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PREEKŠVARDS

Teorētiskā ekonomija pēc Marksa, ar nedaudz izņēmumeem,
nevar uzrādit neka jauna. Tas ir pilnigi saprotams, ja mēs

ņemam vērā to, ka buržuāzija nav eeintreseta vispārējo ekono-

misko likumu izpētišanā. Toteesu Markss ar nesaudzigu loģiku
šos likumus, un tā tad to virzeenu, kurp attīstās kapitālisms,
ir izpētijis savā ģeniālajā darbā: «Kapitāls", formulējis, un parā-

dījis, ka kapitālisms nenovēršami audzē savā klēpī spēkus, kas

darīs galu šai ražošanas eekārtai. Par cik buržuāzijas zinātne

izeet savos slēdzeeenos no pretējā, par tik tai jāatsakās no

kapitālistisko dzīves īstenibu aptverošeem likumeem. Ta vaj nu

nodarbojas ar z vb j ek t i v v likumu pētišanu, ar kureem nevar

izskaidrot o b j c k t i v a s parādibas, jeb, labākā gadijumā, nodar»

bojas ar atsevišķu parādibu sīku analizi, nesaistot tās kopsakarigā

zistemā, vaj pat noleedzot šāda kopsakara likumigu eespēju, un

tādā kārta nodarbojas ar zinātnisku drusku lasišanu, vaj, beigu

beigās, nodarbojas ar ekonomisko parādibu formālo, technisko

izpētišanu, noeedama beeži veen līdz skolastiskai matu skaldi-

šanai. Vispārigus likumus, kuri mums dotu eespēju orientetees

kapitālistiskās pasaules ikdeenibā, buržujiskā politekonomija mums

nevar dot un, acim redzot, ari nedos turpmāk, jo augošā revolū-

cija visā pasaulē aizveen beežak noved to neveen pee neapzini-

gas, bet pat apzinigas faktu falsifikacijas, kas aizveen vairāk

pamazina to veenigo viņas nopelnu, proti—materiālu uzkrāšanu,

un speež aizveen uzmanigak un kritiskak raudzitees uz pašeem

fakteem, kurus ta mums sneedz. Acumirklī nav eespējams uzsākt

nekādu nopeetnu ekonomisku pētijumu, bez eepreekšejas pašu

„faktu" kritikas, kālab ne par velti radees ir teiceens, ka ar

skaitleem, statistiku var peerādit visu, ko grib. Acimredzot, ka

ļaunuma sakne slēpjas nevis pašā statistikas metodē, bet gan
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nepareizā un reizēm ar nolūku sagrozitā statistika, jo sarkanais

spoks, komunisma spoks, staigā pa visu pasauli.

Tamdēļ tagad vēl joprojām teem, kuri vēlas apzinigi dzī*

vot, orientetees tagadnē, aizveen vēl nepeeceešams smeltees no

Marksa ekonomisko mācibu dzidrā avota. Deemžēl Marksu, izņe-

mot dažus neleelus viņa darbus, kā: „Algots darbs un kapitāls",

„Darba alga, cena un pelņa" — vaj atsevišķas veetas no viņa

leelakeem darbeem—nav tūdaļ eespējams lasit. Preekš viņa pil-

nigas izprašanas nepeeceešamās dažas eepreekšzinašanas. Tālab

ari šīs grāmatiņas nolūks ir eevadit beedrus Marksa ekonomi-

skās mācibās. Tā tad nekādā ziņā dot kaut kādu ekstraktu, kas

padaritu leeku pašu Marksa pētišanu, bet gan veenigi neleelu

palīgu, mazu pakāpsli Marksa studēšanai. Es pilnigi apzi-

nos to milzigo grūtibu, uz kuras mēs uzduramees pee dažu

ekonomisku jēdzeenu popularizēšanas. Domājams, ka man tas

ne veenmēr būs izdevees. Tomēr jāsaka, ka popularizēt dažus

ekonomiskus iēdzeenus, kā peem. vērtibu, fetišismu, tādi, lai tos

nevulgarizetu, ir bezgaligi grūti, un šaī laukā man nav zināms

literatūrā vēl neveens peemērs, izņemot varbūt b. Michaļevska
darbu. Šajā ziņā, kur bija jāizvēlas starp popularitāti un zinātnisku

noteiktibu, es tomēr izvēlējos aizveen beidzamo. Savukārt man

nācās rēķinatees ari ar to, ka, rakstot grāmatu par politisko eko-

nomiju, es nevaru rakstit veenigi preekš veena lasītāju slāņa.
Lai daudz maz izpalīdzētos šajā ziņā, es tekstu sadaliju divās

dalās. Paragrāfi un veetas, kuras drukātas ar petitu, satur sevī

vaj nu teorētiski grūtākas veetas, kuras mazāk sagatavots lasi-

tajš var izlaist, vaj ari tādas ilustrācijas galvenām domam, kuras

var nelasit tee beedri, kureem maz laika.

Kā jau teikts, es teit nodarbojos ar Marksa ekonomiskām
mācibam. Tālab es, veenup, veltu minimāli veetas pilsoniskeem
uzskateem, kuru iztirzāšana pa leelako teesu peevilkta veenigi
veenas vaj otras domas spilgtākai izteiksmei. Otrup, tālab es

cenšos loti daudzās veetās peevest teešus Marksa vārdus jeb,

mazākais, ar teem pastiprināt savu tekstu, ar ko ari izskaidrojas
citātu daudzums. Un treškārt, es viscaur peeturos pee Marksa

domu attēlošanas, tā kā to saprot vairākums revolucionāro

marksistu. Ja kādā veetā var būt šaubas par veenadu vaj otrādu

izpratu, tas ir atzīmēts tekstā.

Protams, tas nenozīmē, ka es šajā grāmatā varēju nodar-

botees veenigi ar sausu atstāstījumu. Neatkarīgi no jaunām
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pasneegšanas metodēm, teorijai tikai tad ir nozīme, ja viņa ir

līdzeklis praktiskam darbam. Tamdēļ es mēģināju pēc eespē-

jas aiztvert ari dažas no tādām parādībām, kuras Marksa laikā

nebij vēl dzīvē, mazākais veenu vaj otru slēdzeenu ilustrēt ar

fakteem iz mums tuvas pagātnes. Tomēr es šeit apzinigi atsa-

cijos no mēģinājuma sakausēt veenā preekšmetā mācibu par

kapitālistiskās saimneecibas likumeem ar mācibu par pārejas laik-

meta saimneecibu. Kaut ari dzīvē tee ir vēsturiski veens ar otru

saistiti, tomēr teorētiski tee ir apskatāmi atsevišķi, un it sevišķi

maldigi ir politisko ekonomiju pārvērst par Padomju eekārtas

ekonomisko politiku. No tāda mistra ceeš kā veena, tā otra no

šām zinātnēm.

Kas atteecas uz darba plānu, tad tas eetver sevī, vispirms,

kapitālisma statiku, kura sadaļas savukārt divās dalās: kapi-
tāla ražošanas procesā un kapitāla apgrozibas procesā. Otr-

kārt, kapitālisma dinamiku, kura sevī eetver pirmatnējo uzkrā-

šanos, leelrūpneecibas uzvaru, imperiālismu un pārejas laikmetu.

Maskavā, 1. maijā 1925. g. K. P.





I.daļa

1. EEVADS. SABEEDRIBA, SAIMNEECIBĀ UN

RAŽOŠANA VISPĀR

Politiskā ekonomija ir sabeedriskā zinātne jeb, tuvāk

apzīmējot, zinātne, kurā eet runa par sabeedrisko saimneecibu

un tās likumeem. Tālab šajā nodaļā mēs visā īsumā eepazīsi-
mees ar pamatjēdzeeneem: ražošana, saimneecibā un t. t.,

ar kureem mums turpmākās nodaļās nāksees sastaptees ik uz

sola.

§1. Kas irsabeedribas pamats? Ja mums uzstāda

jautājumu, kas ir sabeedriba, tad no pirmā acu-uzmeteena uz

šo jautājumu atbildēt šķeet gaužām veegli. Nu, noteikta cil-

vēku kopiba! Tomēr, mazleet eedziļinajotees jautājumā, mēs

tūdaļ uzdursimees uz citu jautājumu: vaj peem. divas ļaužu
grupas, teiksim mežoņu ciltis, kuras veena ar otru nav nekādi

saistitas, ari ir sabeedriba. Acim redzot ne. Tā tad nepeeteek
mums eedomatees, veenigi loģiski*) saistit ļaudis, jeb
ļaužu grupas, par sabeedribu viņas pārvērtisees tikai tad, ja tas

būs reāla kopiba, tas ir, ja viņu pamatā būs kaut kas apvee-

nojošs, kopsaistošs, nevis eedomā, bet dzīves īstenibā**). Kas ir

šis apveenojošais, kas atsevišķus cilvēkus padara par sabeedribu?

Šāds jautājums nebūt nav leeks jau tamdēļ veen, ka par to valda vis-

dažadakee uzskati. Veens no visizplatitakeem buržuāzijas aprindās ir tas, ka

sabeedribas pamati ir teesibas. Tā pazīstamais vācu ekonomists Diehls raksta:

„Šis sabeedriskais spēks, kas cilvēkus tur kopā, ir teesibu eekārta (Rechtsordnung).
Tikai pateicotees ceešeem noteikumeem un normām eespējama ir kopdzīve un

ta tad sabeedriskā, kā ari saimneeciska kultūras dzīve" (X- Diehl. Theoretische

Nationalokonomie, 1916. 5. lpp.).
Bet kādas īsti teesibas domā teit profesors, ir redzams no tālākā: Tikai

tad, kad saveenibas (Verbānde) robežās ir noteiktas normas par m a nu un

tavu, par cilvēku savstarpējām teesibam un peenākumeem, rodas eespēja
saimneeciskas atteecibās pārvērst par zinātniskas pētišanas objektu (Turpat,
5. lpp.). Tādā kārtā iznāk, ka sabeedriba pastāv tikai tur, kur pastāv privāt-
īpašuma teesibas. Kapitālistiska sabeedriba teit top idealizēta, kā: sabeedribas

peemērs, preekšzīme un veeniga eespējamiba. Tas veenup. Otrup mēs teesibas
varētu atzīt par sabeedribas pamatu tikai tad, ja sabeedriskoj formu izmaiņa
būtu atkariga no teesibam. Bet teesibas izmainās atkaribā no-sabeedriskas

*) t. i. sava "prātā.

**) „Kas ir sabeedriba, neatkarigi no viņas formas? Cilvēku savstarpēja
kopdarbiba." Markss, vēstule Annenkovam.
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formās un sabeedriskām atteecibam, kuras rodas sabeedriskā attīstibā, bet ne

otrādi.

Tik pat nepareizi, protams, ir sacit, ka bez teesibam_ nav sabeedribas.

Pareizi ir: bez teesibam nav šķiru sabeedribas. Tomēr mes zinām, ka komu-

nismā šķiras iznīks un līdz ar to iznīks ari teesibas.

No marksisma veedokļa cilvēku sabeedriba ir vispir-

mām kārtam ražošanas apveeniba,*) t. i. apveeniba, kura

rodas kopējā ražošanas procesā. Šī pateesiba izreet no veen-

kārša fakta, ka cilvēka pastāvēšanai nepeeceešama ēšana, bet

lai tas varētu ēst, viņam vajaga ražot.

To Markss izteic sekošos vārdos: Jkveens materiālas bagatibas ele-

ments, kas nav atrodams dabā jau gatavā veidā, veenmēr bija jārada caur

atsevišķu leetderigu, ražigu nodarbu, kura īpatnējas dabas veelas asimilē (peelāgo)
atsevišķām cilvēku vajadziba. Kā leetojamo vērtibu veidotājs, kā deriga
nodarbibas darbs ir cilvēka no visām sabeedriskām eekārtam neatkarigs eksi-

stences noteikums, mūžiga dabiga vajadziba, bez kuras nevar norisinatees veelu

apmaiņa starp cilvēku un dabu" (Kapitāls I. s. 8. lpp.).

Pateešam, cilvēku ķermenis, viņa augšanas un pastāvē-
šanas eepreekšnoteikums ir pastāviga enerģijas patērēšana.
Tas ir kā mašina, kura var darbotees veenigi, ja to kurina.

Bet kurinajamais atrodas dabā: tur augošos dzīvneekos un

stādos ir uzkrāta enerģija. Ražošana to atbrīvo, peemēro, t. i.

pārvērš patērējamā veidā un nogādā tādā veetā, kur ar viņa

patērēšanu var atjaunot ķermeņa patērēto enerģiju. Tādā
kārtā ražošana vispirmām kārtam ir dabas pro-
duktu peelāgošana cilvēka va adzibam. „Darbs,
raksta Markss, ir pirmā kārtā process cilvēka un dabas starpā,
kurā cilvēks ar savu paša nodarbibu norisina, nokārto un

kontrolē savu veelu maiņu ar dabu. Viņš dabas veelai stājas
pretī pats, kā zināma dabas vara" (Kap. 1., 102.). Bet cik

veen tāļu sneedzas atpakaļ sirmā senatnē mūsu

prāts, aizveen cilvēks nav ražojis veens pats,
bet kopā ar citeem. Viņš ir bijis speests stātees savstar-

pējos sakaros ar citeem, Tā sastādās sabeedriba. Un jo tāļak
eet sabeedriskā attīstibā, jo aizveen leelakas ļaužu masas top
eerautas sabeedribā, jo ceešaki savstarpigi atkarigas top tās

atsevišķas daļas. Acumirklī mēs nerunājam vairs tik par atse-

višķu valsts, bet jau par visu pasaules saimneecibu. Visa

pasaule tagad ir ražošanas sabeedriba. Šī savstarpēja atkariba
veegli ir apjaužama.

Parneģineet_ tik uz_ veenu nedēļu pārtraukt delzcela kustibu, un mēs
redzēsim, ka eestasees viaparejs badsl' To mēs pa daļai jau esam izbaudijuši

*) «Kapitālistiskas ražošanas eēkārtas process ir vēsturiski noteikta vis-
pārēja sabeedriskā ražošanas procesa forma. Šis pēdējais ir reizē cilvēku

dzīves materiālo noteikumu ražošanas un specifiskas vēsturiski ekono-
miskas ražošanas atteecibās noritošs, šo atteecibu un tā tad ari ša procesa dari-

nātāju (Trāger), viņu materiālas eksistences noteikumu un vinu savstarpējo
atteecibu, ražošana un atražošana" (Markss. Kapitāls 111. d. kreevu tulk. 1908.

g. 347. lpp., vācu 353.). Tā tad pirmām kārtam sabeedribas pamata ir

materiālo noteikumu ražošana. Kas atteecas uz otro : ražošanas atteecibam, par

to mes runāsim taļak.
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pilsoņkara laikos. Starptautiskā apjomā ši kopdarba saite vispirmām kārtam

izpaužas starptautiskā apmaiņā. Lai viņa būtu skaidrāka, peevedisim teit dažus

peemērus iz pasaules saimneecibas, kuri raksturo atsevišķo valstju savstarpējo
atkaribu, to, ka veens preekš otra ražo. Ja mēs, peemēram, ņemsim
Kreeviju, tad eevedums teit līdzinājās sekošai daļai no visas viņas eekšejas
ražas *):

1912. g, 1922/23. g.
1. Kainrūpneeciba 12% 2,3%
2. Metalrūpneecibā ..." 440/0 22,0%
3. Tekstilrūpneecibā . ■ 13% 2,4%
4. Ēdamveelu pagat. ........25% 13,2%
5. Dažādas rūpnozarēs

_

. . 26% 12,2%
6. Kopēji caurmērā visās rupneecibās . . 24% 12,2%

Ja mēs ņemtu analizētu katru atsevišķu posteni, tad redzētu, ka mūsu

eevedums sastādās galvenā kārtā no gataveem produkteem, un metalrūpneecibā,
kuras eevedums sastāda gandrīz vaj pusi no visa ta, ko mēs ražojam pee
sevis eekšzemē šajā nozarē, galvenā kārtā no maši na m. Ražošanas
rīkos un līdzekļos mēs bijām augstākā mērā_ atkarigi no Vakareiropas un

pasaules saimneecibas pārejām daļām. Savukārt ne mazums produktu tika

izvests no Kreevijas. Bet kas tee bij par produkteem? Zemkopibas produkti

galvenā kārtā. 1909. — 1913. g. mūsu eksports (izvedums) sastādijās sekoši**):

Zemkopibas produkti 61,3%
Dzīvneeciskee un tml 17,9%
Koku produkti 10,1%
Visi pārejee 23,1%

Pavisam kopā 100%

Bet mūsu izveduma nozīme top īsti skaidra tikai no sekošeem skaitļeem.
No 1909.—1913. g. mūsu graudu izvedums sastādija sekošo daļu no visas,

pasaules izveduma ***).

Kveešu , . 22%
Rudzi un rudzu milti 34%
Auzas 500/0
Meeži 52%
Kukurūza 11%
Viss kopā caurmērā , . 28%

No šeem skaitļeem, šķeet, skaidri ir redzams, cik ceeši peesaistits ir bijis
mūsu valsts ķermenis pee visas pasaules. Teit ari top saprotams, kādeem jābūt
teem satricinajumeem no ta veen, kad caur pasaules kam un vēlāk pateicotees
revolūcijai Kreevijas starptautiskee sakari tika pārtraukti un reizēm novesti

galigi līdz nullei.

