisot, Jacques-Theodore {n. 1 783)
traducătorul lucrării lui James Mill
„Elements of [Jolitical economy • în
limba franceză.
577.
-

Parry, · · Charles Henry (1779-1860)
medic englez.
61 1 , 612, 683.
-
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Parry, Sir William Edward (1790-1855)
explorator

-

Arcticii. - 1 1 0.

-

socialist-utopist.

!francez,

economist

- 624, 764.

fabricant

englez,

mentului,

tory ;

parla

primului-ml

tatăl

o m po

al

lider

englez,

economist

şi

761 .

-

Peel.

Peel, Sir Robert (1 788-1850) litic

mare

al

membru

Robert

englez,

nistru

torylor moderaţi, care au 1primit după
peelişti ;

de

denumirea

lui,

numele

(1 822-1827 şi
(1 834prim-ministru
1 828---<1 830) .
1835 şi 1841-1 846) ; cm 1 846, cu spri
interne

de

ministru

a
cerealelor.

legilor

abrogarea

obţinut

liberalilor,

jinul

244,

156,

21 ,

-

675.
(aprox.

490-429 î.e.n.)

- om

contribuit

la con

a

atenian ;

politic

sclavagiste.

democraţiei

solidarea

376.

Samuel Morton (1 809-1 889)
o cupat

s-a

englez,

întreprinzător

cu construcţia de căi ferate, membru
ce

după

liberal ;

parlamentului,

1866, s-a
retras din viaţa politică. - 245.
sa

firma

în

a dat faliment

Pelly, Sir William (1 623-1687) tel e

englez,

statistician

şi

nomist

eco

�ărin

clasice

bur

95,

107,

1 1 6, 1 36, 155, 159, 184, 283,
353, 358, 375, 438, 564, 627.

324,

economiei

gheze

engleze.

Pila! din Pont
vernator

Pindar
-

serie de

al

,politice
-

(m.

58,

65,

gu-

liric

ode.

din

Grecia

Pin lo, Isaac (171 5--1 787) merciant

şi

speculant la

antică,

mare

bursă

a

762.

662,

428,

164,

co

olan

dez, economist. - 164.

politic

englez,

unul

din

liderii

polltică

economia

editat

-

Poller, Edmund
s chimb.

liberuluL.

al

- 306, 584--5 87.

Price, Richard (1 723-1 791) -

cia

antică,

(aprox. 480 -

Proudhon,
-

î.e.n.) - filozof din Gre

unul

sociolog

ideolog

dintre

-

260.
(1 809-1 865)

Joseph

Pierre

publicist,

francez,

ideologiei demo

adept al

sclavagiste.

craţiei

filozof

682, 731 , 732.

Prolagora(s} din Abdera
aprox. 4 1 1

publicist

Şi

economist

englez,

radical

om po-

fabricant şi

adept

englez,

economist

şi

burghezii,

micii

al

anarhismu

întemeietorii

lui. - 83, 96, 99, 431 , 519, 543, 597.
-

Pusey, Phillipp (1 799-1855)

om po

proprietar

mare

tory,

englez,

funciar. - 685.

Q

Quesnay, Fran<,:ois (1694-1774) torul

de

francez

nomist

şcolii

seamă,

fiziocraţilor,

medic. - 2 1 .

eco-·

întemeie
profesie·

de

123, 33 1 , 563, 626.

Quelelel, Lambert-Ado/ph-Jacques (1796
-1 874)

Pili, Williams (junior) (1 759-1 806)

episcop

într-o·
teologia
de învăţămint su

dnstituţii

600.

(26-36) .

Iudeii

cu

285.

a lui Scrope. - 607.

litic

37)

aprox.

lucrări

- 284,

predat

a
a

perior ;

indus

şi

Poller, Alonzo (1 800-1 857) american,

vo

unui

multor

comerţ.

la

(1707-1767)

comercial

mai

al

şi

trial

privire

ar

377.

autorul

englez,

lexicon

luminos

adept

- 376,

Posllethwayl, Malachy
economist

ideolog

greacă ;

naturale.

economiei

ca sistem

obiectiv

s clavagiste,

aristocraţiei

(aprox. 522 - aprox. 442 î.e.n.)

poet

scris

om

al

fonda

antică ;

Grecia

idealismului

moralist. - 284,

Pelo, Sir

al

torul

litic

Pericle
-

(aprox. 427 - aprox. 347 i.e.n.)

filozof din

închegat în filozofia

Peel, Sir Rober t (1750---1 830) -

(1 783-1 80 1 ) .

prim-ministru

torylor,

- 2 1 9 , 744.

Pla ton

(180 1-1 887)

Constantin

Pecqueur,

al

cercetător

englez,

-

statistician,

om

de

ştiinţă

matematician

noon ; autorul

teoriei

belgian ;
şi

astro

antiştiinţifice şii

89f>

Indice de nume
reacţionare
334.

a

„omului mijlociu". -

Qui nc ey, Thomas
Thomas.

De

vezi

Quincey

R

Ralll es,

Sir Thomas Stamford ( 1 78 1 -1 826) - funcţionar colonia] englez ;
în 181 1-181 6 guvernator ai! lavei ;
autorul

lucrării

„Istoria

lavei • ,

369, 755.
Ramazzini,

Bernardin o (1633-1 714) medic italian, a adunat şi sistemati
zat date statistice cu privire la bo
lile profesionale. - 373.

Ramsay, Sir George (1 800-1871)
economist englez, unul dintre ultimii
reprezentanţi a i economiei politice
clasice burgheze.
176, 178, 327,
516, 577, 641 .

Raven s l one, Pi erey (m. 1 830) - eco·
nomist englez, adept al lui Ricardo ;
a exprimat interesele micii-burghezii,
adversar al
malthusianismului.
439, 516.

Redgrave, A lex an der - inspector de
fabrici din Anglia. - 278, 279, 386,
405, 4 1 1 , 425,
554, 570-571.

442,

457,

463,

4.66,

Elias-Georges-Olivia (1801-1 868) - istoric şi .publicist francez,

Regnaull,

democrat burghez. A întreţinut le
-gături strînse cu revoluţionarii ro
mâni c;le la 1848 exilaţi în Occident.
Pe baza informaţiilor extrase din
lucrările lui N. Bălcescu, A. Papiu
llarian, I. Ghica şi I. Heliade Rădu1escu, a scris „Histoir e politique et
sociale des Principautes Danubienn e s"
( 1 8 55) care a fost utilizată .ca sllil"să
documentară de K. Marx ; a mai
scris şi „Mysteres diplomatique aux
bords du Danube" ( 1 858). - 250.

Reich, Eduard (1 836-1919) - medic
german, autorul unor lucrări cu pri
vire la probleme de igienă socială.
- 374.

Ri cardo, David (1 772-1 823) - econo
mist englez, unul dintre ce i mai de
seamă reprezentanţi
ai
economiei
politice clasice burgheze. - 20, 22,
70, 78, 9 1 , 94, 95,
200, 2 1 7, 219, 241 ,
416, 4 39, 446, 512,
537 , 541 , 572, 583,
617, 624, 641, 762.

98,
318 ,
521,
599,

138, 157,
397, 401 ,
52&--5 28,
606, 609,

179,
402,
533,
616,

Richardson, Benjamin ( 1 828--1896)
medi c englez, autorul unor lucrări
cu privire la !probleme de igienă so
cială. - 265-267.
Roberts, Sir George (m. 1860) - isto
ric burghez englez, autorul unor lu
crări cu privire la istoria comitate
lor din sudul Angliei, - 726.
Rodberlus

(·Jagelzow),

Johann

Karl

(1 805-1875) - mar e proprietar fun

ciar prusian, economist, ideolog al
iuncherimii
îmburghezite 1
teoreti
cian al „socialismului de stat" pru
sian, - 537, 538.

Rogers, James Edwin Thorold (1 8231 890) - economist englez, autorul
mai multor lucrări cu privire la is
toria economiei naţionale a Angliei.
- 681 . 686, 728, 753.

Rogier,

Charles·La lour (1800-1885) om de stat belgian, liberal mode
rat ; prim-ministru şi ministru de
interne (1847-1852). - 287.