Tas, ko mēs teit attēlojam ar Kreevijas peemēru, attee-

cinams uz ikkatru pasaules saimneecibas daļu. Šīs pateesibas
pastiprināšanai peetiks peevest tikai vēl dažus peemērus.
B. Bucharins savā grāmatā „

Pasaules saimneeciba un impe-
riālisms" peeved sekošus datus „Anglijā XIX. gadu simteņa

*) M. fl. X a y $ m a h. BnemHfla ToproßJiah Toproßaa nojiHTHKa CCCP.

PHO HKBT. MocKßa, 1924. 25. lpp.

**) orahob c ic h ft. Hapo«Hoe xo3siictbo CCCP b CB33H c mhpobhm
1925. r. B. I. 51. lpp.

***) OranoßCKHii. Cit. d. 101. lpp.
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pirmā trešdaļā tikai 2*/»% no nepeeceešama labibas daudzuma

tika eevests no ārzemēm; tagad labibas teek eevests ap 50%

(kveešu ap 80%), gaļas ap 50%, sveesta 70%, seera 50% un 1.1.*).
Bet tas pats Anglijas stāvoklis ir vēl raksturīgāks citādā ziņā.
Visā pasaulē Anglijas tekstilrOpneeciba stāv pirmā veetā,

1921. gadā no 152 milj. spolitem**)

Anglijā bija ...... 56,1 milj.
Zeem. Amerikas Sav. V. 34,4 „

Francijā 9,6 „

Bet tai pat laikā Anglija netop ražota neveena skripata
kokvilnas. Un tas nav raksturigi preekš Anglijas veen. Visās

pasaules valstis, kuras pašas neražo kokvilnu,
1911.—1912. gadā pārstrādāja 9,f> miljonu'balles kokvilnas, tur-

pretim valstis, kuras ražo kokvilnu, tikai 7,8 miljonu
balles. Valstju ražotāju atkariba ir acim redzama un rokam

taustāma***).
Mēs varam sacit, ka gandrīz nav tāda produkta, kurš

tiktu no gala līdz otram ražots tikai uz veetas, no-

teiktā valstī. Šo savstarpējo visu ražošanas elementu inter-

nacionālo dabu atteecibā uz Vāciju ļoti spilgti attēlo Roza

Luksemburg: „Mēs ēdam maizi no kreevu labibas, ungareešu,
dāņu un kreevu lopu gaļu ; rīss, kuru mēs tērējam, nāk no

Rītindijas un Zeemeļamerikas, tabaka no Holandes, Indijas un

Brazīlijas; mēs saņemam kakao pupas no Deenvidafrikas,
piparus no Indijas, cūkas taukus no Saveenotām Valstīm,
kafiju no Brazilijas, Centrālamerikas un Holandes Indijas;
gaļas ekstraktu no Ungārijas, olas no Kreevijas, Ungārijas un

Bulgārijas, cigaretes no Kubas, kabatas pulksteņus no Švei-

ces, vīnu no Francijas, ādas no Argentinas, gultas spalvas no

Ķinas, zīdu no Itālijas un Francijas, linus un kaņepājus no

Kreevijas, 'kokvilnu no Saveenotām Valstim, Indijas un Ēģip-
tes, smalku vilnu no Anglijas, un Indijas, koktaukus no Austro-

ungārijas, linsēklas no Argentinas, zināmas akmeņogļu zprtes
no Anglijas, brūnas ogles no Austrijas, zalpeteri no Čilas,
būvkokus no Kreevijas, kurvju materiālus no Portugāles, varu

no Saveenotām Valstim, cinku no Holandes Indijas .. . alumi-

nijuno Austro-Ungarijas . .." ****). No visaša mēs varam redzēt,

*) Bucha r i n s. Latv. tulk. 8. lpp.

*?) T. Jlgbh. Ochobh Mupoßoro xo3flftcTßa. 109. lapp.
No augšminētā, protams, nevajaga taisit nepareizu slēdzeenu, kā to

pilnigi pareizi aizrāda savā grāmatā: „Einfuhrung m die Nationalokonomie"
Roza Luksemburg, it kā apmaiņa noteekas tikai tamdēļ, ka veenas

valstis ražo

tikai agrāros un citas industriālos produktus. Viseem pazīstams fakts ir tas, ka

Vacija_ pirms kara leelu teesu no saveem rūpneecibas produkteem eeveda

Anglija, t. i. Eiropas visrūpneeciskakā valstī.

****) Roza Luksemburg. Einfūhrung m die Nationalokonomie.

rlin, 1925. 14. lpp.
Ģ
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ka starptautiskā apmaiņā eet nevis pārpalikumi, kāto

cenšas iztēlot daži pilsoniskee zinatneeki, bet pati ši apmaiņa
izreet no katras valsts ražošanas atkaribas no visas pasaules
ražošanas. Katra produkta ražošanas process sāk savu gaitu
veenā valstī, lai izbeigtu to pavisam citā. Tā tad tas, kas

ceeši cilvēkus kaldina kopā sabeēdribā,ir ražo-

šanas procesa atsevišķu daļu kopsakariba. Mēs

tamdēļ varam sacit, ka ražošana un tās attee-

cibās, kas viņā rodas, ir sabeedribas pamats un

pati sabeedrib i, vispirmām kārta m—ražošanas

apveeniba. Tamdēļ katras sabeedribas pamats
ir viņas saimneecibā. Tomēr tas vēl ir maz, sabeedriba

šeit raksturota tikai no viņas materiālo pamatu veedokļa.
§2. Ražošana un ražošanas spēki. Ja sabee-

dribas noslēpumu mēs esam atraduši ražošanā, tad mūsu

tālākais uzdevums ir tuvāki izpētit pašu ražošanu. Mēs jau
sacijām, ka ražošana ir veelu apmaiņa starp dabu un cilvēku,
mēs tagad varētu vēl peemetinat, ka ta ir sabeedriskā

veelu apmaiņa. Bet veelu apmaiņa nenoteek teešā kārtā.

Ražošanas process nav teešā nozīmē patērēšanas process, tas ir

eepreekšnoteikums patērēšanai, jeb, labāki sakot, ražošanas un

patērēšanas kopsakars ir tēlojams, kā eesākums un gals, kurā

savukārt gan gals ir eesākums un eepreekšnoteikums tālākai

ražošanai.

Ja' mēs tagad tuvāk iztirzājam ražošanu, tad viņā mums

jāizšķir būs vairāki momenti. Vispirms, protams, tas, kas

ražo, tā tad cilvēks un cilvēka darba spēks. Otrkārt tas,

ar ko top ražots, tā tad darba līdzekļi un beidzot —

no ka top ražots, tā tad daba, dabas produkti v. 1.1., jeb kā

tos citādi sauc, i z c j v c c 1 a s *). Abi beidzamee kopā sastāda to,
ko mēs apzīmējam ar vārdu ražošanas līdzekļi. Tā kā mūsu

uzdevums ir nodarbotees ar sabeedrisku attīstibu, tad 'gluži
dabiski uzmācas jautājums, kuram no viseem šeem trim mo-

menteem peekrīt galvenā loma sabeedriskā attīstibā. Ņemsim
darba spēku. Protams, cilvēks darina vēsturi, jeb, kā varētu

sacit, ir pats savas laimes kalējs, bet, salīdzinot ar sabeedrisko

attīstibu, cilvēks ir samērā maz izmainijees gadu tūkstošos.

Ar cilvēka dabas attīstibu nav izskaidrojama saimneeciskā

attīstibā. Tālāk cilvēks savā saimneeciskā darbibā, protams,
darbojas dabas apstākļos, kureem ir savs eespaids uz sabee-

drisko attīstibu par tik, par cik ta dod materiālu, izejveelas
ražošanai. Tomēr vispirmām kārtam, ar lēni pārveidojošos pa-

rādibu, kāda ir daba, nav izskaidrojama tāda strauji attīstošās

parādiba, kāda it' sabeedriba, un otrkārt, cilvēks ražodams izmaina

*) Darba procesu veenkāršakee momenti ir: 1) leetd c r i g a nodar-

bība jeb pats darbs; 2) darba preekšmets, t. i. preekšmets, uz kuru darbs ir

virzits un 3) darba līdzeklis, t. i. līdzeklis, ar kura palīdzibu darbs norisinās.

(Markss. Kapit. I, 103. lapp.)
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dabu, peelāgo to savām vajadzibam: eespeezdamees zemē, rok

tur akmeņogles, rudu un 1.1. un tādā kārtā paplašina ražošanas

materiālo pamatu. Bet šāda paplašināšana ir eespē-
jama veenigi pateicotees ražošanas līdzekļu
attīstibā i. Modernās šachtas nav eedomajamas bez mo-

dernām mašinam, modernais kapitālisms, plaši izplatita rūp-

neeciba, milzigas pilsētas, bez modernajeem transportu līdzek-

ļeem: dzelzceļeem, automobiļeem ūn tvaikoņeem. Tā tad

mēs varam sacit, ka galvenais sabeedriskā attīstibā ir darba

līdzekļu attīstibā jeb, leetojot mazleet plašāku jēdzeenu —

technikas attīstibā.

Bet kas tad ir šee darba līdzekļi: „Darba līdzekļi ir leetu

komplekss (kopums)", — saka Markss, — „ko strādneeks

eeveeto starp sevi un darba preekšmetu un kas viņam noder,
kā viņa darbibas pārvads uz šo preekšmetu. Viņš izleeto

leetu mechaniskās, fizikālās, vaj ķimiskās īpašibas, lai tām liktu,
kā varas līdzekļeem pēc sava nolūka apstrādāt citas leetas."

(Markss. Kapitāls I. 103. lpp.) Citeem vārdeem, cilvēks sa-

veem aprobežoteem meesas spēkeem peeveeno klāt citus

dabas spēkus un tādā kārtā pavairo sava darba ražigumu.
Tikai pateicotees šādai darba līdzekļu leetošanai, cilvēks ir izgājis no

dzīvneeka stadijas—stāvokļa. Pateešam, kamēr cilvēka darbs ir eerobežots ar

savu muskuļu spēku un veiklibu, teekams gandrīz viss viņa laiks top patērēts
mūžigā dziņā pēc baribas, jeb, mazākais, tas nespēj uzkrāt leelus krājumus. *)
Tikai tad, kad, pateicotees darba rīku un līdzekļu attīstibai, viņa darbs paleek
aizveen ražigaks, tikai tad cilvēkam atleek laiks preekš cita. Tomēr teit krīt

svarā vel otrs svarigs apstāklis. Cilvēks eespaidojot uz dabu eespaido un izmaina

ari pats sevi, jo tikai pateicotees tam apstāklim, ka darbaun vispāri ražošanas līdzekļi

mainas, mainas ari apkārtne, kurā cilvēks mājo, viņš ir speests aizveen no jauna
peemerotees šai apkārtnei un tā tad speests atmest tradiciju un dabisku prāta
kūtribu.

Tā tad no darba līdzekļu Jeetošānas atkāra as darba

ražigums. Tas nozīmē, ka pateicotees darba un vispāri ražo-

šanas līdzekļu aizveen plašākai peeleetošanai ražošanas pro-
cesā un ražošanas līdzekļu uzlabošanai, cilvēku sabeedriba

veenā un tanī pat laika sprīdī spēj saražot leelaku dabas pro-
duktu daudzumu. Bet no šejeenes savukārt izreet, ka ražoša-

nas līdzekļu attīstibā ir sabeedriskas attīstibas materiālais

pamats.
Ražošanas līdzekļi (darba līdzekļi un darba preekšmets),

protams, eegūst savu nozīmi, saveenojot tos kopā ar darba

spēku, Sādu darba spēka un ražošanas līdzekļu kopumu mēs

nosauksim par ražošanas spēkeem, un tamdēļ augšminēto
likumu varam izteikt sekoši: sabeedriskās attīstibas

*) Augšminētais atteecinams neveen uz mēreno un auksto zemes joslu,
bet ari pa daļai uz silto deenvidus joslu. Protams, teit dabas bagatibas ir lee-

las, ta ka darba nav vajadzigs daudz, lai tas eegūtu vajadzīgos uzturas līdzek-

ļus. Ar to ari sta r p ci tu izskaidro zemo technisko līmeni šo apgabalu tau-

tās. Tomēr ari šeit atkariba no dabas spēkeem un dažādam dabas stichijas ne-

jaušibam ir gaužām leela.
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pamatā ir ražošanas spēku attīstibā.*) Bet tā kā

no ražošanas līdzekļeem svarīgākā loma peekrīt technikai, tad

mēs varam sacit vēl, ka sabeedribas attīstibā balstās uz tech-

nikas attīstibu.

§ 3. Ražošanas atteecibās. Ražošana, kā mēs

redzējām, ir cilvēka atteecibās pret dabu. No ši veedokļa tas

ir materiāls process. Bet mēs jau atzīmējām, ka ražošana ir

aizveen sabeedriskā. Tā tad ražošana reizē ir sabeedrisks

process. Cilvēks nevar ražot vispāri neatkarigi no īpatnējas,
zināmam laikmetam raksturigas, sabeedriskas formas.

„Tā tad, ja eet runa par ražošanu, tad veenmēr par
ražošanu uz zināmas sabeedriskas pakāpes" (Markss. Kritiskas

peezīmes pee politekonomijas, 4. lpp.).
„Katra ražošana ir darba produkta peesa-

vinašanās noteiktā sabeedriskā formā un tikai

caur viņu* (Markss, turpat 6. lpp.)
Tā tad katra laikmeta ražošanas spēku attīstibas pakāpe

ir saistitita ar noteiktām ražošanas atteecibam. **)
šim jautājumam ir ārkārtīgi svariga veeta polit-

ekonomijā, tad pakavesimees pee ta tuvāk.

Mēs jau redzējām, ka ražošanā saveenojas cilvēka darbs

ar darba rīkeem un šajā veenibā tas eespaido uz dabu. Bet

pati ši saveenošanās var būt dažāda rakstura Peernēram arkls

un arājs. Teit var būt daudz un dažādas kombinācijas. Arkls

var peederet arājam, tādā gadijumā mēs teiksim, ka tas ir

zemneeks-sīkražotajs. Pret citeem viņam līdzigeem ražotajeem
tas uzstāsees kā privatīpašneeks, kuram peeder i ražošanas

līdzekļi, i viņa darba produkts. Bet var būt pavisam cita kom-

binācija. Arājam arklis nepeeder. Lai aršana notiktos, viņam

*) „Ne tas, kas teek darināts, bet kā, ar kādeem darba līdzek-

ļeem teek darināts, izšķir veenu no otra ekonomiskus laikmetus. Darba

līdzekļi ir neveen cilvēka darba attīstibas pakāpes mēraukla, bet rāda

ari tās sabeedriskās atteecibās, kādās top strādāts. Darba līdzekļu pašu starpa
mechaniskee darba līdzekļi, kuru kopumu mēs varetum nosaukt par ražošanas

kaulu muskuļu zistemu, sneedz daudz izšķirošākas rakstura pazīmes zināmam

sabeedriskām ražošanas laikmetam, nekā tee darba līdzekļi, kuri noder tikai par

darba preekšmetu mitekļeem." (Markss. Kapitāls I. 104. lapp.).

**) Ražošanā cilvēks eespaido netikai uz dabu, bet ari veens uz otru.

Viņi var ražot tikai stājotees zināma veida sakaros veens ar otru un apmainot

savus produktus. Lai ražotu, viņi stājas veens ar otru noteiktos sakaros un

atteecibās, un tikai šo sabeedrisko sakaru un atteecibu robežās var notiktees

eespaidošana uz (Einvirkung) dabu, ražošana. Atkaribā no ražošanas līdzekļu

rakstura, gluži dabiski dažādas ari ir tas sabeedriskas atteecibās, kurās stājas

veens ar otru ražotāji, tee noteikumi, zem kureem tee savus darbus (Tatig-
keiten) apmaina un ņem dalibu vispāreje ražošanas aktā

...

„
Sabeedriskas atteecibās, kurās individi ražo, sabeedriskas ražošanas attee-

cibās tā tad mainas līdz ar materiālo ražošanas līdzekļu, ražošanas spēku pār-

maiņu un attīstibu. Ražošanas atteecibās savā kopumā iztaisa to, ko sauc par
sabeedriskām atteecibam, sabeedribu, par sabeedribu uz noteiktas vēsturiskas

attīstibas pakāpes, ar īpatnēju, veenigi viņai peemītošu raksturu." (K. Markss,
Lohnarbeit v. Kap. 25. lpp.)
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jāpārdod savs darba spēks uz tirgus, arkla īpašneeks tur

viņu pērk, un tikai pēc ta var notiktees pati aršana. Arāja
darba produkts šādā gadijumā peederes nevis arājam, bet

darba
„
devējam", arkla īpašneekam. Bet vēl eedomajama

trešā kombinācija, proti, arklis peeder nevis atsevišķam cil-

vēkam, bet sabeedribai. Lai aršana notiktos, nav vajadziga
pirkšana un pārdošana, bet totees darba produkts peeder
nevis arājam, bet sabeedribai, un viņš saņem vajadzigo daļu
sabeedriski organizētā kārtā. Tādā kārtā atkaribā no

īpašuma teesibam uz ražošanas līdzekļeem cil-

vēku starpā būs dažādas atteecibās.

Lūk kamdēļ Markss raksta, ka: „Kādas ari nebūtu ražo-

šanas sabeedriskās formas, viņa faktors aizveen paleek strād-

neeki un darba līdzekļi. Bet atrodotees šķirti veens no otra,
tee ir ražošanas faktori potencē— eespējamibā. Lai vispāri varētu

ražot, teem ir jasaveenojas. Tas īpatnējais raksturs un veids,
kādā ši apveenošanās noteekas, šķir veenu no otra dažādo
ekonomisko laikmetu zociaiās struktūras" (Kapitāls 11. ,13. lpp.).

Tā tad pats fakts, ka pastāv arkls un arājs, vel nebūt

neraksturo zināmu ražošanas un sabeedribas eekārtu. *)

Tikai tad, kad mēs zinām neveen šo ražoša-

nas spēku stāvokli, bet ari tās ražošanas attee*

cibas, kas uz tam dibinās, tā tad ari to, kā sada-

līti ražošanas līdzekļi starp sabeedribas daža-

slāņeem, tikai tad mēs v-aram raksturot,
izšķirt veenu ražošanas eekārtu no otras. Bet

teit mums ir jāatzīmē vēl sekošais:

Vispirms, ražošanas atteecibās stāv ceešā
sakarā ar ražošanas spēku attīstibu**). Peernēram:

kamēr pee 'mums sādžā valda primitiva technikā, primitivs
ražošanas līdzeklis, zemas ražošanas spēku attīstibas līmenis,
teekams valdošā forma zemkopibā ir atsevišķa sīka saimnee-
cibā. Bet vaj tāds saimneecibas veids var pastāvēt, eevedot

traktor=arklu un vispāri augstāku techniku. Nekādā ziņā. Mēs

zinām, lai pilnā mērā izmantotu:

*) „Ražojošo cilvēku atteecibaspret viņu ražošanas līdzekļeem ir ražoša-
nas pirmais un noteicošais faktors. Mēs nerunājam teit par techniskām atteeci-

bam.par ražošanas līdzekļu leelaku vaj mazāku pilnibu, ar kureem cilvēks
strada, ne par teem paņemeenem, kādi viņš tos darbā izleeto. Mēs runājam par
ražošanas līdzekļu darba spēka sabeedriskām atteecibam, proti par to: kam pee-
der šee ražošanas līdzekļi?" (R. Luksemburg Einfūhrung ect 136 lpp.)

**)
v

„Zocialas atteecibās ir zeeši saistitas ar ražošanas spēkeem. Eegūstot
jaunus ražošanas speķus, cilvēki izmaina savu ražošanas veidu, un līdz ar

ražošanas veida, uzturas produkta eegūšanas veida izmainišanos, pārmainās ari

viņu sabeedriskas atteecibās. Rokas dzirnavas rada sabeedribu ar feodālo

dzimtskungu, tvaika dzirnavas—industriālo kapitālistu." (K. Markss. Das Elend

der Pfilosopfie, Dietz. 1923. 91. lpp.)
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Zirgarklu—vajaga .... 30 hektāru aramas zemes

Veenk. sējmašinu, kul. un

Pļaujamo mašinu
....

70
„ „ „

Tvaika kuļmašinu ...
250

„ „ „

Tvaika arklu 1000
„ „ „

(K. Kautskis. Agrarjautajums)

Veens 30 zirgu spēku leels traktors var apstrādāt 200

desetinas aramās zemes. (Skat. Tpvnu Tocnjiana, kh. VI.) No

ta ir redzams, ka eevedot peem. traktorus, zemneeksaimnee-

cibam japeemērojas, t. i. jaapveenojas vairākām veenkopus.
No atsevišķām, sīkām privatīpašneeciskām, tām jāpārvēršas par
leelām sabeedriskām, jeb kolektivām. Traktoru eevešanai pee

mums tā tad jānoved pee veselas revolūcijas zemneeku ražo-

šanas atteecibās. Lauksaimneeciba teit tuvojas aizveen vairāk

maizes fabrikai un zemneeks darba strādneekam,
o

eb pareizāki,
zociaiistiskas darba komūnas loceklim.

Tā tāļakām sekām jābūt revolūcijai pilsētu un lauku

atteecibu starpā. Lūk kālab Markss raksta:

„Savas dzīves sabeedriskā ražošanā cilvēks stājas noteik-

tās, nepeeceešamās, no viņa gribas neatkarigās atteecibās --

proti ražošanas attececibās, kuras ir peemērotas viņa
materiālo ražošanas spēku zināmai attīstibas pakāpei. Šo ražo-

šanas atteecibu kopiba sastāda sabeedribas ekonomisko struk-

tūru..." (Kritiskās peezīmes, 26. lpp.).
Otrkārt- ražošanas atteecibās ir dažādas

un ne visām viņām peemīt veenadi svarigaloma
ražošanas procesā. Peemēram: ja fabrikā darbs būs

sadalits starp dažādām nodaļām, tad starp strādneekeem būs

zināmas ražošanas atteecibās, kuras reizēm var kļūt par pamatu
svarigām parādibam ar leelu sabeedrisku nozīmi*). Šīs attee-

cibās izreet un ceeši saistitas ar pašu ražošanas procesu
technisko dabu, tamdēļ tās ir pa daļai techniskas attee-

cibās. Bet mēs redzam tajā pat fabrikā citas, proti, strād-

neeka un kapitālista atteecibās. Šīs atteecibās jau ir saistitas

ar privātīpašumu uz ražošanas līdzekļeem un sastāda pamatu
sabeedriskām šķiram. Tās ir ražošanas atteecibās,
kurām peemīt noteicoša nozīme sabeedribas un viņas īpatnibu

raksturojumā. Tamdēļ ari augšminētās techniskās ražošanas

atteecibās eegūst savu sabeedrisku nozīmi saistotees ar šīm

šķiru atteecibam. Peemēram: strādneeku aristokrātijas peeslee-
šanās buržuāzijai. Lūk kamdēļ teit nebūs leeki eegaumet to,

kas ir šķira.
„Par šķiram," — saka Ļeņins, — „sauc leelas ļaužu

grupas, kuras izšķiras pēc veetas vēsturiski noteiktā sabee-

driskas ražošanas zistemā un pēc viņu atteecibam

*) Ka veenu no tādam varam atzīmēt atteecibās starp apmaciteem un

ntapmāciteem strādneekeem.
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(kuras leelako teesu fiksētas (aaKpenJieHHHe) un noformētas

likumos) pret ražošanas līdzekļeem, pēc viņu lomas darba

sabeedriskā organizācijā, un tā tad ari pēc sabeedriskas baga-

tibas daļas un veida, kura tai peekrīt. Šķiras — tās ir tādas

ļaužu grupas, no kurām veena var peesavinat otra darbu,

pateicotees viņu veetai noteiktā sabeedriskas saimneecibas

eekārtā" (Ļeņins. Leelais pasākums).

Mēs tomēr vēl peemetinam, ka šķiru atteecibās sabeedriba

ir veenas no galvenām, bet tās nav veenigās.

§4. Ražošana, maiņa un izdalīšana. Tā tad

zem ražošanas šaurākā nozīmē mēs sapratisim sabeedrisko

veelu apmaiņu starp dabuun sabeedribu. Tomēr katrā sabee-

driba blakus atteecibam, kuras rodas iz ražošanas sabeedriskā

rakstura, iz ražošanas teešā turpinājuma, izaug vēl izdal iš a-

nas atteecibās. Nepeeteek produktu ražot, vajaga viņu izdalīt

un beidzot patērēt, tikai tad mēs varam uzskatit ražošanas

procesu par galigi nobeigtu. Pateešam, uz katru sabeedribu

mēs varam paskatitees, kā uz noteiktu ķermeni, kurš, kā

zināms, var pastāvēt veenigi, ja ikkatrai ta daļai nepārtraukti
peegādā baribas veelas. Tāpat sabeedribā, sabeedribai nepee-
ceešamā apmaiņa starp dabu un eālvekeem nevar notikt, ja
katrs no seem ražošanā nepeeceešameem elementeem netop
ražošanā aizveen atjaunots. Tādā kārtā saražoto produktu
izdališana, viņu patērēšana un maiņa — kā veids, kurā ši

izdalīšana noteekas — ir ražošanas procesa teešs turpinājums.
Strādneekeem jāsaņem zināma produktu daļa sava darba spēka
atjaunošanai, dzelzs ir jāpatērē mašinu pagatavošanai, bez

kurām nevar notiktees pati ražošana. Ogles ir jāražo, lai

patērējot tās dzītu mašinas un t. t. Tomēr, kā ražošana, tā

pati izdališana, tā ari maiņa katram laikmetam ir īpatnēja» Kā

maiņa, tā izdališana raksturojas caur to, kādā kārtā izdaliti ražo-

šanas līdzekļi starp sabeedribas dažadeem slāņeem, kāds ir

ražošanas veids. Ir leela starpiba izdališanā un maiņā, vaj ta

dibinās uz kapitālismu, vaj peem. komunistisku ražošanas
veidu. Pirmā gadijumā, t. i. pee kapitālistiska ražošanas veida,
strādneekam viņa darba produkts nepeeder, viņš saņem darba

algu, kuru tas pārdod kā preci. Maiņai teit peemīt preču
maiņas raksturs. Otrā gadijumā, kad ražošanas līdzekļi ir visas

sabeedribas īpašums, ari produkts peeder visai sabeedribai,
darba algas nav, katrs saņem pēc savām vajadzibam un katrs
dara savu sabeedriski nepeeceešamu darbu, planveidigā orga-
nizācijā. Preču apmaiņas nepastāv. Tā tad ražošanas

veids noteic neveen to produktu daudzumuun

īpaši bu, kādi izdalām i, neveen ražošanas attee-

cibās šaurā nozīmē, bet ari pašu izdališanas

un maiņas veidu. Plašākā nozīmē mēs visas šīs atteecibās

varam nosaukt par ražošanas atteecibam*).
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„
Ražošanas atteecibās veenkārši ir tās personu savstarpē-

jās atteecibās, kuras sabeedriskā darba procesā rodas no

saimneeciskas kopdarbibas" (Cunov. Zt. d. 154. lpp.). Pee šīs

Kunova Marksa interpretācijas tomēr japeemetina, ka izdališana

un maiņa šķiras, kā saturs no formas.

§ 5. Technikā un ekonomika. Tā mēs esam no-

nākuši līdz zinameem gala slēdzeeneem. Ja politekonomija ir

sabeedriskā zinātne, tad mēs varam peemetinat, ka ta ir c k o-

nomiska zinātne, viņa nodarbojas ar sabeedriskās ekono-

mijas pētišanu. Bet tādā kārtā mums ir jāatbild uz jautājumu—
kas ir ekonomika-saimneeciba. Mēs redzējām, ka sabeedriba

dibinājās uz ražošanu un no ražošanas spēku attīstibas atka-

rājas sabeedribas attīstibā. Bet ražošanas spēkos mēs redzējām,
ka galveno lomu spēlēja ražošanas līdzekļi, jeb technikā.

Zem technikas mums nav jāsaprot ražošanas līdzekļi veens

no otra neatkarigā kārtā, bet gan noteiktā zistemā, kopumā,
kura katram laikam ir īpatnēja. Tā tad technikā ir

noteikta, zināmai attīstibas pakāpei rakstu-

riga ražošanas līdzekļu organizācija un darba

paņēmeenu zistema.

Technikā ir ekonomikas-saimneecibas pamats, bet nekādā

ziņā nav pati ekonomika. Zem ekonomikas mēs sa-

pratisim no ražošanas spēkuattīstibas pakāpes
izreetošu un ar sava laika technisko organizāciju
saistitp ražošanas atteecibu zistemu (kopumu)**).

Dzīves īstenibā tās ir divas ceeši saistitas leetas, kā veena

un ta paša darba procesa divas puses: materiālā un

sabeedriskā. Tomēr sabeedriski-saimneecisko likumu

izpētišanai mums var noderēt veenigi cilvēku atteecibās, tas,

kas sastāda sabeedribu, unkaspeedod šai saimnee-

ciskas organizācijas katreizejai formai viņai

veenigi īpatnējo nokrāsu.

*) „Marksa materiālās dzīves ražošanas jēdzeens eetver ari produktu

peegādašanu un viņu individuālo un produktivo patērēšanu, tamdē] iz da-

li šanas— resp. maiņas atteecibās peeder pee ražošanas

atteecibam" (Cunov. Die Marksche Geschichts und Geselschafts-and Stats-

Theorie. 1923.—1V. Aufl. 153. lpp.).

**) „Šo (t. i. ražošanas) atteecibu kopums, kurās atrodas šī ražošanas

procesa darinātāji savās atteecibās pret dabu un veens pret otru, kurās tee

ražo, šis kopums taisni ir sabeedriba, raugotees no viņas ekonomi-

skās struktūras" (retinajums mans Ķ. P.) (Kapitāls 111. n. vācu 353,

kreevu 348.).



II. KAPITĀLISTISKĀ SAIMNEECIBA

§.6. Kapitālistiskās īpatni-
ba. Politiskā ekonomija nodarbojas ar kapitālistiskās
saimneecibas pētišanu. Tas, kas izšķir šo saimneecibu

no visām pārejām, ir viņai peemītošas īpatnējas ražošanas attee-

cibās. Galvenās no tām ir sekošās: 1) ta ir maiņas jeb preču

saimneecibā; 2) viņā ražošanas līdzekli monopoli-
zēti veenas šķiras rokas, tā tad pastāv privātīpašums uz ražoša-

nas līdzekļeem un 3) viņā pastāv algots darba spēks, t.i.

strādneeka darba spēks teit top pirkts un pārdots, viņš ir prece.*)
Divas no pēdējam izreet veena no otras. Tamdēļ ari

Markss, raksturodams kapitālismu, saka:

Jstenibā kapitālistiska ražošana ir preču ražošana, kā produkcijas vispārēja
forma, bet viņa ir un par tādu top aizveen vairāk savā attīstibā, tamdēļ, ka

pats darbs teit - parādās kā prece, tamdēļ, ka strādneeks pārdod savu darbu,
t. i. savu darba spēka funkciju. Ražotājs top rūpneecibas kapitālists par tik,

par cik darbs pārvēršas par algotu darbu. Tamdēļ ari kapitālistiskā ražošana (tā
tad ari preču ražošana) parādās pilnā mērā tikai tad, kad teešais laukaapstrā-

datajs (Lāndliche Produzent) ir algots strādneeks" (Kapitāls. 11. — kreevu 93.,
vācu 88. lpp.).

§7. Preču sai mn c c ci b a un tās raksturigas
pazīmes. Vispirms tā tad kapitālistiskā saimneecibaļir preču
saimneecibā. Tā tad neveen preču ražošana veen,

preces ražotas top dažādās sabeedriskās attīstibas pakāpēs,
bet preču saimneecibā, t. i. saimneecib'a teit ir dibināta

uz preču ražošanu, kad, kā to saka Ļeņins nupat peevestā
citatē, ta ir ražošanas vispārējais veids.

Bet ko tad nozīmē preču saimneecibā? Ražot preces,
nozīmē ražot tās preekš pārdošanas jeb, kā to citādi saka,
preekš tirgus. Ja, peernēram, apteeku preču fabrikants ražo

dažādas zāles, tad ne tamdēļ, ka viņš mūžigi pats slimo, bet

gan preekš pārdošanas. Tikai pārdodot tās, viņš ar veenu

*)„Kapitālisma svarīgākas pazīmes pēc viņa (t. i. Marksa. K. P.) macibas

ir: 1) pre£u ražošana, ka ražošanas vip ārej s veids. Produktam peemīt preces
veids visdažādākos sabeedribu ražošanas organismos, bet tikai kapitālistiska
eekāftā šāda darbu produktu forma ir vispārēja un nevis izņēmuma, atsevišķa,
gadījuma rakstura. Otra kapitālisma pazīme ir ta, ka preces formu peeņem
netikai darba produkts, bet ari pats darbs, t. i. cilvēka darba spēks" (Jlenua.
CoiaHeHBM 11., 97. lpp.)
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dalu naudas apmeerina ari savas vajadzibas, jeb ja viņam ir

vajadzigas zāles, tad tikai neecigu daļu no tām viņš izleeto

savām vajadzibam; Ražošanas teešais un tuvākais mērķis teit

nav produktu ražošana savām, bet citu vajadzibam.
No šejeenes izreet tūdaļ nākamais jautājums: kāds eemesls

šādai parādibai?
Pirmais eemesls būs, acimredzot, darba dališana

sabeedribas apjomā. To var saukt par sabeedrisku darba

dališanu. Ja mēs paraugamees uz katru no tagadējām
valstim, tad viņā vispirmām kārtam mums kritīs acīs darba

dališana stārp laukeem un pilsētu, starp rūpneecibu un lauk-

saimneecibu. Ta ir veena no vissvarigakām darba dalīšanām

ar milzigu vēsturisku nozīmi. Ne par velti Markss kādā veetā

ār sevišķu uzsvaru runā par šo darba dališanu, sacidams, ka :

„Par pamatu ikveenai attīstibas darba dališanai, kurai

par vidutāju ir preču apmaiņa, ir pilsētu atšķiršana no lau-

keem. Varētu sacit, ka visa sabeedribas ekonomiskā vēsture

koncentrējas šīs pretešķibas noritešanā../ (Kapitāls. 1., latv.

izd. 226., vācu 298. lpp.)
Kāda loma pilsētai šajā darba dališanā? Ta apstrādā lauk-

saimneecibas produktus un ražo ražošanas līdzekļus. Kas

atteecas uz laukeem, tad, aizveen vairāk attīstotees darba

dališanai, lauki norobežojas ar organisku izejveelu ražošanu.