Roscher,

Wilhelm

G eorg

Friedrich

(1817-1894) - economist vulgar ger

man ; întemeietorul aşa-numitei şcoli
istorice în economia ipolitică tlin
Germania ; a combătut socialismul
utopic şi economia .politică clasică
burgheză ; a înlocuit analiz a teore
tică printr-un empirism plat ; a negat
existenta legilor economice. - 107,
172, 219, 229, 240, 274, 335, 374, 624.

Rossi, Pellegrino Luigi Edoardo, conte
( 1787-1 848) - economist vulgar, ju
ris t şi om politic italian ; a trăit
mult timp în Franţa. - 1 86, 582.
Rouard de Card, Pie-Marie - teolog
francez. - 260.
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Rousseau, Jean Jacques (1712-1 778)
mare

iluminist

al

ideolog

francez,

micii

-

democrat,

burghezii.

- 750.

Roux-Lavergne, Pierre-Celestin (1 8021874) - istoric francez, filozof ide11list ; a scos împreună cu P.J.B. Buchez
culegerea
la

„Histoire iparlamentaire

revolution

Roy,

Joseph

lui
al

I

al

medic

-

şi

traducătorul

lui

Jui

volumu
Marx

in

Feuerbach

- 3 1 , 37.

franceză.

�

german,
ghez ;

tinăr

1 848

în

naUonală

de

stînga) ;
dintre

hegelian,

în

deputat

la

deceniul

liderii

mic-burgheze

emigr aiiei
-

vezi

bur

(a.I'ipa
6-Iea

din Anglia ;

naiional-liberal.

Rumford

al

ce

Adunarea

Frankfurt

de

unul

germane
dlJIPă

1866

90, 1 65.

Th omps on, Sir Benjamin.

Russel/, John lord (1 792-1878) - om
politic

englez,

liderul whigilor, prim

(1865--1 866) ,
(1852-1853 şi
1 859--1 865). - 598, 729.

ministru

'(1 846-1852)

ministru

de

şi

externe

lantrop

burghez,

sianismului,
tory. -

om
a

politic

englez ;

adversar
aderat

-

fi

al malthu
la

partidul

683, 710.

-

inspector d e

a l XIX-iea.

- 301 , 312,

Saunders, Robert John

fabrici d i n Anglia în deceniul al 5-lea

412.

fundamentat
cu

iiei,

teoria

privire

Ja

considerînd

vulgar-econo

factorii

tătoare

ale

produc

pămîntul,

şi munca drept izvoare de
rentei,

capitalul
sine

profitului

stă

şi

sa

95, 1 2ll,
167, 176, 205, 219, 373, 397, 449, 527,
616, 617.

Schiller, Friedrich von (1759-- 1 805) reprezentant de seamă al poeziei cla

- 585.

sice germane.

mist

german,

adept

ch1-

materii;i.Hsmu

al

lui dialectic, iprofesor la Manchester ;
membru

al partidului

german,

prieten

gels. -

social-democril.t

lui

al

Marx

şi

En

320.

Schouw, Joakim Frederik (1 789-185'.!J
- botanist danez. - 520.
Schulz,

Wilhelm

(1 797-1860)

blicist

german ;

participant

Iuiia

din

na!ională

{aripa

stînga) .

de

;

1 848-1849

Adunarea

Ja

pu

revo

deiputat

de

Ia

în

Frankfurt

- 381 .

Schuize-Delitzsch, German Franz (1 8081 883} - om politic şi economist
germa111 ;

vulgar
abată

muncitorii

iionară

prin

adversar
bru

a
de

încercat

la

să

lupta revolu

organizarea

de

sclcietăii

11.

· George Julius Paulett (1797-

1 876)

al

economist ş i

al

geolog englez ,

malthusianismului,

parlamentului. -

Selley, ' Robert : Benton
editor

Sa/ni-Simon, Claude-Henri de Rouvrc.y,
conte de (1 760-1852) - mare socia
li.st utopist francez. - 606.

al secolului

a

mică

Scrope,

Sadler, M ichael Thomas (1780-1835)
şi

eco

sistematizat

ş i vulgarizat opera lui Adam Smith ;,

cooperative. -

s
economist

a

Schorlemmer, Carl (1 834-1892)

publicist

radical
în

şi

limba

Rubens, Peter Paul (1 577-1640) lebru pictor flamand. - 307.
Ruge, Arnold (1 802-1 880)

nomist vulgar francez,

lariului (formula trinitară). -

economist en

„Capitalului"

lucrărilor

- 746.

fran<;aise''.

Roy, Henry glez. - 152.

de

-

Say-Jean Baptiste (1767-1832)

şi

burghez.

publicist
�

mem

607.

(179S.:-1 8�)
englez,

filantrop

732.

Senior, Nassau, William (1 790-186.!)
economist vul gar engl ez,
ca.p italismuJui. :

-

apologet al

ş•q, ! ridicat

1mpotnva

- 235. 240 , 274, 331 , 414„ 492, 500, 551, 555 ,
606, 717' 736.

reducerii

zilei

de

>l)luncă.
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Sextus Empiricus (aprox. sec. al Ii-lea)
- filozof sceptic din Grecia anti cd..

- 375.

aristocrat-filantropic e pentru legea cu
:privire la ziua de muncă de zece
ore. - 422, 683.

Shakespeare,

William

scriitor

englez.

(1 564-1 616)
- 146, 4!J5,

748.
Shee,

William (1 804-1868) - jurist
irlandez, om politic liberal, membru
al parlamentului. - 434.

Shrewsbury, vezi Talbot, Charles.
Sidmouth, Henry
(1 757-1 844)

Addington,

437.

359,
512,
579,
63 1 ,

364, 372,
527, 539,
599-601 ,
653, 664,

373,
542,
604,
719,

375,
544,
621 ,
734,

397,
547,
624
742,

419, 468,
563, 568,
626-630,
763.

Smith, Edward

(aprox. 18 18-1874) medic englez, consilier şi împuter
nicit al lui Privy Council pentru cer
cetarea
alimentaţiei
în
districtele
muncitoreşti ; membru al Consiliului
pentru
asistenţa săracilor. - 404,

664, 665.
publicist şi economist englez , repre
zentant al şcolii manchesteriene, li
beral, din 1871 a trăit în Canada ;
s-a ridicat, deşi nu în mod consec
vent, împotriva politicii imperialiste
duse de S.U.A. şi de Anglia. - 753.

Snigge - jurist englez în timpul lui
Iacob I.
727.
-

Simon, Sir John (1816-1904) - medic
englez, inspector sanitar pe lîngii
Privy Council. - 408, 473 , 664-668,

673' 676' 689.
Sismondi, Jean Charles. Leonard Si
monde de (1 773-1 842) - economist
şi istoric elveţian ; a criticat capi
talismul „de pe poziţii mic-burgheze"
(Lenin) şi a idealizat mica produc
ţie ; reprezentant de seamă a l 1 0 manti smului economic.
20, 1 68 ,

1 86 , 246, 542, 577, 587, 591 , 595, 605,
644, 657, 765.
Skarbek,
1 866)

Frederic,

conte

de

(1 792-

-

militant pe tărîm social şi
economist polonez, adept al lui Adarn
Smith. - 338, 362.

Sloane,

Hans

(1 660-1753)

medic

şi naturalist englez, colecţionar de
cărţi şi de manuscrise ; în 1 753 prin
unirea colecţiei sale cu alte dou'i
colecţii .particulare s-a creat marele
-

englez,
unul
dintre
reprezentanţii
de seamă ai economiei politice cla
sice burgheze. - 22, 61 , 95, 137, 179,

Smith, Goldwin (1 823---1 910) - istoric,

viconte

om politic englez,
tory ; prim-ministru şi cancelar al
trezoreriei
(ministru
de
finanţe)
(1 801-1 804) ; ca ministru de interne
(1812-1821) a luat măsuri represive
împotriva mişcării muncitoreşti.

57

„British Mu

Smith, Adam (1 723-1790) - economist

Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper,
conte de (1 801-1 885) - om po!it'.c
englez, tory, din 1847 whig, în de
ceniul al 5-lea conducătorul mişcării

mare

muzeu naţional englez
seum" - 729.

Marx-Engcls

-

Opere, voi.

23

Soetbeer, Georg Adolf (1814-1 892) economist

şi

statistician

burghez.

- 34.
So/oele

(aprox. 491--aprox. 406 î.e.n.)
- renumit dramaturg din Grecia an
tică, autor de tragedii. - 146.

Somers, Robert
cist

şi

ziarist

(1 822-1 891)
burghez

- publi
englez.

736, 738.
Sorge, Friedrich Adolf (1 828-1906) militant de seamă al mişcării munci
toreşti americane şi internaţionale ;
de origine germană ; in 1 849 a parti
cipat la insurecţia din Baden-Pala
tinat după înăbuşirea căreia a emi
grat în Elveţia şi apoi fo S.U.A.,
membru al Asociaţiei Internaţionale
a
Muncitorilor,
organizatorul
sec
ţiilor americane ; în 1872 delegat la
Congresul d e la Haga ;
Consiliului General din

membru al
New York

şi secretar general al acestuia (1 872-
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1 874) ; prieten şi tovarăş de luptă al
lui Ma!'l: şi Engels. - 37.

Sparks,

Jared (1 789-1866)
istoric
şi pedagog american, a publicat lu
crările lui Benjamin Franklin. ,.- 177.

(Benedictus)
de
Spinoza,
Baruch,
filozof
materialist
(1 632-1677)
olandez, ateist. - 27, 318, 606.
Stalford, William (1 554-1612)

economist englez, reprezentant al mer
cantilismului timpuriu. - 1'48.

Stapleton - om politic
servator,
-

membru

al

englez, con
p arlamentulm.

610.

Strype, John (1643-1797) - cleric şi

Steuart (Stt>wart) Sir James (cunoscut
şi sub numele Denham) (1712-1780)
-

economist burghez englez, unul
dintre ultim i reprezentanţi ai mer
cantilismului, pe care el, ca teoreti
cian, l-a sistematizat ;
adversar al
teoriei cantitative a banilor. - 42,

136, 158, 1 62, 1 9 1 , 343, 363, 438, 563,
626, 656, 723, 734 , 749.
Steuart, Sir James

-

general englez ;
a publicat lucrările tatălui său Sir
James Steuart. - 1 62.

Stewart, Duga/d (1 753-1828)

-

filozof
idealist,
reprezentantul
aşa-numitei
şcoli scoţiene sau al filozofiei „bunu
lui simţ• (common seuse) . - 331 , 355,

37 1 , 494.
Stolberg, Christian, co n t e de - poet şi
traducător german. - 417.
Storch,
Andrei
Karlovici (Heinrich)
(1766--1 835) - economist, statistician
şi istoric rus, membru al Academiei
de Ştiinţe din Petersburg ; epigon 3 [
economiei politice clasice burgheze.

-

187, 194, 361 , 371, 601, 657.

Strahan, William (171 5-1785) - editor
englez al lucrărilor tui Dii.vid Hume,
Adam Smith şi ale altor autori. 627.
Strousberg, Bethel Henry (1 823-1884) om

de

în 1873 a dat !faliment ; lui i-a fost
concesionată în 1 868 de către guver
nul român, la insistenţele lui Carol I
de Honhenzollern, construirea unei
reţele de căi ferate în România ;
această concesiune, care a costat sta
tul român cu 27 450 OOO de lei aur
mai mult decît oferta altui concer.n,
a provocat, mai ales după falimentul
lui Strousberg, un mare scandai[ po
litic ; în 1 878 Germania a condiţionat
recunoaşterea independenţei României
de răscumpărarea obligaţiunilor con
cernului condus de Strousberg, ceea
ce clasele dominante au acceptat stîr
nind indignarea maselor. - 245.

afaceri

german ;

a fost în
fruntea unui consorţiu de căi ferate ;

istori c englez, a strîns o colecţie de
documente cu privire la istoria An
gliei în timpu[ domniei Tudorilor.

740.
Stuart - dinastie regală, a domnit în
Scoţia
(1371-1714) şi în Anglia
(1603-1649 şi 1 660-1 714) . - 728.
Stuart, James (1 775-1849) - medic şi
publicist englez ; inspector de fabrici.
- 299 , 322.

SulJy Maximilien de Bethune, duce de
(1 559-1 641) - om politic şi eco
nomist francez, sfetnicul regelui Hen
ric al IV-iea. - 627.

Sutherland, Elisab eth Leveson-Gower,
marchiză de Sta/ford, contesă dm
1 833 - ducesă (1765-1839) - mare
p roprietară funciară scoţiană ; a făcut
parte din partidul whig. - 735.

Sutherland, Harriet Elisabeth Georgia
Levson-Gower,
ducesă
(1806--1 863)
-

mare

p roprietară

ţiană,

membră

whig ;

nora

activă

celei

735, 736.

de

funciară
a
mai

sco

partidului
sus.

--

T

Talbot, Charles, duce de Shrewsbury
(1660-1 718) - om de stat englez ;
tory ; prim-ministru (1714) . - 720.
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Taylor, Sedley (a doua jumătate a se
colului al XIX-lea - începutul seco
lului al XX-leal , participant la miş
carea cooperatistă din Anglia ; a pre·
conizat sistemul participării muncitori
Ja profiturile capitaliştilor.
lor

44-46.
(1 628-1699)

Temple, Sir William

economice

lucrări

unor

politice ;

şi

- 627.

mercantilist.

(1 797-1877) -

istoric şi om de stat !francez, orlea
nist, ministru de interne (1832 şi 1 834) ,
prim-ministru (1836 şi 1840), preşe
dinte al Republicii (1871-1873), că
lăul Comunei din Paris.

- 451 , 719.

Thompson, Sir Benjamin, Count of Rum
Jord (1753--1 814) - fizician şi ofiţer
americană ;

englez d e origine

fost

a

·p entru un timp ân serviciul guvernu
bavarez, a înfiinţat casele
pentru săraci în Anglia.

lui

muncă

610.

de

--

economist

1 785-1 833}

(aprox.

irlandez,

socialist-uto

·pist, adept al lui Owen, a ajuns la
concluzii socialiste pe baza teoriei
lui Ricardo. - 372.
Thorn ton,

(181 3--1 880)

William Thomas

- economi st englez, adept al lui John
Stuart Mill. - 184, 280, 724.
Thiinen

Johann

Heinrich

von

(1 783-

1 850) - economist german, proprie
tar funciar din Mecklenburg ; ca teo
reprezentant al
al cr:entei,
retician
can iprusace de dezvoltare
1listă a agriculturii. - 631 .
Timur-Lenk

(Tamerlan)

han al mongolilor, din
în

Samarkand ;

trală şi Persia.
Titus Livius

a

roman

lucrării

„De

(1 336-1405) 1 370 dom!litor

cucerit

Asia

de

-

17

seamă,

la fundarea

e.n.)

57 *

(1 739-1 816) - cleric,

Townsend, Joseph

sociolog englez ; a propa
teoria antiştiinţifică a populaţiei
şi

gat

ulterior de Malthus.

preluată

(1804 -

Seymour

Hugh

Tremenheere,

1893} - funcţionar şi

publicist

en

glez ; în repetate rinduri membru al
comisiilor guvernamentale pentru cer
cetarea condiţiilor de muncă ale mun
citorilor.

- 187, 260, 274.
(1712-1 799) - cleric ŞI

Tucker, Josiah
economist

englez,

concepţiile

lui

au

constituit unul din izvoarele teoriilor

- 284, 627, 763.

(m. 1864) - pu
- 372 , 726, 752.

Tuckell, John Debell
blicist englez.
(aprox.

Tucidide

460-aprox . 395 .î.e.n.)

- istoric grec ; autorul lucrării „Răz
boiul peloponeziac•.

- 229, 376.

Tudor - dinastie regală în Anglia.

752.
Tupper, Martin

(1&10-1889) - poet en

glez, autorul unor poezii moralizatoare
lipsite de conţinut. Turgot,

619.

Anne-Robert-Jacques,

baron

de

J' Aulne (1 727-1 781) - economist şi
om d e
seamă

stat

al

francez,

şcolii

reprezentant

fiziocrate ;

general al finanţelor

de

controlor

(1 774-1 776) . -

-

u

Romei".
Ure,

Vespasianus

- 363,

626, 656.

autorul

(41-71)
împărat roman (7�1). - 405.
Flavius

- 306.

192, 324, 539.

405.
Titus

cen

- 274.