Cik tālu var noeet šāda darba dališana, to mēs varam redzēt

kaut no ta, ka zemneeks gan nažo vilnu, bet vilnas audus

pērk pilsētā. Amerikas fermeri pat veenu daļu no saveem lauk-

saimneeciskeem produkteem patērē konzervetu fabrikātu veidā.

Tā tad no ši darba dališanas fakta izreet produktu apmai-

ņas nepeeceešamiba starp pilsētu un laukeem. Modernee

dzelzsceļi ir tās dzīslas, pa kurām nemitigi, nakti un deenu,
norit nepeeceešama produktu apmaiņa. Kas eestājas, ja uz

mirkli sāk visa apmaiņa bremzetees, to mēs esam izbaudījuši
revolūcijas laikā paši uz sava kakla. Mēs redzējām, ka ta

pilsētu un lauku iršanas process.
Šī darba dališana ir reizē ari teritoriāla. Bet ta nav

veenigā darba dališana. Ja mēs ņemam Kreeviju, tad ogles

top ražotas galvenā kārtā Donecas baseinā, dzelzs — Uralos

un Kreevijas deenvidos, nafta — Aizkaukazā, labiba—galvenā
kārtā Ukrainē (maizes fabrika), tekstilrūpneeciba koncentrēta

galvenā kārtā Maskavas apgabalā, metalrūpneecibā—Maskavā
un Ļeņingradā. Viss tas papildina ainu.

Ja kapitālismā no pirmā acuuzmeteena šķeet katrs par

sevi, tad tikai pavirši veen eedziļinajotees saimneeciskā apkārtnē,
mēs redzam, ka katrs atsevišķais darbs ir nepee-

ceešama daļa no visa sabeedriskā darba, ka ša

kopdarba izvešanai līdz galam ir nepeecee-
šama nemitiga produktu apmaiņa, ka galu galā

veens darbs ir otra turpinājums un reizē ari
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eēpreekŠnotelkums. Mēs varam sacit, ka nav tādas

leetas, pee kuras kapitālistiskā eekārtā nepeedalitos visa sabee-

driba. Peernēram, zābaks: zemneeks, ādminis, zābaku fabrikas

strādneeks, dzelzsceļneeks un t. f.—visi ņem dalibu zābaka

ražošanā.

Tā tad no darba dališanas izreet produktu apmaiņas
nepeeceešamiba, bet ar to vēl nav peerādits, ka ši produktu

apmaiņa noteek kā preču apmaiņa.*) Ja mēs ņemsim kaut mūsu

kara komunisma laikmetu, tad teit produktu apmaiņā pirkšanai
un pārdošanai peekrita ļoti neeciga loma, tāpat mēs varam

sacit, ka attīstitā komunistiskā saimneeeibā produktu apmaiņa
ari notiks bez pirkšanas un pārdošanas. Kas tad ir tas apstā-
klis, kas nepeeceešamo produktu apmaiņu pārvērš preču maiņā?
Uz to mēs varam atbildēt īsi: tas ir privātīpašums uz

ražošanas līdzekļeem. Fabrikas, darbnicas un t. t. teit

nspeeder sabeedribai, bet atsevišķeem cilvekeem jeb, kā to

mēs saucam, kapitalisteem. Ja visi ražošanas līdzekļi peederetu
sabeebribai (tā tad ari lauksaimneecibā), ja bez tam ražoša-

nas organizācija un darba ražigums būtu sasneeguši augstu

pakāpi, tad viss ražošanas process stāditos mumspreekšā sekosi.

Produkts teek ražots fabrikās un uz laukeem, no tureenes tas

nāk sabeedriskās klētīs-noliktavās un no tureenes tas organizētā
kārtā top pārdalits visā sabeēdribā pēc vajadzibam. Kapitālistiskā
eekārtā nekas tamlīdzigs nenoteek. Kaut gan ražošana teit pēc
būtibas ir sabeedriskā, tā tad viņas katra atsevišķa daļa ir

veena no otras atkariga, tomēr juridiski ražošanas līdzekļi teit
ir privātīpašums un tamdēļ ražošanas produkts eet nevis

sabeedribas noliktavās, bet peeder katram ražošanas līdzekļu
īpašneekam. Kaut ražošana ir sabeedriskā, bet peesavinašanās
ir atsevišķa, privatīpašneeciska. No šejeenes ari izreet tas fakts,

ko mēs saucam par preču maiņu un kura izpaužas pirkšanā
un pārdošanā. Tā tad mēs varam visā īsumā formulēt: preču
saimneecibā ir tāds saimneecibas veids, kurā

pastāv sabeedriskā darba dališana uz privāt-
īpašuma pamata. Tikai tur, kur pastāv šādas ražošanas

atteecibās, tikai tur mēs varam runāt par preču saimneecibu,
un tur nepeeceešamo produktu sabeedriskā apmaiņa peeņem

preču apmaiņas veidu.**)

*) Markss. Kap. 342. lpp.

**) Sabeedriskā darba dališana, tā tad, tikai pee apstākļeem, kad ražošanas

līdzekļi ir privātīpašums, pārvēršas par precu saimneecibas pamatu. Galvenais

šeit ir nevis darba dališana, bet privātīpašums. Proti, kapitālismā nostāditas

veens otram pretim ir neveen dažādas nozares, bet veenā un tai pat nozare

dažadi_ saimneecibas uzņēmumi. Pilnigi pareizi tamdēļ saka Bucharins: «Kapitā-
listiskas ražošanas sasmalcinātais raksturs... ne tālu neizreet veenigi no sabeedriskas

darba dališanas... Nevajaga sajaukt divas leetas: sabeedriskā darba sadrumsta-

lošanu, Kura izreet no sabeedriskā darba dališanas fakta, veenup, un sabeedrska

darba sadrumstalošanu, kura noleedz šopašu darba dališanu, otrup" (H. ByxapHH.
9KOHOMHica nepexoAHoro BpeMeHH, 11. lpp.).
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Peezīme. Lai novērstu pārpratumu, atzīmēsim, ki Markss K. t. sējumā,
12. nodaļā zem sabeedriskas darba dališanas saprot jau tādu darba dali-

šanu, kura dibināta uz privātīpašumu. Tā viņš raksta: „
Sabeedriskā darba dali-

šana turpretim nostāda citu citam pretim neatkarigus preču ražotājus

(Kap. Ļ, 228.) Turpretim Kapitāla I. sākumā: „Ši sabeedriskā darba dališana ir

nepeeceešams preču ražošanas eksistences noteikums, kaut gan preču ražošana

nav noteikums, bez kura sabeedriskā darba dališanaseksistence nebūtu eespējama."

(Kap. 1. 8. lpp.) Tādā kārtā pēdējā gadijumā eet runa par darba dališanu starp-
saimneeciski teritoriālā nozīmē. Protams, teit nav nekādu pretrunu, nedz ari ne-

uzmanibas. Markss bija gaužām uzmanigs terminu leetošanā. 12. nodaļā
kapitālistiskā eekārta jau ir kā eepreekšnoteikums un tālab, teit sabeedriskā darba

dališana nozīme, pats par sevi, ka ta ir dibināta uz privātīpašumu. Mēs mi-

nēto vārdu, „sabeedriskā darba dališana", leetojam teit viņa starpsaimneeciski-
teritorialā nozīmē.

§ 8. Ražošanas līdzekļu monopols un algots
darba spēks Mēs varam eedomatees tādu sabeedribu, kurā

ražošanas līdzekļi peeder gan kā privātīpašums, tomēr nepastāv
tādu strādneeku, kureem savu ražošanas līdzekļu nebūtu. Tāda

var būt eekārta, kura pastāvētu no amatneekeem un zemnee-

keem. Šādā eekārtā, gluži dabiski, darba spēks netiks nedz

pirkts, nedz pārdots, kaut ari teit pastāvēs sabeedriskā darba

dališana un produktu maiņa notiksees preču maiņas veidā.

Tādu, pateesibā eedomatu, sabeedrisku eekārtu, eedomatu

tamdēļ, ka vēsturē savā tīrā veidā viņa nav pastāvējusi, bet

gan kā daļa, vaj nu feodālas eēkārtas beigās, vaj kapitālisma
sākumā, politiskā ekonomijā mēdz apzīmēt par veet kāršo

preču ražošanas eekārtu. Kapitālistiskā eekārtā mēs

redzam, ka leetas sarežgijas. Mēs teit sastopam pavisam citu

ainu, proti: ražošanas līdzekļi ir tikai veenas šķiras, proti bur-

žuāzijas rokās, otrai šķirai, proti proletariātam, tādu rožoša-

nas līdzekļu nava. Tā peernēram Vācijā, pēc dažām ziņām,
visās milzigās fabrikās un citos tamlīdzigos uzņēmumos ir ap

12 miljonu strādneeku. bet peeder šīs fabrikas apmēram sau-

jiņai kapitālistu ap 72 miljoneem cilvēku. Protams, vēl daudz

spilgtāka būtu ši aina, ja mēs sadalitu šos uzņēmumus pēc
viņu leeluma un produkcijas.

Bet no šejeenes izreet sekošais: acimredzot tas, kuram

ražošanas līdzekļu nav, var ņemt dalibu ražošanā tikai tādā

kārtā, ja viņš savas darba rokas pārdod ražošanas līdzekļu
īpašneekam, tā tad pašam darba spēkam teit jāpārvēršas par

preci. Tā rodas pavisam īpatnējas ražošanas atteecibās, attee-

cibās starp strādneeku un kapitālistu, algotu darbu un ka-

pitālu.
Kā visur uz tirgus, tā ari šeit, kapitāls cenšas lētāk mak-

sāt par šo savādo preci un strādneeks dārgāk to pārdot. Starp
kapitalisteem un strādneekeem uz ša pamata rodas cīņa, kura

izpaužas dažādos veidos un kuru mēs apzīmējam, kā šķiru
cīņu.

§9. Kapitālistiskās saimneecibas anarķija. No

augšminētā izreet tas, ko mēs nosaucam par kapitālistiskās
eēkārtas anarķiju. Pateešam teit ir katrs par sevi un it
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sevišķi katrs kapitālists. Viņš savā uzņēmumā var darit,
kas viņam nāk prātā. Ne par velti teit uz vārteem un durvim

stāv rakstits: „Svešeem eeeja šeit stingri noleegta". Protams,
ar to nav teikts, ka kapitālistam jau pilnigi brīvas rokas. Galu

galā viņš eeguldijis savu kapitālu, pircis vaj taisijis fabriku

nevis savai personigai izpreecai, bet lai eegūtu peļņu. Bet

taisni no šejeenes izreet viseem zināma milziga kapitālistu
konkurence, kur katrs cenšas pārdot pēc eespējas vairāk, lai

vairāk pelnitu. Tamdēļ kapitālists šķeet pilnigi brīvs tajā

daudzumā, kuru tas ražo. Savukārt tas šķeet brīvs ari tajā pro-

duktu raksturā, kurus tas ražo. Nav nekāds brīnums, ka tas

ražo visu, neraugotees uz to, vaj tas sabeedribai ir ka'tigs
vaj labs, ja veen tas var cerēt uz zināmu noņēmēju skaitu.

§ 10. Saimneecibas organizētais veids un

viņu pamati: Pētot jautājumu dziļāk, mēs redzam tomēr,

ka preekš zināmas sabeedribas pastāvēšanas nebūt nav tik

veenaldzigs jautājums, nedz par to, cik ražo, nedz ari par to,
ko ražo. Lai tas mums būtu peeteekoši skaidrs, apskatisimees,
kā noteek ražošanas un apmaiņas process dažās apzinigi orga-

nizētās saimneecibas.

Lai nebūtu tālu jaeet, mēs ņemsim vispirms peemēru no

mūsu ikdeenibas, proti fabriku. Šim peernēram, protams, ir

ta sliktā puse, ka ņemot viņu visā visumā, tas ir atsevišķs,
savrūpejs uzņēmums, un kā tāds tas sastāda pamatu kapitā-
listiskai anarķijai. Tomēr ja mēs aplūkojam to pēc viņas eekše-

jas organizācijas, tad tas ir augstākā mērā stingri organizēts
uzņēmums. Uz ka dabinas šāda fabrikas organizācija? Vis-

pirms uz atsevišķo darbu nodališanu, specializāciju, uz tech-

nisko darbu dališanu un, otrkārt, uz šo nodalito darbu visstin-

grāko savstarpējo saskaņošanu. Ja mēs ņemsim kuru katru

leelu fabriku, mēs redzēsim darbu sadalitu pa darbnicā m,

neatkarigi ,no tam, vaj viņu starpā ir seena vaj nav. „Darbni-
cās" raksturigs ir tas, ka viņās top pagatavota daļa no gatava
produkta, jeb da its kaut kāds preekšdarbs, sagatavošanas
darbs šādas daļas pagatavošanai. Tā, ja mēs peemēra dēļ ņe-
mam mašinfabriku, mēs viņā redzam sekošas nodaļas: 1) Ma-

šinbūvetavu; 2) specialmašinbūvetavu; 3) instrumentu darbniču;
4) specialinstrumentu darbniču; 5) normaliju darbniču; 6) re*

monta darbniču; 7) kalejdarbnicu; 8) modeidarbnicu; 9) lee-

tuvi; 10) darbniču dažadeem sīkakeem darbeem; 11) spēka
centrāli; 1-2) labaratoriju (Lilienthal. citēts pēc prof. Dr.

Calmes. Der Fabrikbetrieb, 1922. g., 35. lpp.).
Acimredzot, ka šāda dališana nenovedīs pee haosa tikai

tad, ja katrai darbnicai jau eepreekš būs stingri noteiktas attee-

cibās pret visām pārejām nodaļām. Tas jau teek ņemts vērā tūdaļ
pee jaunas fabrikas projektēšanas, plāna sastādišanas un, pro-

tams, vispirms pee to tilpumu aprēķināšanas, kuru eeņems
katra no augšminētām nodaļām. Teit teek ņemts vērā: „izstrā-
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ctajamo produktu daudzums, ņemot vēra katra atsevišķa ga-

bala smagumu, apjomu vaj garumu, kā ari viņu daudzumu;

2) mašinu skaits; 3) strādneeku skaits; 4) ražošanas kopvēr-
tiba". (H. <l>. OpraHimirtiH npoMHinjieHHLix
no o6pa6oTKe MeTaJiJia, 1919. 64. lpp.)

Teit teek ņemts vērā neveen bijušais, bet ar' nākamais. Katra

jauna fabrika nav teešs vecās fabrikas atkārtojums, jo nevee-

nadi attīstošās technikā izmaina ari; atteeeigi dažādo nodaļu
samērus.

Lai mums teit būtu skaidrāka aina, mēs peevedisim iz

augšminētā autora grāmatas"veenu*peemēru. Allis Chalmer Co.

mašinfabrika sadaļas sekoši:

Tilpums Stradneeku Procentos

skaits

Mechaniska darbnīca . . . 276,5 kv. p. 996 100

Remontdarbnīca 43,4
„ „

•— 15,8
Leetuve 142,9 „ „

607 52

Modeļdarbnica 28,6 „ „
80 10,4

Kalejdarbnica 11,8] „ „
65 4,4

Protams, ja kādā no nodalām darbs paliksees ražigaks,
jaunais plāns eegūs citādu izskatu, tomēr tas būs tikpat no-

teikts kā augšminētais. Atkaribā no zināmas itechnikas un

darba ražīguma līmeņa, būs ari stingri noteikts fabrikas plāns,
viņa sadališanās par dažādām nozarēm.

Protams, ar fabrikas uzbūvi neizbeidzas plānošanas darbs.

Tas eegūst savu turpinājumu un attīstibu. Viņa nolūks ir

nodrošināt darba procesa nepārtrauktu gaitu un darba ele-

mentu visražigako izmantošanu. Šajā nolūkā fabrikas admini-

stratīvi - techniskā puse dibināta uz noteiktu administratīvu

jerarķiju.
Par šīs administratīvās organizācijas uzdevumeem prof.