(59 i.e.n.

scriito r

capita-

(Marx) .

oarecare valoare)

Torrens, Robert (1 780-1864) - econo•
mist englez, adept al lui „currency
principie". - 174, 184, 197, 414, 446.

lui Adam Smith.
William

Thompson,

-

teoria banilor a lui Ricardo ; ultimul
economist englez of any value (de

geolog

Adolphe

Louis

Thiers,

- di

autorul

om ipolitic englez,

şi

plomat

Tooke, Thomas (1 774-1 858) - econo
mist englez, a aderat Ja şcoala cla
sică a econom.iei ipolitice ; a criticat

Andrew

(1778-1857) - chimist

englez, economist vulgar, autor al mai
multor

lucrări

de

economie

indus-
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trială. - 42, 239, 274, 283, 310, 33 1 ,
359-361 , 378, 389, 395, 413, 428-430,
433, 441 , 445, 446, 561 , 566, 570.

Urquhart, David (1 805-1877) - diplo
mat

englez,

reacţionar,

publicist

turc ofii ;

şi

om

tory ;

politic

nomist-vulgar

şi

statistician

olandez.

- 509.
Vol taire, Franr;:ois, Marie Aruet de
( 1694-1778) - filozof deist francez,

dece

scriitor-satiric, istoric ; eminent repre

niul al 4-lea a avut misiuni diplomd
tice dn Turcia ; deputat în parlament

zentant al iluminismului burghez din

secolu]

(1847-1852) . 751 , 752.

- 207, 674.

1 1 5,

374,

în

(1818-1888) - eco

Vissering, Simon

51 1 ,

736,

al XVIII-iea ; a lupta t împo
triva absolutismului şi catolicismului.

V

w

Valentin, Gabriel Gustav (1810-1 883)
fiziolog german. - 491 .

Wade, Benjamin Franklin

Vanderlin t, Jacob (m. 1 740) - econo
mist englez, precursor al fiziocraţilor,
unul dintre primii adepţi ai teoriei

a banilor. - 137, 144,
158, 284, 286, 324, 342, 358, 627.

cantitative

Vauban, Sebastien la Pretre, marchiz de
(1 633-1707) - mareşal al Franţei,
genist, a criticat sistemul fiscal fran
cez.

- 154.

Vaucanson, Jacques de (1709-1782)

-

mecanic şi inventator francez ; a per

fecţionat construcţia războiului de ţe
sut mecanic. - 390.
economist

Verri, Pietro (1 728-1797)
italian,

unul

teoriei

fiziocraţilor.

dintre

340.

1primii

-

critici

ai

58, 1 05, 1 47 ,

al S.U.A. (1867-1869) ;
tiv

împotriva

S.U.A.

Victoria (1819-1901)
Britanii şi a Irlandei

regină a Marii

(1 837-1901 ) . -

30 1 .
om politic şi

jurist

liberului-schimb,
mentului.

englez,

membru

adept
al

al

parla

- 278.

Virgiliu (Publius Vergilius Maro) (7019 i.e.n.) - celebru poet roman. 313, 762.

burgheză

279,

a

5 42,

337,

coloni

592,

683,

Wallace, Rober t (1697-1 771) - teolog
şi statistician englez, adept şi propa
gator al teoriei antiştiinţifice

a popu

laţiei preluată ulterior de Malthus. -

363, 626.

Ward, J ohn - i storic englez. - 277.

în

John

Farbes

englez,

India,

fiind

a

(1 827-1892)

stat
în

mai

mulţi

serviciul

-

ani

armatei

engleze ; autorul unor lucrări pe teme
legate

de

agricultura

textilă din India.

Watt,

Villiers, Charles Pelham (1 802-1898) -

teoria

768-775.

medic

ale

1 6.

elabora t
zării.

Watson,

381 .

a luptat ac
din
sudul

Wakeiie1d, Edward Gibbon (1 796-1862)
- om de slat englez, economist, a

filozof şi sociolog italian ; a încercat
să stabilească legităţile obiective

-

s claviei

Wade, John (1 788-1875) - publicist,
economist Ş i istoric englez. - 254,
282, 628.

Vico Giovanni Battista (1 668-1 744) -

dezvoltării sociale.

(1 800-1 878)

- om politic american, vicepreşedinte

James

inventato;r
şinii

cu

Watts, John
englez,

f1 736-1 819)
englez ;

abur.

397, 497.

la

şi

-

industria

- 40 1 .
-

renumit

constructorul ma

384, 386, 390, 394,

(1818-1887)
Îlllceput

- publicist

socialist-utopist,

adept al lui Owen, ulterior liberal şi
apologet al capitalismului.
.,.

- 558, 562.
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lingă statul major al armatei turceşti
din Caucaz ; a condus operaţiile de
apărare a Karsului ; membru al par·
lamentului. - 138.

Wayland, Francis (1 796-1865) - cleric
american ; autorul unei serii de lu
crări de etică, economie politică şi
alte discipline ştiinţifice ;
profesor
universitar. - 176, 220.

om po·
liti c şi economist englez, fondator şi
redactor al revistei „Economist" ; mi
nistru de finanţe (1 853-1 858) , adept
al liberului-schimb, adversar al teo
riei cantitative a banilor. - 241 , 351.

Wilson, James (1805-1860)

Wedgwood, Josiah (1 730-1 795)

industriaş englez ; a perfecţiona t pro
ducţia de ceramică din Anglia.

277, 280.
Wellington, Arthur Wellesley, du ce de
(1 769-1 852) - comandant de oşti şi
om de stat englez, tory ; în 1 8081814 şi 1815, a comandat trupele en

Wirth, Max (1822-1900) - economist
vulgar şi ·publicist german. - 91 .
Will, Johan de (1 625-1672) - om de

gleze în războaiele împotriva lui Na
po1eon I, pe care l-a învins la Wa
terloo ; şef al departamentului artile
riei (1818-1827) . comandant suprem
al armatei engleze (1827-1828, 1 8421852). prim-ministru (1 828-1830) , mi
nistru de externe (1 834-1835). - 138.

stat olandez, guvernatorul e fectiv al
provinciei Olanda (1 653-1 672) . repre·
zentant al intereselor marii burghezii
comerciale. - 627, 759.

Wolfi (Wolf)-Christian, b aron de (1 6791 754) - filozof idealist german, me
tafizician. - 619.

West, Sir Edward (1 782-1828) - eco
nomist englez, unul dintre reprezen
tanţii economiei politice clasice bur
gheze ; a formulat o teorie a rentei
funciare. - 512, 533, 550, 551.

Wolff Wilhelm (1809-1864) - revolu·
ţio nar proletar german, institutor, fiu
de ţăran iobag din Silezia ; în 18461847 membru al Comitetului comunist
de corespondenţă de la Bruxelles ;
din martie 1848 membru al Organului
Central al Ligii Comuniştilor ;
în
1 848-1849 unul dintre redactorii lui
„Neue Rheinische Zeitung" ;
după
1849 a emigrat ln Elveţia iar din
1851 în Anglia ; prieten şi tovarăş
de luptă al lui Marx şi Engels. - 9.

Whitbread, Samuel (1 758-1 815) - om
politic englez, membru al parlamen
tului, whig. - 744.

Whitney, Eli (1765-1825) - inventator
american. - 392, 400.
Wilhelm al Jll-lea de Orania (1 650--1702) - stathuder al Ţărilor de jos
(1 672-1702) , rege al Angliei (1689-1 702) . - 729.

Wrigl1t, Thomas (1711-1 786) - natura
list englez. - 731 .

Wilks, Mark (aprox. 1760--- 1 831) - ofi
ţer

în armata colonială engleză ; a
trăit multă vrem e în India şi a scris
mai .multe lucrări d espre această ţară.

Wya tt, John (1700---1 766) - inventato·
rul englez al unei maşini de filat.

-

381 .

- 368.
X

William al !V-lea (1765-1837) - rege
al Marii Britanii şi Irlandei (1 830--
. 1837). - 300.
Williams, Sir William Fenwick, baronet
ol Kars (1800---1 883) - general en
glez, în 1 854-1855 reprezentant pe

Xenofon (aprox. 430-354 i.e.n.) - is·
toric şi filozof grec din antichitate,
ideolog al proprietarilor de sclavi,
apărător
•

3t0.

al

economiei

naturale.

-
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y
Yarranlon, Andrew (1616
aprox.
1684) - economist şi inginer engkz.
- 358.

Young, Arthur (1 741-1 820) - agronom
şi economist englez, reprezentant a�
teoriei cantitative a banilor.

-

1 36,

241 , 284, 681 , 688.

Personaje din literatură,
biblie şi mitologie
-

Abel
potrivit Bibliei, aJ doilea fiu
al lui Adam ; a fost ucis de fratele
753.
său mai mare Cain.
-

Adam - personaj din Vechiul testa
ment.
1 1 7, 719.
-

Anleu - în mitologia greacă, unul din
tre giganţi, fiul zeului mării, Posei
don, şi al zeiţei rpămîntului, Geea.
Anteu era invincibil, deoarece ori de
cite ori atingea pămîntuJ căpăta forţe
noi. A fost 1nvins în cele din urmă
de Hercule, care, ţinîndu-1 suspendat
în aer, 1-a strîns pînă l-a inăbuşit.
Mitul este folosit azi ca o ilustrare
a principiului după care contactul
omului cu realitatea vie ii face de
neînvins. - 603.
Avram - personaj din Vechiul testa
ment ; strămoşul evreilor. - 591.
Busiris - potrivit mitologiei greceşti,
reg e al Egiptului care a poruncit să
fie ucişi toţi străinii care vin în
ţară ; !sacrate JI 1prezintă ca un mo
del de virtute. - 377.
Cacus - potrivit mitologiei romane, un
monstru care scuipa foc ; a fost ucis
de Hercule. � 603.
-

Cain
personaj di·n
ment ; fiul lui Adam.

Vechiul testa
753.

-

Ciclop - potrivit mitologiei greceşti,
uriiaş care avea un singur ochi în
frunte. - 249, 264, 272.

Cupidon - zeul dragostei în mitologia
greacă. - 626.
Dedalus
personaj
din mitologia
greacă considerat iscusit meşteşugar,
sculpto r şi arhitect. - 417.

Dogberry - personaj din comMia lui
Shakespeare „Mult zgomot pentru ni
mic", �ntruchipează pe micul slujba�
înfumurat, ignorant şi mărginit.
98, 434, 61 1 .
Don Q uij o l e - · eroul principal din
romanul satiric cu acelaşi nume al lui
Cervantes. - 96.
-

Paus!
personajul ·p rincipal din trage
dia cu acelaşi nume a lui Goethe.
101.

-

Fortunalus - erou a l unei legende
populare
germane,
posesorul unei
pungi miraculoase care nu se goleai
niciodată şi al unei pălării fermecate.
- 467.
Gheorghe (Sfîntul Gheorghe) - potrivit
legendelor creştinismului a ucis ba
laurul. - 45.
Gerion - personaj din mitologia greacă,
un uriaş cu trei trupuri, ale cărui
vite le-a furat Hercule care J-a şi
ucis. - 603.

Gobseck - personaju] principal
romanu.I cu acelaşi nume al
Balzac. - 599.

dia
lu>

Heiaistos - [n mito.!ogia greacă, zeu�
focului, protectorul fierarilor. - 4 1 7.
655 .
Hercule - erou din mitologia greilcă,
fiu al lui Zeus ; întruchiparea forţei
şi a tenacităţii. - 433, 603.
-

personaj din Vechiul testa
Isaac
ment, fiul lui Avram. - 591.
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Jehova - divinitatea supremă în reli
gia mozaică. - 371.
Iisus (Iisus Hristos). - 270.
Jupiter - în mitologia greacă, zeul zei
lor. - 374, 587.
Kalb - personaj din drama „Intrigă şi
iubire" a lui Schiller ; mareşal al
curţii. - 585.
Marilorne - personaj din romanul sa
tiric „Don Quijote" al lui Cervantes.
- 100.

Medusa
monstru din mitologia
greacă ; cine ii privea, se transforma
într-o stincă. - 1 5.
.Moise - personaj din Vechiul tesl1'.·
ment, legiuitor şi profet iudeu. 383 , 773.

.Moloh - zeul naturii şi al căldurii la
asirieni şi fenicieni, căruia i se adu
ceau j ertfe omeneşti ; ulterior a de
venit simbolul unor forţe oarbe ne
săţioase care c er mereu noi şi noi
jertfe. - 667.
Odisseu - erou principal din epopeea
„Odiseea" a lui Homer. - 264.
Pavel - apostol, personaj
testament. - 627.

din

Noul

Perseu - personaj din mitologia greacă,
fiu al lu i j'.eus. - 1 5 .
Petru - apostol, personaj
testament. - 1 1 8.

d i n Noul

Pluton - zeul avuţiei şi al împărăţiei
morţilor l a greci. - 146 , 147.
PoJonius - personaj din „Hamlet•.
284.

Prometeu - erou din mitologia greacă ;
potrivit legendei, el a furat focul de

la Zeus pentru a-l da oamenilor ;
drept pedeapsă a �ost înlănţuit de o
stîncă. - 655.
Quickly personaj
din
al IV-iea" de Shakesp eare.

„Hennc

-

62.

Robinson - personajul principal dm
romanul „Robinson Crusoe" al lui
Daniel Defoe. - 90-93, 299.
Sabala - zeitate din mitologia
diană - se înfăţişa oamenilor
formă de vacă. - 587.

in
sub

Sancl!o Panza - personaj din romanul
satiric „Don Quijote" al lui Cervan
tes. - 650.
Sangrado - personaj din romanul „Gil
Blass• al Jui Lesage. - 716 .
Seacool
personaj din comedia lui
Shakespeare „Mult zgomot pentru ni
•mi c" . - 98 .
Shylock - personaj din comedia lui
Shakespeare „Neguţătorul din Vene
ţia" ; întruchiparea cămătarului ne
milos. - 298, 691.
Sikes, Bill - rpersonaj din romanul lui
Cha�les Dickens „Oliver Twist".
450.
Sisif - rege legendar al Corintului ;
pentru că i -a trădat pe zei a fost
oS!Îndit să urce pe povîrnişul unui
munte un bolovan, care însă se ros
togolea de fiecare dată înapoi (de aici
expresia muncă de sisif). - 147, 43 1 .

Thor - î n mitologia scandinavă, zeul
tunetului. - 394.
Vineri - personaj din romanul „Ro
binson Crusoe" al lui Daniel Defoe.
- 299.
Vişnu - divinitate supremă în religia
hindusă căreia i se închină mai ales
reprezentanţii păturilor înstărite ale
populaţiei. - 607.
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A
Accidente. - 427,

436, 490,

506---508.

Acumularea capitalului. - 574, 575,
589, 595---598, 601 , 602.
- condiţiile ei necesare. - 589-592.
- şi gradul de ex-ploatare a forţei de
muncă. - 608-613.
- legea generală a acumwlă:rii c apita
liste. - 623, 624, 630, 654, 655.
-- Malthus despre acumularea capitalu
lui. - 589, 605.
- J. St. Mill despre acumularea capita
lului. - 600.
- Rioardo despre acumularea capitalu
lui. - 599, 624.
- Smith despre acumularea capitalu
lui. - 599-600, 604, 624 , 627, 629,
631 .
- vezi şi Reproduc/ie, lărgită.
A cumularea primitivă a capitalului.
438, 440, 579, 580, 594 , 633, 634,
71 9-766.
- metodele ei. - 71 9-737, 762, 763,
765.
741 ,
- momentele ei principale.
742, 748, 754-760.
Africa. - 277, 452, 754, 762.
Agio. - 1 1 2.
Agita/ia împotriva /egi/or cereale/or. 302.
Agita/ia pentru ziua de muncă de 8 ore.
- 3 1 1 , 3 1 2, 426.
.Agita/ia penim ziua de muncă
10 ore. - 236, 294, 295, 301 .