Čarnovskis raksta sekošo:

1) „Uzņēmuma organizācijas pamatuzdevums ir ražošanas projektē-

šana, saprotot zem ta vajadzigo ražošanas elementu kombinēšanas

«statisko uzdevumu", bet ari uzdevumu katram no šeem elementeem noteikt

noteiktu veetu un laiku pašā ražošanas procesā, t. i. ražošanas pro-
jektēšana, laikā. Sadalot ražošanas pamatuzdevumu uz atsevišķām daļām
un izdalot šo uzdevumu starp dažadeem atsevišķeem organeem, organizators
visu laiku patur acīs darba fazu saskaņošanu un pasūtījuma pagata-
vošanas pilna perioda saīsināšanu.

2) Otrs uzdevums ir ražošanas gaitas regulēšana visāte viņas daļās, noda-

ļās, darbnīcās, lai visas ražošanas daļas ražotu saskaņotā tempā un ražošanas

programas uzdevumos nebūtu _atsevišķas aizsteigšanās' preekšā, nedz ari atpa-

kaļpalikšanas no nozīmēta vispārēja plāna un pasūtjjuma laikeem.

3) Trešais uzdevums ir ražošanas techniska un ekonomiska kontrole

atteecibā uz:
fa) zināmā laikā ražoto produktu vairumu un īpašibu

(kvantitāti un kvalitāti); b) ražošanas izmaksu pēc sekošeem posteņeem:

materiāli, darba spēks un citi organizācijas izdevumi pacxoflM);
c) tālāko viņu perspektivu aprēķināšanu" cit. d., 272 —373 lpp.)
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Visi augsminetee uzdevumi, protams, netop veikti no Veē-

nas personas, bet sadalīti pa veselu administratīva aparāta

armiju, dažādām, veena no otras atkarigām, nodaļām un apakš-
nodaļām. Ilustrācijas pēc mēs peevedisim šeit metalfabrikas

šemu' iz prof. Čarnovska grāmatas:

Visai fabrikas darbibai tā tad ir veens centrs, kas gādā
par viņas technisko operāciju nepārtraukto un veenmērigo

gaitu. Ari fabrikā tāpat kā sabeednbā noteekas zināma pro-
duktu apmaiņa: pusgatavais materiāls pāreet no veenas darb-

nicas otrā un beidzot montāžas darbnicā visas atsevišķas daļas
sarit kopā, lai tur galīgi izvērstos gatavā produktā. Ja mēs

paskatamees uz to, kā norit ši apmaiņa, tad redzēsim, ka tas

ir tīri technisks process. Kā peemēru šādam procesam mēs

varam ņemt raž šaņas materiālu izdališanas veidu.

„Materialnoliktavā top vests rēķins par eeejošeem un

izejošeem, t. i. patēreteem, materialeem, līdzigi kases eeņē-
mumeem un izdevumeem. Šee rēķini top vesti materiālu

grāmatā.
Sīs grāmatas uzdevums ir trīskārtējs:
1) Uzrādīt katra materiāla acumirkligo krājumu, neķe-

rotees ikreizes pee jaunas inventāra sastādīšanas.

Fabrikas parvaldneeks:
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2) Kontrolēt materiālu pārvaldi uti patērēšanu, nolūkā

novērst materiālu izšķeešanu un zagšanu (Defraudation, pac-

xHuieHiie), pamudirat uz taupigu apeešanos ar materialeem;

3) grāmatvešanas un kalkulācijas nolūkeem, lai skaidri

zinātu atsevišķai fabrikācijai patērēto materiālu daudzumu."

(Prof. Dr. Calmes. Der Fabrikbetrieb. 89. lpp.)
No noliktavas materiāls top parasti izdots uz sevišķa

peeprasijuma zīmes pamata. Tādā kārtā. kontrole teit seko

materiāla gaitai līdz galam. It sevišķi, ja materiāls ir dārgas
veelas, tad atkritumi ražošanā top rūpigi savākti kopā, no-

svērti un atdoti atpakaļ.
Ar augšminēto peemēru ir pilnigi peeteekoši raksturots

fabrikas materiāli - techniskais process. (To būs stingri at-

šķirt no sabeedriskām atteecibam, kādas pastāv starp kapitā-
listu un strādneeku. Mēs vēl turpmāk redzēsim, ka kapitālismā
šajā ziņā techniskas un sabeedriskas funkcijas ceeši saistitas.)
Viss šis process ir apzinigi organizēts un eepreekšparedzets,
kā peernēram, Forda fabrikā katrs atsevišķs darbs tik tālu ir

aprēķināts, ka apstrādājamais preekšmets nemitigi var kuste-

tees uz preekšu, matemātiski noteikti līdz pat zekundei, ka

katru minūti nāk laukā gatavi no fabrikas seši automobiļi.
Tagad mums būs samērā veegli saprast tādu sabeedribas

eekārtu, kura ir apzinigi organizēta. Šādu sabeedrisku eekārtu,
kāda būs attīstita komunistiska eekārta, mēs varam stāditees

preekšā kā leelu fabriku. Teit, līdzigi fabrikai, būs darbā

dališana starp pilsētu un laukeem veenup un dažādām noza-

rēm otrup. Teit tā tad ir nepeeceešama produktu apmaiņa.
Bet šādā apzinigi organizētā sabeēdribā nedz ražošana, nedz

produktu apmaiņa nevar būt nejauša. Zināmu preekšstatu
mēs varam dabūt no šādas eēkārtas, ja ņemam un analizējam
mūsu Padomju eēkārtas saimneecisko organizāciju, kurā,mēs
varam redzēt dīgli ņo komunistiskās saimneecibas. Ja mēs uz

acumirkli atmetam pee malas lauksaimneecibu, tad redze-

sm mūsu saimneecibu vispirms sastāvošu no atsevišķām saim-

neecibam (fabrikām un t. t.). Virs tām nāk tresti, guberņas
nodaļas un t. t., tresti apveenojas Tautsaimneeciba» Padomē,

gub. nodaļas dažādos komisariātos
un

komisariāti Darba un

Aizsardzibas Padomē. Ja mēs ņemam rūpneecibu, tad, šema-

tiski ņemot, trests saskaņo atsevišķo uzņēmumu darbibu, Taut-

saimneecibas Padome dažādus trestus, Darba un Aizsardzibas

Padome dažādus komisariātus. Tas tomēr nav viss. Rūp-
neeciba nebūt neražo uz savu galvu. Noteikta ražošanas plāna
sastādišanai pastāv Valstplana komisija, kuras uzdevums ir

rūpetees par ražošanas plānu caurskatīšanu un viņu saskaņo-

šanu, kā ar teem materialeem resurseem, kādi mums ir (tech-

nikā, izejveelas, finances), tā ari ar tām vajadzibam,
kādas pastāv valstī. Šajā nolūkā vispirms jātop skai-

dribā, cik leela ir vajadzība pēc dažadeem rūpneecibas ražo-
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jumeem, kas pašreizējos apstākļos nozīmē to, cik leela ir

eedzīVotaju pirkšanas spēja jeb, kā to citādi saka — eekšejā

tirga tilpums, ja tas ir aprēķināts, ja, peernēram, ir zināms,
cik katūna varētu nopirkt zemneeks un pilsētneeks, tad tālāk

jāaprēķina, vaj mums ir vajadzigais kokvilnas un citu vaja-

dzigo materiālu daudzums un vaj mums techniski eespējams

paveikt šo darbu mūsu fabrikās. Ja viss tas ir aprēķināts,
tad tālāk var zināt, cik nepeeceešamās būs ogles un cits kuri-

nāmais, kā ari, kādas jaunas mašinas vajadzēs tekstilrūpnee-
cibā, tā tad, cik dzelzs. Aprēķinot to pa visām nozarēm, mēs

zināsim ari, cik leelā mērā būs apgrūtināts transports, kā ar

pārvadājamām precem-fabrikateem, tā ari ar izejveelam v. I.t.

Lūk kādā apzinigi organizētā kārtā mēs cenšamees mūsu rūp-
neecibu peeskaņot mūsu patērēšanas vajadzibam. Protams, tas

ir sākums. Tālākā attīstībā, kad, pateicotees elektrifikacijai
un traktorarklam, ari zemkopiba no sīkuzņēmuma veida pār-

ees uz sabeedriskā uzņēmuma veidu un varēs tapt eesāistita

mūsu apzinigi organizētas saimneecibas kooperācijā, tad ari

viss apmaiņas process peeņems apzinigi organizētu raksturu,

līdzigi tam, kā mēs to attēlojam atteecibā uz materiālu izda-

lišanas procesu fabrikā. Ražošanas apmērs un viņas atsevišķo
daļu samērs teit taps noteikts, veenup, no ražošanas spēku
attīstibas līmeņa, proti no darba ražiguma un, otrup, no tām

dažādām vajadzibam, kādas sabeēdribā pastāv. Kā apmaiņai,
tā izdalīšanai teit būs tīri technisks raksturs. Teit: Ra-
žošanas atteecibās cilvēku starpā ir jau eepreekš organizētas,
leetu (produktu. K. P.) ražošanas nolūkā, bet nevis ar šo leetu

palīdzibu. No otras puses leetas ražošanas procesā pār-
veetojas no veeneem cilvekeem pee otreem, uz jau pastāvošo
ražošanas atteecibu pamata, bet caur savu pāreju nerada

nekādas ražošanas atteecibās starp teem. Ražošanas atteeci-
bam ir tīri sabeedrisks raksturs, leetu pārveetošanai tīri

technisks. Abas šīs daļas jau eepreekš veena otrai peelā-
gotas apzinigi, bet paglabā savu atsevišķi - īpatnējo raksturu"

(PoaeHČepr. Teopna ctohmocth y Pasapņo h MapKca. Rubina

preekšvārds. 15. lpp.).
Tā tad, nepeeceešamā veelu apmaiņa starp dabu un sa-

beedribu un sabeedribas atsevišķām daļām teit teek apzinigi
vadita un organizēta no pašas sabeedribas raditām un vēlētām

eestādem un organizācijām. Tamdēļ nejaušibas, vaj pārtrau-
kums šajā veelu apmaiņā teit var uz brīdi eestātees veenigi
kā stichisku dabas nelaimes gadījumu rezultāts (ūdens plūdi,
zemes trīce un tml.)

§ 11. Ražošana un atražošana. Ja mēs paraudzi-
simees uz to, kāds uzdevums ir šai apzinigi organizētai saim-

neecibā', tad varēsim atbildēt: aizveen no jauna atražot

savu pamatu. Atražot — tas nozīmē atjaunot. Ko tad

teit nākas atjaunot? Galu galā mēs zinām, ka katras ražo-
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šanas galvenais uzdevums ir ražot „ikdeenišķu maiziti" visai

sabeedribai. Tas nav japeerāda, ka cilvēka pastāvēšanai
vajadzīgs uzturs. Tamdēļ acīmredzams ir tas, ka ikgadus
no jauna ir vajadz gs f ražot aizveen noteiktu daudzumu

maizes uņ citu pārtikas veelu, kā ari drēbes, zābakus un t. t.

Tomēr tikpat skaidrs, ka tas nav veenigais, kas cilvē-

kam katru gadu ir kārtigi no jauna jāražo. Lai apartu lau-

kus, nepeeceešami ir arkli. Ja nebūs arklu, zeme paliks ne-

apstrādāta, tā tad nebūs ari maizes. Tā tad katru gadu jāno-
drošina noteikts daudzums arklu. Tas nozīmē, ka katru

gadu nepeeceešams noteikts daudzums fabriku un darbnicu,
kā arklu pagatavošanai, tā viņu remontēšanai. Bet fabrikai

atkal nepeeceešamas mašinas, dzelzs, akmeņogles un t. t. Ja
mēs visu saņemam kopā, tad varam sacit, ka katras sabee-

driskas ražošanas uzdevums ir apgādāt tikdaudz uzturas

līdzekļu un izejveelu, cik vajadzigs, kā lauku apstrāda-
tajeem, tā rūpneecibā nodarbinateem, un tikdaudz un tāda

veida ražošanas līdzekļus un izejveelas, lai peetiktu, kā preekš
lauksaimneecisko rīku, tā rūpneecibas mašinu ražošanas. T a

ir katras saimneecibas mūžiganepeeceešamiba,
kāda ari n eb ū tu viņas forma.

Ja veenā pusē uzrakstitu ražošanas eespējamibas, otrā ipusē patērē-
tāju vajadzibas, tad mēs dabūsim kautko līdzigu bilancei, kuru var nosaukt

par tautsaimneecibas bilanci. Kā tādu peemēru mēs varam peevest aprēķinus

par Kreevijas saimneecibas 1922./23. gadu.

RAŽOŠANA: PATĒRĒŠANA:

Pārtikas līdzekļi:

1922./23. g. saražots Kreevijā: Pilsētā

a) no buržuāzijas. . . .
750m. r.

Ražošanas līdzekļu par . . 400 m. r. b) no proletariāta .
. . 960

„ „

Sādžā 2700
, „

Pārtikas
„ „

. . 4400
„ „

. _ Kopā 4400 m. r.

Pavisam kopā par 4800 m. r. Ražošanas līdzekļi:

Pilsētā 300 m. r.

SācUā 100
„ „

400 m. r.

Pavisam kopā 4800 m. r.

Šim aprēķinam ir tas trūkums, ka viņā nav redzams nekāds krājums'
nedz pārpalikums! (Cits sīkāks aprēķins eeveetots Kržižanovska brošūrā: „Toßapo-
o6uea h ruiaHOßdJi pa6oTa", kurā zīmētais atlikums līdzinās ap 12 miljonu
červonca rubļu visā tautsaimneecibā.) Tomēr, cik ari nepilnīgi nebūtu šādi ap-

rēķini, viņu nozīme ir ta, ka viņi rāda .ainamas saimneecibas labkiājibasļlīmeni.
Acimredzams ir tas, ja šajā bilancē būs iztrūkums, nepeeceešams būs vajadzibas
samazināt. Tomēr ši samazināšana varēs notiktees tikai līdz zināmam apmēram, tas

ir līdz bada eesāksees ļaužu izmiršana, kā tas bij 1921. gadļl. -.
Savu-

kārt, ja šajā bilancē būs atlikams, kā tas faktiski bija_ 1922.—23. g.,acirnredzot,
ka vajad«ibas varēs tikt labāk apmeerinatas, savukārt varēs daļu līdzekļus
z«edot pretkš rūpneecibas t«chnikas uzlabošanas un paplašināšanas.
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Pilnigi skaidrs, ka šāda samēra noteikšanai apzinigi orga-

nizētā saimneecibā top peegreezta visleelakā vēriba. Protams, ja
eetu runa veenigi par veenu un to pašu ražošanas apmēru

atjaunošanu, ja gadu no gada darba ražigums būtu veens un

tas pats, tad gadu no gada vajadzētu tik pat daudz mašinu

un citu darba līdzekļu, katrā nozarē būtu nepeeceešams no-

darbināt tikpat daudz strādneeku, nepeeceešams tikpat pārti-
kas produktu, jautājums būtu samērā veenkāršs. Sabeedriba

tādā gadijumā stāvētu uz veetas. Tomēr, ja mēs peeņemam,
ka darba ražigums sāk attīstitees, mēs līdz ar to zinām,
ka tas neattīstitees veenmērigi visur. Ja, peernēram, darba

ražigums metalrūpneecibā augs ātrāk nekā citās nozarēs, tas

nozīmē, ka tur vairs nevajadzēs tik daudz nodarbināt strād-

neekus. Tos vajadzēs pārvest uz citu veetu, citās nozarēs,

kur, totees, sakarā ar darba ražigumu metalrūpneecibā, augs

vajadziba pēc papildu darba rokam, peem. dselzsrudas rak-

tuvēs. Vēl jauni būs sarežģijumi, pateicotees eedzīvotaju
dažādo slāņu peeaugumam. Viss tas kopzumā, apzinigi orga-
nizētā saimneecibā, prasa smalki izstrādātu, regulējošu un kon-

trolējošu aparātu.

§ 12. Kapitālistiska ražošana un atražošana.

Jautājums par ražošanas nepeeceešamibu, kuru mēs uz-

stādījām preekš apzinigi organizēta» saimneecibas, tikpat asi,
noteikti uzstādas preekš kapitālistiskas saimneecibas. Kā teit

šee procesi norit? Mēs jau minējām, ka kapitaliskā saimnee-

cibā ir anarķistiska. Mēs jau redzējām, ka viņā pastāv savstarpēja
cīņa, mēs jau raksturojām šo saimneecibu kā tādu, kurā

nav neveenas apzinigi organizētas varas, „direktora", plāna
komisijas, kura rūpētos par to, cik jāražo un kas jāražo. Teit
valda mūžiga savstarpēja konkurence. Un ja ari pēdējā laikā

mēs dzirdam par šīs konkurences iznīcināšanu ar trestu un

zindikatu palīdzibu, tad totees jo asaka konkurence ir starp
šeem tresteem un zindikateem. Ja mēs, buržuāziju uzva-

rot ārzemēs, tiksim šo trestu arķivos, mums, cerams, taps
dokumentāli redzama ta loma, kas peedereja šīm orga-

nizācijām pee pasaules kara leesmu uzpūšanas. Bet konkurēt—

tas nozīmē ražot katram uz savu roku un pēc eespējas vai-

rāk, izspeest citu no tirgus, eeņemt viņa veetu pilnigi; kon-

kurēt — tas nozīmē dzītees pēc peļņas un nevis pēc sabee-

drisko vajadzibu apmeerinašanas. Tā kā katram ir šāda vēlē-

šanas, tad, acimredzot, runāt šādā sabeēdribā par kārtigu un

plānveidīgu ražošanu nozīmē to pašu, .ko trako namā par

prātn un apdomu. Bet tas tikai atteecas uz ražošanu. Leeta

nemaz netop labāka, ja mēs peegreežamees izdalīšanai. Kā

noteek, peernēram, izdališana starp buržuāziju un proletariātu?
Mūžigā cīņā. Streiki, lokauti, dažkārt eelu cīņas, kuri satri-

cina reizi no reizes visu tautsaimneecibu, kā zemes trīces, lūk
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kādā kārtā top dalits produkts starp abām šīm šķiram. Ar

pārējo leeta nebūt nav labāka.