de

Agricultură. - 192, 194, 438, 439, 652,
653, 685, 746---753.
- şi marea industrie.
510-5 1 2,
751-753.
- !folosirea m aşinilor. - 385, 386, 510,
5 1 1 , 685.
- aplicarea ştiinţei. - 5 1 1 .
338,
- cooperarea î n agricultură.
339.
- revoluţionarea agri culturii.
438,
439, 460, 713, 714, 717, 747, 749.
Albitorii şi boiangerii. - 484.
- legislaţia cu rprivire la reglementarea
muncii în fabrici. - 307, 308, 376.
- munca femeilor. - 306--308.
- timp de muncă suplimentar în albitoriile scoţiene. - 553.
America
- America de Sud.
cum se hrănesc muncitorii care lu
crează în mine. - 583.
- Indii/e Occidentale. - 756, 762, 773.
agricultură Ş i s clavie. - 276---277.
- vezi şi Stalele Unite ale Americii.
Analiză. - 26, 49, 64, 65, 73, 74, 90,
94, 95, 226, 227, 327, 336, 545, 575,
591 .
- a formelor economice. - 1 1 , 12.
- ştiinţifică a formelor vieţii omeneşti. - 90.
- vezi şi Marfă, Valoare, Forma va·
/orii.
Anarhie a produc/iei capitaliste.
367, 487, 496, 509, 535.
Anglia
- ca ţară clasică a capitalismului.
12, 251 , 252, 657, 658, 754.
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dezvoltarea sistemului industrial in
Anglia şi perspectivele sale. - 39.
muncii simple. - 210.
- răspindirea
....,.. m11ncito1;ii englezi - campioni ai
clasei muncitoare modeme. - 310.
- statute ale muncii. - 28 1 , 742, 743.
467,
comerţul exterior. - 460--465,
585, 660, 755, 757.
- populaţia. - 454, 455, 640, 652, 658,
712.
- legislaţia cu privire la reglementarea
muncii în fabrici. - 249, 251 , 280283, 286-312, 406, 497-502.
- istoria circulaţiei banilor in Anglia.
- 1 1 1 , 156, 758.
- sistemul englez de măsuri şi greutăţi pe piaţa mondială. - 34.
- creşterea avuţiei. - 658-668.
- industria. - 423--428, 660.
industria bumbacului. - 443, 444,
457, 462--468.
exemplu de fabricaţie automată a
hîrtiei. - 390.
manufactura linii. - 388.
procesul de dispariţie lentă a ţe
sătorilor manuali de bumbac. din
Anglia. - 440.
Antagonisme. - 12, 1 49, 302, 617.
- ale modului de producţie capitalist.
- 2 1 , 343, 450, 538, 655, 667, 680,
681 .
- intre exploatatori şi exploataţi. 342.
Antichitate. - 74, 92, 93, 95, 1 14, 1 46,
1 49, 153, 175, 176, 180, 183, 298,
344, 3 45, 358, 375--377, 517, 732.
Apologetică. - 2 1 , 128, 546, 558, 562,
566, 617, 620, 648, 650, 763, 767�
768, 770, 771.
- a teoriei compensării. - 446--451 .
- apologeţi ai sistemului de fahricd..
- 367.

Aristocraţie muncitorească. - 676c
Armata activă a muncitorilor, "'"" 64�..
648, 652--655.
496,
Armată industrială de rezervă.
509, 510, 638-656, 671-713, 714,
- şi munca de sezon. - 487.
- vezi şi Suprapopulaţie, relativ�
Ascetism. - 603.
Asia. - 144, 154, 344, 3,69, 459', 462,
467, 518, 520, 572, 64l,
Astronomie. - 519.
Ateism. - 16.
Atena. - 96, 376, 377, 517.
Aur. - 143, 144, 157, 158.
- ca marfă echivalent specifică _ lO!I,
- ca marfă bani. - 109, 1 1 4, 1 18, 1 19.
- raportu] dintre au r şi argint. - 1 1 1 ,
112, 156.
- influenţa s chimbării valorii aurului
1 1 3,
asupra funcţiei sale de bani.
- extragerea aurului. - 156, 158.
- vezi şi Bani.
Australia.

- 279,

Argint. - 157, 1 58.
marfă bani. - 1 1 3.
- raportu] valoric dintre argint şi aur.
- 1 1 1 , 1 1 2, 156.
156.
- extragerea argintului.
Aristocraţie funciară. - 683, 684, 728.

58

-

Marx-Engcls - Opere, voi. 23

643,

776,.

Austria. - 287.
Avariţie. - 599, 602, 603.
Avuţie. - 49, 57, 58, 60, 1 46, 1 5 1 .
- legătura dintre natură şi muncii ,
- 58.
512.
izvoarele oricărei avuţii.
- banii ca expresia ei socială. - 144,
1 45.
- banii ca reprezentant universal aJ.
avuţiei materiale. - 146, 156.

B

Arabia. - 247.

- · ca

460,

Balanţă comercială.
Bancnote.

-

140,

157.
151-157,

158,

75!1,

Bancocraţie. - 729, 758.
Bandmiihle (maşină pentru ţesutul p'an.
glicilor şi ceaprazurilor) , - -, 436, . 437,

Lndice de materii
Bani. - 73, 95, 107, 1 1 1 , 1 82.
- echivalent general. - 83 , 100, 104,
105.
- ,produsul necesar al procesului de
schimb. - 1 0 1 .
- o rela/ie socială. - 9 7 , 1 4 6 , 151 .
- caracterul de fetiş al banilor. - 90,
105, 146.
- transformarea banilor în capital.
1 60-1 89.
- determinarea valorii lor. - 106.
- banii ill U au ·p reţ. - 1 1 0.
- fonc/iile banilor. - 105, 1 10, 152,
153, 157, 1 58.
ca măsură a valorilor. - 109, 1 1 0 ,
1 1 2, 1 1 8, 1 3 1 , 142, 143, 150 ;
ca etalon al preţurilor. - 1 1 2, 1 1 3.
137, 138 ;
ca bani de calcul. - 1 1 5, 1 5 1 ,
1 70, 171 ;
1 1 8- ca mijloc de circulaţie.
143, 1 48-1 5 1 , 1 58, 1 71 ;
ca mijloc de plată. - 140, 147158, 547 ;
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vezi şi Jaf

92!>

Indke de materii

Roma. - 95,
731 , 732.

114,

153,

174,

1 75, 297,

România. - 247-250.
Rusia. - 249, 570, 728.
s

Salariu. - 1 66-198, 264, 285, 305, 541546, 587, 594-597 , 600, 601 , 647.
- apare ca preţ al muncii. - 54 1 .
- ş i durata zilei de muhcd.. - 554561 , 564.
- deosebiri naţionale între s-a larii.
568-573, 610, 615, 616, 775.
- scăderi din salariu, reduceri de sa
larii. - 294, 339-341 , 462, 464, 466,
506, 560, 564, 566.
- creşterea salariilor. - 623, 628, 631.
- dinamica generală a salariului este
reglată de către armata industrială
de rezervă. - 646-649.
- reglementarea p rin lege a salariu
lui. - 742-744.
- salariu nominal.
533, 549-551 ,
569, 682, 683.
- salariu real.
549, 569, 570, 614.
- salariu relativ. - 569.
- salariu cu bucala. - 419, 486, 558567.
formă transformată a s alariului pe
unitatea de timp . - 558, 559 .
existenţa concomitentă a salariului
pe unitatea de timp şi a sala
rdului cu bucata.
558, 559.
istoria salariului. - 564, 565.
particularităţile
oa.racteristice
ale
salariului. - 560-564.
salariul cu bucata şi productivita
tea muncii. - 549, 565, 566.
- salariu pe unitatea de timp. - 549557, 562.
unitatea de măsură a acestui sala
riu. - 551 .
existenţa concomitentă a salariului
cu bucata şi a salariului pe uni
tatea de timp. - 558, 559.
- Malthus d espre sailariu. - 533--534,
.
565.
- J. Mill despre salariu. - 577.
- J. St.' Mill d e spr e salariu. - 609,
620.
- Smith despre salcrriu. - 579.
West de �pre s alal"iu.
550, 551 .
.
-

-

-

-

S chimb. - 70-100, 1 1 8-121, 1 71-1 77- apariţia schimbului de mărfuri.
80, 102, 103, 362, 363.
- şi forma de echivalent. � 70, 73, 11.
80-83.
- schimb de produse. - 88, 89, 1 1 0,
120, 127, 163, 362.
sch:ianb nemijlocit de produse. 102, 103, 126.
- Ricardo despre schimb. - 91.
- Say desipr e schdmb. - 1 76.
Schimb de produse vezi S chimb.
Sclavagism. - 75, 104, 1 80, 208, 209"
3 1 1 , 343, 345, 452, 548, 607, 732, 762,
770, 773.
- formă a supramuncii. - 229, 247,
546.
- instrumente de muncă în SiCLa.vagism_
- 209.
- simpatia tory-ilar pentru scl avie.
266, 735.
- Aristotel despre munca sclaviil or.
95.
Scoţia. - 154, 155, 659, 733-738, 744.
- desfiinţarea şerbiei. - 728.
Scumpete. - 533.
Scupşcic. - 369.
shilling system. - 30 1 .
Semifabricat. - 195.
Semnul valorii. - 215.
Siînt a Alian/ă. - 20.
Sicilia. - 519.
Sistem colonial.