Rodas dabisks jautājums, kādā kārtā pee augšmineteem
apstākļeem ši sabeedriba var pastāvēt, kā viņā gadu no gada
var tapt atražots vajadzigais skaits rašoŠanas līdzekļu un pār-
tikas produktu, kamdēļ ši sabeedriba nav līdz šim sajukusi un

sabrukusi un neveen nav sabrukusi, bet spējiga ir bijusi attīsti-

tees. Pateešam, ja mēs ņemam kapitālistisko eekārtu garatcā
periodā, mēs redzēsim, kaut ari neveenmērigu, tomēr ražoša-

nas vispārēju peeaugšanu līdz pat pašam pasaules karam.

Mēs teit neapgrūtināsim lasitajus ar daudzeem skaitļeem, pee-
vedisim tik pārs diagramas iz b. Trocka grāmatiņas.

Diagrama Nr. 1.

Tādā kārtā mēs gluži dabiski no kapitālistiskās ražo-

šanas eēkārtas īpatnibu analizēs esam peenākuši pee sva-

rīga jautājuma: kāds tad irkapitalistiskās eēkārtas

pastāvēšanas, a.ttīstišanāsun, pasteidzotees uz preekšu,

viņas krišanas likums. Formulējot šo uzdevumu vel

citādi, mēs varam teikt, kāptas nāk, katra kapi-
tālista zubjektivo mērķi eegūt leelaku peļņu, reizē a to

teek galufgalā > panākts ari| ražošanas objektīvais uzde-

vums — apmeerinat sabeedrisko atražošanas vajadzibu, kā

teit saskaņojas pretruna starp ražošanas zubjektivo un objek-
tivo mērķi, starp sabeedrisko ražošanu un individuelo peesa-

vinašanos. Tāds ir tas uzdevums, kurš stāv mūsu preekšā. So

uzdevumu ari mēģināsim atrisināt turpmākās nodaļās.
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§ 13. Par politekonomijas uzdevumeem.

Par politiskās ekonomijas uzdevumeem, atteecibāuz kapitālismu,"marksistu
nava. Visi tee vispirms uztver to, ka tas uzdevums ir petit

ne leetu, bet cilvēku_atteecibas:

..Ekonomija spreež nevis par leetam, bet par cilvēku atteecibam, un galu

galā šķiru atteecibam. Bet šīs atteecibās ir saistitas ar leetam un parādās ka

leetas (9HreJibc. K." MapKc h KpHTHKa noJiHTmecKofi bkohomhh. «Elofl ana-

MBHeM MapKCHBMa". 1923. g. Nr. 2
— 3.). Tāpat ari nav domstarpibu, kad runa

eet par kapitālistiskās eekārtas pastāvēšanas un attīstības pētišanu:

„Esošas, vēsturiski noteiktas sabeedribas ražošanas atteecibu izcelšanās,
attīstības un iznīkšanas' pētišana ir Marksa ekonomiskās mācibas saturs" (Ļe-
ņins XII. sējumā, 2. d., 327. lpp.).

Strīdus jautājums pastāv, vaj politiskā ekonomija nodarbojas veenigi ar

kapitālistisko eekārtu, tās saimneecibas likumeem, jeb eetver visu saimneecisko

attīstību. Pēdējo uzskatu aizstāv Bogdanovs un Stepanovs, pirmo Bucharins, Ru-

bīns un citi. Šim jautājumam, kā mēs vēlāk redzēsim, ir nozīme pee dažadeem

citeem politiskās ekonomijas jēdzeeneem, kā peem. pee vērtības izprašanas.
Kādi šajā jautājumā ir Marksa un Engelsa uzskati? Veena veeta „Anti-

Diringā" dod eemeslu Engelsa uzskatus iztulkot par labu Bogdanovam. Ta tas

raksta: „Politiskā ekonomija ir vārda plašākā noz īm ē (pastrīpojums mans.

K. P.) zinātne par teerrf likumeem, kuri pārvalda cilvēku sabeedriba materiālo

eksistences līdzekļu ražošanu un apmaiņu ... Ražošanas un maiņas noteikumi

katrā valstī ir dažādi, un katrā atsevišķā valstī tee atkal grozās no paaudzes
uz paaudzi. Politiskā ekonomija tālab nevar būt veenada preekš visām zemēm

un viseem vēsturiskeem laikmeteem" (Anti-Dīrings, 1. t. 82. lpp.).
Pamatojotees uz šeem Engelsa vārdeem, tad nu cenšas Stepanovs un

Bogdanovs eeskaidrot, it kā Marks un taisni to politisko
ekonomiju, kā to veido abi minetee autori savos politekonomijas kursos. Tā

Stepanovs par politekonomijas preekšmetu saka: „Tīra kapitālisma kategorijas
ir politiskās ekonomijas eeroči, bet ne viņas saturs" (BecTHHK Kommvhhcth-

«iecKofi "AKaaeMHH JS? 11. 267. lpp.). Viņa domas īsumā saņemot ir sekošas.
Tā kā kapitālismā ir dažādo formāciju atleekas, tad, lai izprastu konkrēto kapi-

nepeeceešams ir izpētit vēsturiski šo ekonomisko formāciju būtibu

un tur atrast sākotni tām ekonomiskām kategorijām, ar kurām mums ir darišana

kapitālismā. Mēs šeit nevaram acumirklī jautājumu iztirzāt visā plašumā, tas
vislabāk mūsu darba beigās. Tamdēļ, nepeevedot teit'izrakstus iz

Marksa, mēs varam sacit, ka šāda jautājuma nostādīšana ir gaužām aplama. Ja

mēs turpinātu 'augšminēto izrakstu no Engelsa, tad redzētu, ka Engelss tur

asi uztver katra laikmeta ekonomisko likumu īpatnibu. Ja mēs nevaram neka

eebilst nedz pret to, ka jāpēta konkrētais kapitālisms, un ka tālab jazin
eepreekšeja vēsture, tad mēs savukārt nedrīkstam aizmirst to, ka kapitālisms nav

līdzigs maisam, kurš sastiķēts no dašadeem eelāpeem, bet gan ] veenots
.

ekono-

misks organisms, kurā kapitālismam īpatnējas ekonomiskas kategorijas: vērtiba,
nauda, kapitāls, valda un sevim "padod visas pārejās. Ta h\tādākārtā organiska
veeniba, patstāvigs saimneecisks organisms ar saveem, tikai viņam
un īpatnejeem, vēsturiskeem likumeem. Tādā kārtā — ja, peemēram, preču ap-

maiņai viņas izcelšanās laikos bij blakus nozīme, t. i., tai nebij noteicoša"nozīme
zināmas sabeedribas pastāvēšanā, turpretim kapitālismā preču apmaiņa ir viņas
pamatnoteikums, un tamdēļ veenigi pareiza un marksistiska politiska ekonomija
nevar apmeeeinatees ar to, ja ta preču apmaiņu iztirzā patriarchalā laikmetā.

Tas nozīmejnoslaucit vēsturiskas".izšķirības nevis izbīdit tās pirmā veeta, ka

to prasaEngelss Anti-Dīringā. Polit i s k,ā_ cko no m ija n> v vēsturiska

zinafrie tajā ziņā, ka ta rV-n ā pYr~k air mi sk a"_s kate-

gorijas attīstibu, bet gaV tajā ziņā, k a*t a'izpēta noteiktas

ekonomijas vēsturisko īpatnibu.' Tā kā kapitālisms ir spilgti īpat-
nejatekonomiska formācija, spilgti īpatnejeem ekonomiskeem likumeem, tad

no ši veedokļa tas ir izpētāms kā patstāvigs vēsturiski īpatnējs ekonomiskas

attīstibas posms. Protams, tas neizslēdz citu laikmetu pētišanu. Gluži otrādi,
taisni tamdēļ, lai t© vēsturiski izdalītu n© viseem pārejeem, mums jazin ir eko-
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nomiskā vēsture. Tamdēļ pee ekonomisko kategoriju iztirzāšanas Markss aizveeq

peevelk svešas, vēsturiski senākas ekonomiskas kategorijas. Tomēr katra kapita*
listiska ekonomiska kategorija no viņa teek izpētita viņas īpatnējā lomāun sakarf
ar kapitālistisko saimneecibu, tas irnevis tur, kur ta radusees, bet tur, kur ta pār-
stāv attīstītākā veidā. Beidzamā nozīme ir tik skaidri Iztirzāta pazīstamā ,Ee*
vadā*, kurš nodrukāts ".Kritiskās peezlmēs* (Skat. nodaļu: Politiskās ekonomi-

jas metode), ka taisni jabnnas, kā var lasit Marksu un tomēr no viņa neka ney

saprast



III. Prece un vērtība

§14. Kur meklējams kapitalistiskāseekārtas

regulators? Lai dotu atbildi uz eepreekšejā nodaļā uzstā-

dito jautājumu, t. i. lai izpētitu šīs eēkārtas regulatoru,
atrastu to «direktoru", plāna komisiju, kas šo saimneecibu

vada tādi, lai ta varētu pastāvēt, visu vajadzigo peeteekošā
mērā saražot un savu rūpneecisko pamatu peeskaņot neveen

uz veetas stāvošai, bet pastāvīgi attīstošamees sabeedribai, —

mums vispirms jāatbild uz citu jautaumu: kurā veetā un

kādā kārtā ši saimneecibā uztur vispāri savus sabeedriskos

sakarus, kādā kārtā ši saimneecibā, kura sadrumstalota simtu-

tūkstošās atsevišķās, juridiski patstāvīgās saimneecibās *), top
par sabeedrisku, kopsaistitu.

Paraugotees uz kapitālistisko eekārtu, mēs redzam, ka

veenigā veeta, kur nodibinās sabeedriski-saimneeciskee sakari,
ir tirgus, un tas veids, kādā kārtā tas noteek, ir preču
apmaiņa**). Kapitālistiskā eekārtā veens stājas ar otru saim-

neeciskos sakaros uz tirgus, preču apmaiņa, preces pār-
vēršana no veena īpašuma otrā — lūk tas veids, kādā

kārtā veens preču īpašneeks stājas sakaros ar otru. Tā tad,
ja vispāri mums var būt runa par kapitalistiskāseekārtas regu-
latoru, tad tikai teit uz tirgus: precē. Tamdēļ ari mēs šajā
nod iļā visu savu vēribu peegreežam preces izpēt šanai un

tām paradibam, kas ap to saistās. Tee uzdevumi, kādi uz-

stādas kapitālistiskās saimneecibas regulēšanā, kā jau eepreekš
teikts, ir cilvēka darba spēka un ražošanas

līdzekļu proporcionāla samēriga izdališana.

Tamdēļ mēs varam teikt, ka atražošanas un regulēšanas jau-
tājums teit vispirms uzstājas, kā v a ir v m a (kvantitātes) jautā-
jums : c i k darba spēka, ci k z rgspēku leelu mašīnu, cik voltu,
cik koloriju nepeeceešams, lai nodrošinātu īpašās cilvēku

sabeedribas vaj īdzibas, lai atjaunotu-atražotu šīs sabeedribas

materia'o pamatu. Apzinigi organizētā sabeēdribā, ka mēs

jau teicām, visu šo jautājumu atrisināšana ir atsevišķu orgānu
uzdevums. Rodas jautājums, kādā kārtā šādi „aprēķini„ var

izpaustees uz tirgus preču apmaiņā?

*) Peemeram Kreevijā skaitās ap 20 miljonu patstāvigu zemneeksaim-

neecibu.

**) Zem tirgus mes saprotam preču .pirkšanas un pārdošanas aktu ko-

pumu, un nevis atsevišķu telpu, vaj veetu, kur noteekas tirgošanas.
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§15. Cena un tās svārstišanās. Uz tirgus pre-
ces pērk un pārdod. Tās maksā, viņām ir cena, cena

ceļ is un kiīt. Tas, kas mums teit visp rmām kārtam krīt acīs, ir

šīs cenas pastāvigas vairuma izmaiņas. Lai mums aina taptu
skaidrāka, ņemsim veenu peemēru. Pēc angļu statistiķa Saver»

beka, cenas Anglijā no 1851.—1910. gadam svārstījušās sekošā

kārtā (peeņemot cenu līmeni 1867.—1877. par 100.):

To pašu izteicot diagrama, mēs dabūsim sekošu ainu:

(Sk. diagr. Nr. 2, 36. lpp.)
Paraudzisim tagad izpētīt, kas slēpjas zem šis cenu

svārstišanās, caur ko ta izskaidrojama. Interesantākais mūsu

diagramā ir tas, ka teit cenu svārstibai peemīt divējāds
raksturs: vispirms, cenas svārstās, mēs varam sacit, gadu no

gada periodiski, un, otrkārt, cenas svārstās leelos perio-
dos no 1851.—1873., no 1873.- 96. un 1896.—1910. g. Pirmā

no šeem periodeem cenas kāpj, otrā krīt un trešā atkal ceļas.

Gadi

Uz viseem \jz 0glem,

. apreķinateem
dzerzS)

preekšme-

teem-precem
ču§una< vara
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Kālab cenas svārstās? Visveeglak un veenkāršak uz Šo jauta»
jumu atbildēt sekosi: cenas kāpj tālab, ka peeprasijums ir

leelaks par peedāvajumu un krītas tālab, ka peedāvajums ir

leelaks par peeprasijumu, to mums māca ikdeena. Neeedzi*

ļinajotees pagaidām tālākos pētijumos par eemesļeem, kuri

izsauc šādu peeprasijumu krišanos un pavairosanos, m|s

varam sacit, ka tee krizes gadi, kuri mūsu ciparu rindā at*

zīmēti un pastrīpoti, ir gadi, kuros noteekas lūzums peepra-

Diagrama Nr. 2.

Sauerbeka cenu rāditajs (1851—1910. g.) pēc Leskira.

■■■ Visu cenu vidēja linija.

Vidējā no izrokameem (ogles, dzelzs, čuguns, varš).

sijuma un peedāvajuma atteecibās. Krize kapitālistiskā
eekārtā nozīmē to, ka saražots vairāk nekā ir

maksātspējīgais p c c p ras i j v m s. Tā tad šeit noteekas,
pateicotees šādam cenu lū/.umam, sekošs process: cenas pee-
aug, peeaug ari kapitālistiskā peļņa,—peeaug peļņa, uzņēmums
top arveen paplašināts, preces aizveen Vairāk peepiūst uz



37

tirgus, līdz izradās, ka to ir saražots par daudz. Tad konku-

rence pavairojas, cenas sāk kristees, peļņa samazinājās un

ražošana saraujas. Šādu atteecibu mēs varam redzēt no seko-

leem skaitļeem:

1873. gads ir krizes gads — 1874. gadam, mēs redzam
neveen ārkārtīgu cenu krišanos, bet milzīgu lēceenu uz leju
ražošanā. Tee>a, ari turpmāk cenas turpinās krist, bet teit vēl

darbojas citi apstākļi, par kureem mums nāksees tūdaļ runāt.

Raksturīgs ari tas, ka cenas un ražas kustiba ne pilnigi sakrīt.

Pēdējais ir raksturiga kapitālistiska parādiba. Šī aina būs vēl

skaidrāka, ja mēs attēlosim augšminētos skaitļus diagramā
(Diagrama Nr. 3).

Tā tad mēs varam teikt, ka mazos cenu svārstišanās

periodos, pateicotees šai cenu kustibai, peeskaņota top ražo-

šana patērēšanai. Teesa, ši peeskaņošana ir ne visai organi-
zēta rakstura. Viņa stipri līdzinājās tam barometrim, par
kuru kādā jokā teek rakstts: vislabākais barometris ir striķa
gabals: izkar to laukā, —ja laiks ir labs, tad tas ir sauss; ja
leetus līst, tad tas ir slapjš; ja vējains, tad tas kustas; ja auksts,
tad sasalis. Tā cenas leecina par nepareizibam, kuras jau

*) Sauerbeka dati pēc Leskira.

•*) The Statesmans Years-i?ook 1878.

čuguna cenas*)
Anglijas čuguna

ražā **)Gadi

(Šiliņi un pensi

tonnā)
(Miljonu tonnās)

1865
.... 54,9 4,8

1866. .
. .

60,6 4,6

1867 . ,
, ,

53,6 4,7

1868. . . , 52,9 4,9

1869.
. . . 53,3 5,4

1870
. . . . 54,4 5,9

1871 .
. , . 58,11 6,6

1872.
, . . 101,10 6,7

1873 . . . . 117,3 6,5

1874.... 87,6 4,9

1875.
. . . 65,9 6,3

1876. . . . 54,4 6,5
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notikušas. Bet viņas leecina neveen par nesaskaņu starp
ražošanu un patērēšanu vispāri, bet, apzīmējot šo nesaskaņu

Diagrama Nr. 3.

tuvāk, par nesaskaņu dažādo nozaru starpā*).
Vislabākais peeraērs teit būs iz mūsu dzīves. Nupat vēl neilgi

*) Protams
L

ka abas nesaskaņas uz visceešako saistītas. Mēs teit patērē-
šanu ņemam plašā nozīmē, proti, kā m d i vidu c 1 o (pārtikas produktu),. ta

ražigo (ražošanas līdzekļu) patēriņu. Šajā nozīmē ražošanas nepeeskaņošana.
patērēšanai nozīmē ari 'reizē_ nesaskaņu starp dažādām ražošanas nozarēm

Otrais gadijums ta tad ir pirmā sīkāks iztirzājums.
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atpakaļ mis Visi nodarbojamees ar ta saucamam „šķetem tt

Grafiski viņām bija sekošs veids:

Diagrama Nr. 4

Ši diagrama ir sastādita sekošā kārtā. Pirms karaparvee-
nu pudu maizes varēja dabūt: katūna 6,5 aršinas, sāli 2,0 pudu,
0,15 zābaku pāra, naglas — 5 mārciņas, cukura --'5,5 mārc.

Lūk šīs atteecibas ir peeņemtas pa 100. Kādas šīs atteecibas

bij 1923. g.? Par veenu pudu labibas varēja dabūt:

Pirms kara
1923" §ada

nrms Kara
~zeptembri

Katūnu (arŠinas) .... 6,5 1,3

Sāli (pudus) 2,0 0,3

Zābaku pāri 0,15 0,05

Naglas mārc
. 5,0 2,5

Cukuru
„

5,5 1>5

Tas ari attēlots augšpeevestā diagrama caur to, ka lauk-

saimneecibas produktu cenas krīt zem 100% un rūpneeqibas

cenas ceļas virs ta Rodas jautājums, ar ko izskaidrojama, šāda

cenu novirzīšanās uz dažādām pusēm. . ,
Šo Šķēru pamateemeslis. meklējams lauk-

saimneecibas un rūpneecibas neveenadā atjau-
nošanā, citeem vārdeem, viņu dispropo r c i ou a -

litatē (ne samēri gurnā). Ja. mēs visu kopprodukciju
(lauksaimneecibā un rūpneecibā) peeņemam par .'lOO%, tad šis

samērs (pirmskara cenas)*) bija:

*) A. KaKTHHt». Hoßaa nojiHTHKa h «hojkhhitm".

53. lapp.
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Tas it sevišķi krasi izpaudās tajā attīstības tempā, kāds

peemita rūpneecibai un lauksaimneecibai. Teekams rflpnee-
ciba 1922 /23. gadā atjaunojas līdz 35% ~40% no pirmskara
līmeņa, lauksaimneeciba turpretim atjaunojas 60 — 70% no

pirmskara līmeņa. Kādai parādi bai tad nu janoteekas pee
Sādeem apstākļiem? ja mēs uz acumirkli eedomajamees, ka

visi lauksaimniecības produkti satiktos ar viseem rūpneecibas
produkteem uz tirgus, tad kas mums būtu? Mums būtu lauk-

saimneecisko produktu ražotāju sīva konkurence un cenu

krišanās, rūpneecibas produktu samazināts peedāvajums
un tā tad viņu paaugstināts peeprasijums, tā tad cenu

celšanās.
Tas ir taisni tas, kas mums redzams ir diagramā. Peezī-

mesim, ka mēs šeit attēlojam Šo parādību gaužām šematiski*),

tamdēļ, ka mūsu uzdevums nav nodzi)inatees „Šķēru* tuvākā

analizē.

Tā tad slēdzeeni, kurus mēs varam taisīt no līdzšinējo
peemēru apskatīšanas, būtu:

l) Cenu svārstībā top peeskaņota ražo*

šanakapitalistiskaspaterešanasvajadzibam
f
tā

tad nodibināta proporcija starp ik re zejam, no

kapitālistiskas izdalīšanas likumeem noteik-

tām, patērēšanas vajadzibam un teemraž ošanas

splkeemt kuri ir šīs sabeedribas rīcibā; tātad teit

2? top savstarpēji saskaņotas dažādas dažā-
dām Sabeedriskām vajadzibam atteec gās ražo-

šanas nozares, citeem vārdeem—toporganizeta
pastā vigi jtlkoša ražošanas nozaru proporci-
onalitāte (samērigums)

Tas nozīmē, ka kapitālistiskā eekārtā augšminētās «šķēres*
likvidētos sekošā kārtā. Pateicotees samērā augstām cenām,

pavairojas rūpneecibas peļņa. Tas nozīmē, ka uz tureeni sāks
teektees brīvee kapitāli, pat tee, kuri līdz šim bij nodarbināti
lauksaimneecibā. Tam, savukārt, būtu jānoved pee zināmas

cenu pazemināšanās rūpneecibā un cenu paaugstināšanās lauk-

saimneecibā. Pee mums, pateicotees citam saimneecibas

organizācijas veidam, „šķēru" likvidēšana notikās leclā mēra

valsts varas apzinīgu rīkojumu kārtā.

*) Mēs teit abstraģejamees no veselu rindu citeem apstakļeera. Tas lasīta-

jam jāņem vērā. Istenibā Šķēru jautājums bij daudz sarežģītāks.

Kopprodukcijā
(Brutto)

Pirmskara 1922/23.

Produkcijā
(Netto)

Pirmskara 1922/23. g

laaksaimneec'ba

lupneeciba . . .

52% 71%

48% 29%

71% 86%

29% 14%

100% 100% 100% 100%
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Tātad šāda cenu svārstisanās iranarķi-
Stiskam kapitālistiskas saimneecibas veidam

peeskaņots saimneecibas regulēšanas veids.
ŠI svār s t i san ās nav nejauša, viņa ir Jeetderi*
ga", viņa ir kapitālistiskā eekārtā veenigi
eespēiamaissaimneeciskasorganizacijasveicts.

§ 16. Cena s un vērti ba. Ar augšminētu n<ē>, protams,
Vēl neesam nebūt pašu cenas jautājumu izšķīruši. Kas lad

pati cena ir, ap ko tad viņa svārstās, nu ka top noteikts viņas
leelums, lūk jautājumi, kuri veens pēc otra mums rodas.

Mēdz sacit, ka cena top noteikta no peedāvajum.i un peepra-
sijuma, Bet no ka top noteikts pats peeuāvujums un peepra-

sijums. Lūk teit no pilsonisko zinatneeku mutes mē* be-ži

Veen dzirdam atbildi: no preces leetderibas. Nav giūti
tomēr parādīt, ka šādi uzskati ir pilnigi nepareizi.

Pirmkārt, ir preces gaužām leetdengas un tomēr

gaužām lētas, un otrādi samērā mazleetdengas, bet gaužām
dārgas (Peem, maize—briljanti). Otrkārt, preču ■ Jeeider ba

šķir veenu preci no otras, bet nekādi tās nepe elīd zina.

Turpretim divu preču apmaiņa i divu preču peelīJzmašana,
kur nepeeceešama abām precēm veen līdzīga mēraukla.

Treškārt, ieetderigas īpašības jeb, kā mēs to turpmāk
apzīmēsim, leetvērtiba peemīt ne veen precēm. Ta irKatia

leetojama produkta dabiska īpašiba. „Leeioļamas vērtibas

sastāda bagātības materiālo saturu, veenalga, kāda ari būtu šīs

bagātības sabeedriskā foima" (Markss, Kap. I. 4 lpp).
.Preekšmeta noderiba, viņa īpašība apmeerinat kaut kādas

cilvēku vajadzības, padara to par leeti jamu vē tibu" (Kapitāls
1. 3.). Tamdēļ nevar būt preces, kurām nebūtu leetvērtibas,
bet ir leetvē< tibas, kuras nav preces (gaiss, ūdens). Beidzot,

ceturtkārt, preču suimneecirā ražotas top Jeetvē tibas

preekš citeem Un ne preekš sev.s. Fabrikants beeži veen

savu produktu nemaz neleeto, un tamdēļ viņi leetdenba pee

maiņas tam krīt vismazāk svaiā. Tā tad leetvērtiba neder kā

mēraukla preces cenai.

Savukārt, ja mēs apmeerinatos veenig: ar peeprasijumu
un peedāvujumu, mēs neka neizskaidrosim. Peedāvajums un

f>eeprasijums nešaubāmi zsauc cenu svārstišanos, bet cenas

eelumu ar to nekādi nav eespējams izskaidrot, jo tiklīdz peedā-
vajums un peeprasijums būs līdzsvarā, t. i. veeniīdzigi, mēs

tāpat kā matemātikā: saskaitot —ļ—l—l dabūsim 0, jeb vel citā-

dāki: mēs varam uzlikt uz katra svara kausa kā 10 mārciņas,
tā 10 pudus, svari aizveen stāvēs līdzsvarā un no ta nekādi

naV zināms, cik īsti smaga svara bumba uz katra svara kausa

ir uzlikta.*)

*) Savukārt teit jāņem vēra ari tas, ka jo lētāka ir prece, jo leelaks var

btit pēc tās peeprasijums.' Ja cukurs maksā 5 kap. un ja tas maksā 25 kap.—
acīmredzot katrā gadijumā peeprasijums pec cukura būs citāds. Ta tad šaja
gadijumā nevis peeprasijums izskaidro cenu, bet cena peeprasijumu.
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Lai mēs jautājumu atrisinātu, atgreezisimees vēl rei2 pee
māsu diagramas Nr. 2. Mēs teit bez sīkeem cenu svārstijumeem
redzam vēl, kā jau es atzīmēju, garus svārstišanās periodus.
Caur ko tee izskaidrojami? Mūsu pēt jumam par pamatu ņem-
sim izrokamo minerālu cenas. Kādas teit parādibas noteekas

paralēli cenu attīstibai.

Ja mes ņemam čuguna ražu, tad ta visā pasaulē attīstās

sekoša kārtā.

Tūkst,

tonnas

1830. gadā visā pasaulē . . 1585

1840.
„ „ „ . .

2680

1850.
„ „ „ .

.
4422

1860.
„ „ „

; V 7180

1870.
„ „ „ . .11910

1880.
„ „ „

18140

1885. „ „ „
. . 19100

1889.
„ . . 26160*)

Bet 1890. gadā tas sasneedz 27,5 m. tonnas un 1900. g.

40,8 m. t.**)
Caur ko izskaidrojams šāds milzigi straujš čuguna ražo-

šanas peeaugums? Galvenā kārtā caur ārkārtigi strauju darba

ražiguma peeaugumu. Protams, teit darbojas vēl citi fak-

tori. Lai visus tos savilktu kopā, mēs teit peevedisim svari-

gakos datus iz čuguna dzīves 19. gadu simtenī un viņa
eespaidu uz Anglijas rūpneecibu.

Ztl
1*!

1842. gadā. Dzelzs top peeleetots kuģu būvei

1844. Eesākas leelu dzelzsceļu būve

1847.
„

ražots top Anglijā dzelzs 1.999 tūkst, tonnu 60,2°/0.

1851.
„

Uzsāk strādāt Eleveland-

raktuves
Salīdzinot ar

1852.
„

Uzsāk strādāt Nortbum- 1847.g. pee-
berlandraktuves augums:
Saražots 1852. gadā 2701

„ „
35%-

-1856.
„ Top izgudrots Besmera 1852. g. pee-

rudas apstrādāšanas veids augums:
1865.

„
ražots Anglijā 4825 „ „

78,7%.
1879.

„
Thomas izgudro fosfor-

*) Mulh 11,
M
The Dictionary"of Statistiks."

**) Mhp o b o c x o 3 a ft c TBo._CTaiHi,THHecKHft eaeroaHSS īioķ p©#
C A, <£aabHoepa. 1922. 25. lpp.
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rudas apstrādāšanas veidu Peeaugurns par

1880.
„

saražots Anglijā 7749
„ „

60,6%.
1890.

„ „ , „
7904

„ „
3°/0 .

1900.
„ „ „

9200
„ „ 16°/0.

1906.
„ „ „

10311
„ „

12,1%.
1909.

„ „ „
9819

„ „
4,8°/..

(Dr. īng, L. Valter. Der Schnellbetrieb 1919. 25. lpp.)

Cenu celšanās uz čuguna līdz 19. g. simteņa 70 gadeem
saprotama, ja eevērosim, ka strauji Attīstās dzelzsceļu būve.

Tā 1890. gadā tika uzbūvēts dzelzsceļa 4515 angļu jūdzes.
1850.

„ „ „ „
23.555

„ „

1860.
„ „ „

66.290
„

1870.
„ „ „ „

128.235
„

1880.
„ „ „ „

228.440
„

1898.
„ „ „ „

354.310
„

(Mulhall. Dictionery of Statistiks).

Bet ja, neraugotees uz vajadzibu peeaugšanu pēc dzelzs

ari pēc 70 gadeem, cenas tomēr sāk krist, tad veenigo izskai-

drojumu mēs varam gūt eekš ārkārtigas darba ražiguma pee-

augšanas, pateicotees Resmera un Thomasa izgudrojumeem*),
kad dažu desmit minušu laikā varēja izgatavot tikdaudz dzelzs,
cik agrāk vairāk nedēļās.

Bet kas tad ir šis darba ražīgums? Ja mēs sakām, ka

darba ražigums ir cēlees, tad tas nozīmē, ka uz katra noteikta

preces daudzuma ir jāpatērē mazāk darba spēka nekā agrāk.
Tā tad preču cenas leelums atkarājas no

darba ražiguma, jeb pee zināmas preces ražošanas pee-
leetota darba daudzuma.

Par šo pateesibu mēs varam pārleecinatees vel sekošā

kārtā. Jūnija mēnesī 1924. gadā cenas, salīdzinot ar pirmskara
(1913 — 100%), izteicot tās zeltā, līdzinājās: Kreevi ā — 165,
Anglijā—l42, Zeemeļaraerikā Sav. Valstīs — 133, Francijā—
125 un Vācijā — IK). Čaur ko izskaidrojama šāda vispārēja
cenu peeaugšana? Nekādā ziņā ar preču pārak mazu saražo-

šanu. Gluži otrādi, preces visās valstīs nav kur pārdot (izņē-

mums ir acumirkli Kreevijā). Izskaidrojumu šai parādibai mēs

leelā mērā gūsim, ja paraudzisimees uz pārgrozibam, kuras

notikušas darba ražigumā.
1913. g, 1922. g.

Darba ražigums līdzinās ogļu raktuves

Vācijā 100 56,5

Anglijā 100 82,8

Francijā 100 74,8

Zeem. Am.Sav. V. 100 118 (1920. g.)

Kreevijā(Donasap.)loo 46,0 (1922. g.)

43,4—59,1 (1923, g.)

*) Skat. nodaļu: „Relativa virsvērtiba"
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Šajā peemērā vēl skaidrāk redzama cenas un darba ražī-

guma savstarpējā atkarība.

Kāda tad nu ir darba ražiguma un cenas kopsakariba?
Pretēji proporcionāla. Jo augstāks ir darba

ražigums, jo mazāk darba nepeeceešams preces

ražošanai, jo mazāka preces cena.

Kā peerād'jums augšminētai noder ari tas: jo kā-

dai precei jaizeet cauri garākai rindai ražošanas nozaru, jo
ta pa!e«-k ar katru soli dārgāka.

Tā mēs esam nonākuši pee cenas leeluma noslēpuma īsti

tuva.

Tomēr teit mums var uzstāditees vēl veens jautājums.
Preces ražošanā taču nepeedalas cilvēks veen, teit taču ir

mašinas, darba rīki un ēkas. No šejeenas ari daži zinatneeki

taisa lādu slēJzeenu, ka viss cenas noslēpums ir meklējams tā

saucamos ražošanas izdevumos un, proti, cena svārstās pēc viņu
domam ap ražošanas izdevumeem-f-peļņa. No pirmā acuuzme-

teena tas leekas īsti pareizi. Peemēram katūna Nr. 6 cena sa*

dālijās pēc tresta ap;ēķineem se .oši:

Kokvilna 32,0° '„
Darba alga 9,S°/

9

Kurināmais 3,7"'c
Pārejee izdev. 4y,7

v/

fl

Peļņa 4,B<V.

100%
(MeHjrejibcoH. MaTepnajiH k nsviemno <paKTopoa.