364, 754-758, 760'_

Sistem de re/euri. - 289-292, 298302, 322, 323, 336.
- vezi şi Sistemul schimburilor.
Sistem fiscal. - 659, 760.
Sistem monetar. - 97, 152.
Sistem pro tecJion is t . - 572, 573 , 753 ,
754, 759, 760.
Sistem automat de maşini. - 31l9, 390
392, 393, 428, 429, 432, 433, 440, 444.
469, 615.
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755-760, 775.

Statutele muncii. - 281-283, 742-744.

-
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267-274
vezi şi Sistem de reieurt.
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posibilitatea
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Socialism vezi Comunism
Socializarea muncii. - 765, 766
Societăti de asigurare. - 216.
Societăţi pe acţiuni. - 637, 659, 758.
- în calitate de capitalist combinat.
- 345.
- precursoarele lor. - 320.
Sofistică. - 21, 25.
Spania. - 518, 754, 762.
Speculă. - 164, 204, 222, 279, 603, 677,
758, 775.
Stat, Putere de stat. - 280-283, 373,
572, 754.
- intervenţia statului în regimul fa
bricilor. - 406.
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lui. - 498.
- s ubvenţii drin p artea s tatului. - 320.
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460.
- şi sclavii a . - 452, 762.
- sclavia a p aralizat orice mişcare
muncitorească. - 311.
- imigraţie. - 279, 718, 767, 773, 775.
- legislaţia cu privire Ia reglementarea muncii în fabrici. - 28.1 .
Sta tistică
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15.
-

Sticlăritul. - 275, 357, 358, 444.
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592.
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Valoare de întrebuinţare. - 49, 50,
51-62, 67, 70, 74-78, 94, 96, 97,
101-103, 163, 1 70-176, 198-201 ,
213, 215, 218.
- legătura dintre natură şi mun.că.
57, 58.
- valoare de întrebuinţare sooială.
55.
- purtătoare maf,e riaJ!ă a valorii de
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-

2 1 4, 221 , 225,

Valoarea-produs. - 225, 529-53 1 , 536,
537, 545.
'Venii. - 577., 591 , 598-602 , 614 L 658661, 708.
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551 , 680.
- distribuirea venitului naţional. - 595.
Viaţă socială
- caracterul istoric
- 90.

al

formelo r

ei.

- baza oricărei vieţi sociale. - 193.
Violenţă (constrîngere)
- rqlul ei în istorie. - no.
- oa tendinţa economică. - 754.
- între drepturi egale decide forţa.
246.
extraeco- constrîngere nemijlocită
nomică. - 741 .
- puterea statului. - 742, 743, 754.

Vină I oare
- prima formă a cooperării. - 344,
345.
- industria extractivă. - 194.
y

Yeomanry. - 725, 728.
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Zi de muncă
- împărţirea ei în timp de muncă ne
cesar şi timp de supramuncă.
24 1 , 323, 324, 415, 514, 515.
o mărime variabilă. - 242, 243.
l imita maximă a zilei de muncă.
- 243, 275, 276, 4 1 6.
Jimita mm1ma a zilei de ml!ncă.
243, 534.
limita absolută a zilei medii de
muncă. - 316.
- prelungirea zilei de muncă. - 411419, 515, 532-533, 553, 556.
pr elungoire a ei rp e ste limita maximă.
275, 276.
legi coercitive în ve�r e a prelun
girii zilei de muncă. - 280-283.
- reducerea zilei de muncă. - 418426, 531, 533. 534.
lupta muncitorilar pentru reducerea
zilei de muncă. - 245, 262, 287,
290, 291 , 30 1 , 302, 418 (vezi ş1
Agi taţia pentru ziua de m uncă de
8
o re, Agila/ia pentru ziua de
muncă de 10 ore.
limitarea pe caile legisla•tivă · a z ilei
de muncă. - 309, 483, 484, 48tl,
551 , 552, 554 vezi şi Legisli:t.ţia cu
privire la reglementarea muncii în
fabrici, Legea cu privire Ia ziua
de muncă de 10 ore.
Owen de9pre limitarna zilei · de
muncă. - 310.
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Tablou de greutăţi, măsuri şi monede
Greutăţi
Tonă

(ton, t)

= 28 hundredweights
= 1 12 pfunzi
28 pfunzi
14 pfunzi
16 uncii
16 drams

Hundredweights (cwt)
Cuarter
8'tone

Pfund
Uncie

1 016,05
50,802
12,100
6,350
353,592
28,349

kg
kg
kg
kg
kg
kg

Greutăţi „troy" pentru medicamente,
metale nobile şi pietre preţioase
Pfund (troy <ponnd)
Uncie (troy ounce)
Gran

(grein)

.

12 uncii
12 penny weights

312,242 !l!
3 1 ,103 g
0,065 g

Măsuri de lungime
mila

engleză

iard

picior (foot)
ţol (inch)
cot (prusian)

(British

mile)

1 609,329 ilil
91,439 cm.
30,480 cm
2 ,540 cm
66.690 cm

930

Tablou

de

greutăţi,

măsuri şi monede

Măsuri de suprafeţe
acru

4 046,1
1 0 1 1 ,'1
14,21
100
2 523

rood
rut e
ar

iugăr

ma

m2
m2
m2

ml

Măsuri de volum
bushel
galon

36,349 1
4,544 1
0,568 l

= 8 galoni
= 1 libes

pint

Monede
Lira sterlină (pound sterling

f ) = 20 şilingi

Şiling (shilling, sh) = 12 ipence
Penny ('p enny, pence, d) = 4 Farthingi
Guinee (guinea) = 21 şilingi
Sovereign
Franc

(monedă

(franc,

fr)

de

= 100

aur

= 1

liră

sterlină

englez ă)

centimes

Centimă (c.) (monedă divizionară franceză)
Livră

(moneda de argint franceză)
Cent (monedă americană)

20,43 MK
1 ,02 MK
B,51 pfening1
21 ,45 MK
20,43 MK
80
pfeningii
O,B

.

= 1 franc
oca

pfeningi

80
pfeningi
4,2 pfeningi

Drahmă (monedă veche grecească)

Ducat (monedă de aur fa Europa, ongmară din Italia) . cca
Maravedi
(monedă spaniolă) c ca
Rei (Reis)

(monedă p ortugheză) cca

9
MK
6
pfeningi
0,95 pfeningi
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Marfa

şi

banii

Capitolul unu. Marta
1 . Cei doi factori ai mărfii : Valoare de întrebuinţare şi
valoare (substanţa valorii, mărimea valorii) .
2. Dublul caracter al muncii cuprinse în mărfuri
3. Forma-valoare sau valoarea de schimb .
A.

Forma simplă, singulară sau accidentală a valorii
1 . Cei do!i poli ai expresiei valorii : forma relativă şi forma
de echivalent
2. Forma relativă a valorii
a) Conţinutul formei relative a valorii
b) Determinarea cantitativă a formei relative a valorii
3. Forma

de

simplă a valorii în ansamblul
B. Forma totală sau dezvoltată a valorii

56
62
63

64
68

70

echivalent

4. Forma

49

75
77

e1

1 . Forma relativă dezvoltată a valorii
2. Forma de echivalent specială
3. Neajunsurile formei totale sau dezvoltate a val(}rii

78
79

C. Forma generală a valorii

1 . Caracterul modificat al formei v aloare
2 Raportll.i dintre dezvoltarea formei rel ative a valorii şi
a formei de echivalent

80
cea

82
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3. Trecerea de la forma generală a valorii la forma bani

84

D. Forma bani

4. Caracterul de fetiş al mărfii şi misterul său
Capitolul doi. Procesul schimbului
Capitolul trei. Banii sau circulaţiţJ. mărfurilor
1 . Măsură a valorilor
2. Mijloc de circulaţie
-0.) Metamorfoza mădurilor
b) Circulaţia banilor
c) Moneda. Semnul valorii
3.

85
99
109
118
128
138

143

Bani
a) Tezaurizare
b) Mijloc de plată
c) Bani universali

148
155
SECŢIUNEA A DOUA

Transformarea

Capitolul patru.

b anilor

în

cap i t al

Transformarea banilor în capital

1 . Formula generală a capitalului .
2. Contradicţiile formulei generale
3. Cumpărarea şi vînzarea forţei de muncă

1 60
169
1 79

SECŢIUNEA A TREIA
P r o d u cţi a

plusvalorii

�apitolul .cinci. Procesul muncii
1. Procesul munc'ii
2. Procesul de valorificare .
Capitolul şase.

absol u t e

şi procesul de valorificare

Capital constant şi capital variabil

Capitolul şapte. Rata plusvalorii
1 . Griadul de exploatare a forţei de muncă
2. Exprimarea valorii produsului în părţi proporţionale
ale produsului
3. „Ultima oră " a lui Senior
4. Plusprodusul .
Capitolul opt. Ziua de muncă
1. Limitele zilei de muncă
2. Goana după supramuncă. Fabricant şi boier

190
1 99
212
224

232
235
241
242
246
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3. Ramuri din industria engleză fără limită legală a exploatării
4. Munoa de zi şi munca de noapte. Sistemul schimburilor
Lupta pentru ziua normală de muncă. Legi coercitive
pentru prelungirea zilei de muncă, de la mijlocul se-·
c·olului al XIV-lea pînă la sfîrşitul secolului al XVII-lea
6. Lupta pentru ziua normală de muncă. Limitarea timpu
lui de muncă prin legi coercitive. Legislaţia engleză
cu privire la reglementarea muncii în fabrici între 1 833·
şi 1864
1. Lupta p entru ziua de muncă normală. Repercusiunile
legislaţiei engleze cu privire la reglementarea muncii
în fabrici asupra altor ţări
Capitolul nouă. Rata şi masa plusvalorii

254
267

5.

Producţia

SECŢIUNEA A PATRA

plus val orii

.

Aproprierea

forţelor

Munca femeiloo: şi a
b) Prelungirea �il ei de
c) Intensifkarea muncii

de muncă

287

308
314

relative

Capitolul zece. Noţiunea de plusvaloare relativă
Capitolul unsprezece. Cooperarea
.
Capitolul doisprezece. Diviziunea muncii şi manufactura
1 . Dubla origine a manufacturii
2. Muncitorul parţial şi unealta sa
3. Cele două forme de bază ale manufacturii
manufactura eterogenă şi manufactura organică
4. Diviziunea muncii în cadrul manufacturii şi diviziunea
muncii în cadrul societăţii
5. Caracterul capitalist al manufacturii
Capitolul treisprezece. Maşinile şi marea industrie
1 . Dezvoltarea maşinismului
2. Transmiterea valorii maşinilor asupra produsului
3. Repercusiunile imediate ale producţiei mecanizate asupm muncitorului .
a)

274

suplimentare

de

<:ătre

323
333
347
350
352
36 1
370
380
395
403

capital.

copiilor
mun că

411
418

4. Fabrica
Lupta dintre muncitor şi maşină

427
436

6. Teoria compensării şi muncitorii înlătmaţi de maşini

446

5.
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7. Respingerea şi atracţia muncitorilor pe măsură ce se
dezvoltă producţia mecanizată. Crizele din industria
bumbacului
8. Revoluţionarea manufiacturii, a meseriilor şi a muncii
la domiciliu de către marea industrie
a) Desfiinţarea

cooperării ântemeiate pe meserii

şi pe

456
468

diviziunea

muncii
b) Repercusiunile
asupra muncii

sistemului
de
la domiciliu

fabrică

aisupra manufacturii

şi

470
471

c) Manufactura modernă
d) Munca la domiciliu în zilele '.ll oastre

474

e) Trecerea manufacturii moderne şi a muncii la domiciliu la
marea industrie. Accelerarea acestei revoluţii prin aplicarea le

ghlor cu ·privir-e la reglementarea muncii ·în fabri.ci �a cele două
.

forme de producţie menţionate

9. Legislaţia cu privire la reglementarea muncii în fabrici.
(Clauze privitoare la 'ocrotirea sănătăţii şi la educaţie.)
Generalizarea ei în Anglia
1 0. Marea industrie şi agricultura
.

478

489
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SECŢIUNEA A CINCEA

Producţia
ş i

Capitolul p aisprezece.

plusvalorii

a

celei

absol u t e

relative

Plusvaloare absolută şi plusvaloare re-

513

lativă

Capitolul cincisprezece.

Variaţiile mărimii preţului forţei de

524

muncă şi ale mărimii plusvalorii

I. Mărimea zilei de muncă şi intensitatea muncii sînt
constante (date) , forţa p roductivă a muncii variază
II. Ziua de muncă şi forţa productivă a muncii sînt constante, intensitatea muncii variază
III. Forţa productivă şi intensitatea muncii sînt constante,
ziua de muncă variază
IV. Variaţii simultane în durata, în forţa productivă şi în
intensitatea muncii .
Capitolul şaisprezece. Diferi tele formule ale ratei plusvalorii

525
529
530
532
536

SECŢIUNEA A ŞASEA

Salari ul

Capitolul şaptesprezece.

Transformarea valorii,

pre/ului for/ei de muncă în salariu

respectiv

a

54 1

935

Cuprins

Capitolul optsprezece. Salariul pe uni tatea de timp
Capitolul nouăsprezece. Salariul cu bucata
Capitolul douăzeci. Deosebiri naţionale între salarii

549
558

568

SECŢIUNEA A ŞAPTEA

Procesul

de

a cumulare

Capitolul douăzeci şi unu.

a

capitalului

Reproductw simplă

Capitolul douăzeci şi doi. Transformarea plusvalorii în capital
1 . Procesul de producţie capitalist pe scară lărgită. Trans
formarea legilor proprietăţii ale producţiei de mărfuri
în legi ale aproprierii capitaliste .
2. Concepţia greşită a economiei politice despre reproducţia pe scară lărgită
3. Împărţirea plusvalorii în capital şi venit. Teoria abstinenţei
4. lmprejurări care, independent de proporţia în oare plus
valoarea se împarte în capital şi venit, determină volu
mul acumulării. Gradul de exploatare a forţei de
muncă. - Forţa productivă a muncii. - Diferenţa cres
cîndă dintre C'apitalul folosit în producţie şi cel consumat. - Mărimea capitalului avansat
5. Aşa-numitul fond de muncă .
Capitolul douăzeci ş i trei. Legea generală a acumulării capitalis t e

Cererea de forţă de muncă creşte o dată c u acumularea,
compoziţia capitalului rămînînd neschimbată .
2. Scăderea relativă a părţii variabile a capitalului în
cursul acumulării şi al concentrării .care o însoţeşte
3. Producţia crescîndă a unei suprapopulaţii relative sau
a unei armate industriale de rezervă
4. Diferitele forme de existenţă ale suprapopulaţiei relative. Legea generală a acumulării 1capitaliste
5. Ilustrarea legii generale a .acumulării capitaliste
1.

a) Anglia între

1 846 şi 1 866

b)

Păturile .prost plătite ale clasei muncitorilor industriaili din Anglia

c)

Populaţia nomadă

d)

Efectele crizelor asupra părţii celei mai hine retribuite a .clasei
muncitoare

e)

Proletariatul

f)

Ir landa

agricol

1britanic

516

589

598
601

608
618
622

631
638
650

657

657
664
673
676
631
704

936

Cuprins

Capitolul douăzeci şi patru. Aşa-numi ta acumulare primitivă
1 . Misterul acumulării primitive
2. Exproprierea pămînturilor populaţiei rurale
3. Legislaţia draconică de la sfîrşitul secolului al XV-lea
împotriva expropriaţilor. Legile promulgate în scopul
scăderii salariilor
4. Geneza fermierilor c·apitalişti
5. Repercusiunile revoluţiei în agricultură asupra industriei. Crearea pieţei interne pentru capitalul industrial
6. Geneza capitalistului industrial
7. Tendinţa istorică a acumulării capitaliste
Capitolul douăzeci şi cinci. Teoria modernă a colonizării

719
722

737
746
748
753
764
767

Indici şi adnotări
Citate în limbi străine

777

Adnotări

819
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841

Indice de lucrări citate, apărute în limba română

874
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Portretul lui K. Marx
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S crisoarea adresată de Marx lui Engels la 16 august 1867

6-7

7

Coperta primei ediţii germane a volumului I al „Capitalului"

13

Facsimilul unei pagini din traducerea românească a „ Capitalului" apărută
în 1883

23

Scrisoarea adresată de Marx lui La Chatre, editorul volumului I al „C<!.pitalului" în �imba fr'lnceză
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