35. lpp.>
Tomēr: „Ja mēs apskatam atsevišķi katru no šeem punk-

teem, tad v duramees uz. neparedzētām grūtibam. Ņem-
sim vispirms darba algu. Jo vņa ir augstāka, vaj zemāka, jo
augstāka, vaj zemāka būs gatavas preces cena Bet no ka
teek noteikts darba algas augstums? Teiksim, no darba spēka
peepra ijuma vaj peedāvajuma. Peeprasijums pēc darba spēka
izeet nu kapitāla, kuram nepeeceešami strādneeki preekš
savas ražošanas. Spējš peeprasijums pēc darba spēka līdzinās

tāda kārtā spējam kapitāla peeaugumam. Bet no ka sastādās

kapitāli. No naudas un precēm, jeb pareizāk, tā kā nauda...
ari ir prece, tad kapitāls sastādās veenkārši no precēm. Jo
vērt gakas būs šīs preces, jo leelaks kapitāls, jo leelaks darba

spēka peeprasijums un viņa eespaids uz darba algas aug-

stumu, un tā tad uz fabrikāta (ražojuma) cenu. Bet no ka top
noteikta to preču vērtiba (jeb cena), kuri sastāda kapitālu. No

ražošanas izdevumeem, kuri nepeeceešami šo preču raž ša-

nai. Bet šajos izdevumos jau eetilpst ari darba alga. Tādā

kārtā, galu galā, darba algas leelums top noteikts no darba

algas augstuma, jeb preču cenas no preču cenas!" (Kapitāls,
Hl. s. I. daļa 2. nodaļa).
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Izejot no augšminētā, mēs varētu sastādu sekošu schemu :

Preces cena = ražošanas izdevumi-f-peļņa

līdzinās

ražošanas izd.+peļņa

līdzinās

r. izd.-ļ-peļņa un t. t. līdz bezgalibai.
Tādā kārtā šajā izskaidrojumā mēs kuļamees burvju riņķī.

Jautaiumu mēs varam atrisināt veenigi tādā kārtā, ja mēs

katru no šīm cenas sastāvdaļām reducējam, novedām līdz

veenlīdzigam darba patēriņam.
Cenas noslēpums un it sevišķi cenas leelu-

ma noslēpums tādā,kārtā meklējams sabeedri-

skā darbā, sabeedriskā ražošanā, Tas ir slē-

dzeens, kurš p i lnigi sakrīt ar tee m, kurus mēs

dabūjam, runājot par cenas regulējošo nozīmi.

Tā tad, saņemot visu kopā, mēs varam sacit, ka cenu

svārstibā atspoguļojas pārmaiņas, kuras būs notiku»

šas sabeedriskā darba or ganiza cij ā v n tātad

ražošanas atteecibās. Tātad teit atspoguļo-
sees pārmaiņas, kuras būs notikušas atteecibās

starp dažādām ražos anas noz ar cm. Kā veenā, tāotrā

gadijumā šīs pārmaiņas izsauc vajadzibu pēc jaunas saskaņas,
ja pārmaiņas ir ilgstoša rakstura (darba ražiguma izmaiņa),

jeb pēc vecās proporcionalitātes atjaunošanas, ja pārmaiņu

pamatā nav darba raž gurna izmaiņa. Pateicotees tam,
ka preču saimneeciba ir neorganizēta, viņā kā

organizators uzstājas cilvēku pašu produkts.
Ne cilvēkuapzinigas savstarpējas atteecibās

veido šeit ražošanu, betpašasšīs atteecibās

top veidotas no stichiskām preču atteeci bam.*)

*) „Gluži otrādi,raksta Markss,-—,,vajadzētu drīzāk jautāt: kā uz kapitāli-
stiskas ražošanas pamateem, kur katrs strada par sewi, kur reizē katram atsevišķam
darbamjāparādās kā viņa pretstatam abstraktam un šajā veidā sabeedriskam dar-

bam, kā teit savādāki ir eespējama nepeeceešama dažādo ražošanas nozaru nolīdzi-

nāšanas (Ausgleichung) un kopsaite (Zusamengehorigkeit) viņu samēriba un

proporcionalitāte, ja ne caur pastāvigās disharmonijas pastāvigo iznīcināšanu

(Aufhebung). Tas ari teek atzīts, kad runā par konkurences nolīdzinošo

eespaidu, jo šo nolīdzināšanas eepreekšnoteikumam aizveen jābūt tam, ka

kaut kas jānolīdzina, tā tad saskaņa veenmēr ir rezultāts no kustibas, kurā

top nīcināta pastāvošā nesaskaņa." (Marks. Theorien ūber den Mehrvehrt. 11. s.

B. 1910. 311. lpp.)
«Tāpat viseem ir zināms", — raksta Markss, — „ka dažādo daudzumu

vajadzibu apmeerinašanai nepeeceešameem produkteem, nepeeceešams noteikts

daudzums darba." (Vēstule Kugelmaņam).
Bet, „darba dališana darbnicā no sākta gala un planveidigi norisinājās

pēc noteiktas_ kārtibas. Sabeedriskā darba dališanā (t. i. tur, kur pastāv atsevi-

šķee un pastavigee preču ražotāji. K. P.) turpretim ši likumiba ir novērojama
pēc notikuma,_ ka eekšeja, mēma, un pec

_

tirgus cenu barometra mainošas

dabiska nenoveršamiba, kura ar varu ņem pārsvaru par preču ražotāju patvaļu."
(Kapitāls, L 228. lpp.)
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Un nu mēs varam uzstādit jautājumu, pee kādeem apstā-

kļeem šī cenu svārstišanās apstāsees? Lai uz šo jautājumu
atbildētu, mums teit jāpakāpjas veenu soli atpakaļ un jāatmet

pagaidām algotais darbs, jaeedomajas, ka mums ir sabeedriba,

kurā katrs preču ražotājs ir ari savu ražošanas līdzekļu īpaš-

neeks, tā tad veenkārša preču ražošanas sabee-

driba. Šāda abstraģešanās mums ir nepeeceešama tamdēļ,
mēs to turpmākā nodaļā par peļņu un cenu redzēsim, ka kapi-
tālistiskā eekārtā ražošanas nozaru savstarpējā peeskaņošanās
noteek sarežģitakā kārtā. Tamdēļ, stingri runājot, visos mūsu

līdzšinējos peemēros ari leetas bij mazleet sarežģitakas, tomēr

mums paga dam ar to jaapmeerinaiās, lai vēlāk mūsu zinā-

šanas padziļinātu. Mūsu uzdevums pagaidām ir uzmest skeletu,
lai pēc tam' viņā eeveetotu meesu audus. Ja nu mēs ņemot
šo visu vērā atbildam uz uzstādito jautājumu, tad atbilde mums

jau ir rokā: cenu svārstišanās pārstātos, ja peeprasijums un

peedāvajums būtu līdzsvarā. Tas savukārt nozīmē, ka cenas

nesvārstitos tikai tad, ja ražošana būtu saskaņota ar sabeedri-

bas vajadzibam, tātad ražošanas spēks sadalits samērigi. Tādā

gadijumā, veenkāršā preču sabeedribā katra produkta cenas

leelums līdzinātos eemeesotam sabeedriskā darba daudzu-

mam. Tādu preču cenu stāvokli, mēs apzīmēsim kā apmaiņu

pēc vērtibas.
Un līdz ar to mēs tagad varam s ac i t, ka veen-

kāršā preču ražošanā preces cena svārstās ap

preces vērtibu.

Par to Markss raksta sekosi:

„Ja ši darba dališana ir proporcionāla, tad dažādo grupu produkti teek.
pārdoti par viņu vērtibam (tālākā analizē, par viņu ražošanas cenām), jeb par

cenām, kura ir, no vispārejeem likumeem noteikta, šo vērtibu modifikācija. Patee-

šam, vērtibas likums parādās ne atteecibā pret atsevišķām precēm jeb preekš-
meteem, bet katru reizi atteecibā pret visu, pateicotees darba dalīšanai nodalitu,
ražošanas nozares produktu kopumu; tā tad ne tikai eeks ta, ka uz katru

atsevišķu nozari izleetots ir sabeedriski nepeeceešamais darbs, bet ari ®ekš ta,
ka no visa darba laika uz dažām grupām izleetots ir tikai proporcionāli nepee-
ceešamais daudzums" (Kapitāls, 111. s. 2. d. 172. lpp. 1908. g.). Tādā kārtā:

„Preču apmaiņa, jeb pārdošana pēc viņu vērtibas ir racionāla bāze, viņu līdzsvara

dabisks likums, no kura izejot ir jāizskaidro novirzišanās no tās, un nevis no

šīs novirzišanās jātaisa slēdzeens par pašu likumu" (Kapitāls, 111. s. 1. d. 163.

lpp. 1908. g. izdevums.).
§ 17. Vērti ba un patērēšanas vērtiba. Ja mēs

tagad vēl no jauna peegreežamees preces analizei, tad

nu stingri varam izšķirt viņā divas vērtibas. Veena būs viņas

patērēšanas vērtiba. Tās būs zināmas leetas, produkta
vaj preces leetderigas īpašibas, tā tad ari dabiskas (fizikālas,
ķimiskas) īpašibas (zaļš, salds, ass, ceets un t. t). Protams,

daļa no tām rodas cilvēka darba procesā. Bet cilvēks teit

Dažādas ražošanas sfēras pastāvigi teecas nodibinātsavstarpēju līdzsvaru...

Bet ši dažādo ražošanas sfēru teeksmes noturetees līdzsvara dzīve norisinājās
tik ka reakcija (pretošanās) pret ši līdzsvara pastāvigo pārtraukšanu." (Kapitāls
I. 228. lpp.)
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rīkojas, kā pati daba, tas ir technisks, ne sabeedrisks process.
No ši veedokļa paršīm preču īpašibam intrese-
jas preču zinātne (TOBapoßeaeHHe). technoloģija
un t. t. Teit tātad izteicas cilvēka atteecibās
pret dabu.

Otra preces īpašiba, kā mēs redzam, ir tās vērtiba. Ta no

pirmā acu uzmeteenair viņas pirkšanas spēja, spēja apmainitees.
Sls vērtibas leelums (mēs pagaidām runājam tikai par viņas
leelum.u) atkarājas no pee viņas ražošanas izleetota sabee-
driskā darba. Tā tad jau pēc sava leeluma ta ir sabeedriskā

īpašiba, kurā izpaužas cilvēku savstarpējās ražošanas atteeci-
bās. Mēs vēl vēlāk redzēsim ši apzīmējuma dziļāko saturu.

Tādā kārtā prece mūsu preekšā parādās kā pretrunu pilns preekšmets
viņa ir veena un tomer_ šķeet itka dalita. Viņa ir vērtiba un reizē patērēšanas
vērtiba. Preču apmaiņa ši pretruniba sasneedz savu pilnibu. Teit preekš viņas
ražotajā ta ir veenigi preces vērtiba. Pirkšana un pārdošana ir šo pretrunu
nolīdzināšanas, bet reizē ari ar to ir dots pamats krizem, proti, kad pēc pirkša-
nas neseko pārdošana. Tada kārta šajās preču īpašibu pretrunās atspoguļojas
preču sabeedribas pretrunas: proti, sabeedriskais darbs un individuāla pee-
savinašanas.

§ 18. .Darba divējādais raksturs. Šādas divējāda
rakstura vērtibas izreet no darba divējādā rakstura. Un tas
savukārt izreet no ta, ka cilvēks savā darbā stājas, kā jau teikts,

veida atteecibās. Veenup, viņš stājas atteecibā pret
dabu. Sajā gadijumā viņa nolūks ir peelāgot tās produktus
savām vajadzibam. Tas ir materiāls process un viņa darbam ir

mērķveidigs raksturs. No ši veedokļa viņš ir konkrēts,
galdneeka, kalēja, kurpneeka un t. t. darbs un šajā savā veidā
viņš rada leetvērtibas. Protams, par cik mums eet runa

par preci, konkrētam darbam jābūt sabeedriski-leetderigam,
jo viņa sabeedriskā leetderiba ir katras maiņas eepreekšno-
teikums. Tā tad „ikveens darbs

... ir cilvēku darba spēka
patēriņš īpatnējā leetderigā formā un šinī konkrēta deriga
darba īpašibā viņš ražo leetojamas vērtibas" (Kapitāls, L II.).

Tomēr mes jau zinām, ka katrs atsevišķais darbs preču
sabeedriba ir veens locekiitis no sabeedribas darba garas ķēdes,
katrs atsevišķais darbs tā tad ir reizē sabeedrisks, jo cilvēks
ražojot stājas atteecibās neveen pret dabu, bet ari pret sabee-
dribu. Ja no leetvērtibu ražošanas veedokļa katrs darbs ir

konkrēts, tad no vērtibas ražošanas veedokļa, tā
tad no sabeedriskā veedokļa, katrs darbs ir kopējs, veena daļa
no visa, tā tad abstrakts. Un taisni tamdēļ tas ir vērtibas zub-

stance, jo pašā vērtibā, kā mēs zinām, izpaužas sabeedriskā
darba kopsakars. Tamdēļ mēs peegreezisimees abstrakta darba
tuvākai analizei.

§ 19. Abstrakts darbs, kā vispā feja fi ziolo-
gis ka darba patēriņš. No ta, ka zem abstrakta darba
mēs saprotam darbu no sabeedriskā veedokļa, izreet tas, ka

vjņā acimredzot atspoguļojas tee materialee, sabeedriskee pro-
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cesi, kādi ir katras sabeedriskas ražošanas pamatā. Mēs jau
zinām, ka no ši veedokļa mums uz katru ražošanu jāraugās
kā uz atražošanu, t. i. katras sabeedribas, viņas ražoša-

nas spēku pastāvīgu atjaunošanu. Bez ta nevar pastāvēt pati

rabeedriba, lai aizveen no jauna ikgadus nesaražotu vajadzīgo
daudzumu pārtikas produktu un ražošanas līdzekļu. Tā tad,

no ši veedokļa, katrs atsevišķais darbs ir zināmas enerģijas
patēriņš, kuru aizveen no jauna sabeedriskā 1 apmaiņai ir jāat-

jauno, caur vajadziga daudzuma veelu peegādašanu. Tā tad

no ši veedokļa katrs darbs ir veenlīdzigs otram, par cik tas

eetilpst visas sabeedriskas ražošanas organizācijā. Jkveens

darbs ir. . .
cilvēka darba spēka patēriņš fizioloģiskā ziņā,

veenada cilvēka darba, jeb abstrakta cilvēka darba īpa*
šibā viņš iztaisa (Kapitāls, 1., 11. lpp.). Ja vērtiba

regulē ražošanas spēkus preču saimneecibā, un viņa tos regulē,
tad, acīmredzot, viņai ir jānodrošina katra atsevišķa darba

spēka pastā,T igā atražošana un to ta nodrošinās tikai tad, ja

par zināmā nozarē saražotām precēm saņemts teek pretim tās

turpinašani vajadzigs daudzums nepeeceešamo produktu, citeem

vārdeem, vajadzīgais daudzums vērtibas. To nozīmē abstraktais
darbs — fizioloģiskā nozīmē.

§ 20. Veenkāršs un sarežģits darbs. Tomēr teit

varētu eebilst, ka darbi tomēr ir dažādi, neveen pēc arodeem,
bet katrā arodā. Proti, katrā arodā mēs atradisim apmācitu un

neapmācitu darbu. Tomēr, ja mēs paraugamees no

atražošanas veedokļa, tad leeta izšķiras ļoti veegli. Kas ir

apmācits (kvalificēts) darbs pēc satura, salīdzinot a- neapmā-
citu (nekvalificētu), acimredzot vairāk sarežģits, salīdzinot ar

veenkāršu. Bet lai būtu eespējams ķertees pee sarežģita darba,

nepeeceešama ir eepreekšeja apmācība, kas nozīmē, ka pee

katras preces, kuru izstrādā ar kvalificēta darba palīdzibu,
top peeleetots neveen tas darbs, kurš teeši teek patērēts no

paša kvalificētā strādneeka, bet ari tee eepreekšejee darbi,
kuri nepeeceešami kvalificēta strādneeka ražošanai (apmācibai).
Ja preces vērtibā, kura teek ražota no kvalificēta strādneeka,
neatspoguļotos ari visu eepreekšejo darbu kopzuma, tas nozī-

mētu, ka atražošanas process teit tiktu traucēts. Lūk kālab

kvalificēts darbs ir komplicēts darbs, un kā tāds tas

veenigi, kā potencets (paaugstināts, uzkrāts) jeb, pareizāki, kā

reizināts* veenkāršs darbs, tā kā mazāks daudzums kompli-
cēta (sarežģita) darba līdzinās leelakam daudzumam veenkārša

darba" (Kapitāls, I. 10. lpp.).
§ 21. Sabeedriski nepeeceešams darbs. Torrēr

mums pee visa augšminētā nav japeemirst: kaut ari katrs atse-

višķs darbs ir reizē daļa no sabeedriskā darba, tomēr pats

sabeedriskais darbs pastāv, kā atsevišķu preču ražotāju darbs.

Ja mēs to aizmirstu, tad: „Varetu izliktees, ka ja preces vēr-

tibu noteic darba daudzums, kas patērēts viņu ražojot, —tā
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tad jo slinkāks un neveiklāks būs cilvēks, jo vērtigaka būs

viņa prece, jo viņam vajadzēs to teesu vairāk laika šo preci

izgatavot" (Kapitāls, I. 6. lpp.). Protams, ka tur, kur pastāv
atsevišķu preču ražotāji, tur nevar pastāvēt darba spēka patē-
riņa veeniīdziba, bet darbs caur to, protams, nezaudē Savu sa-

beedrisko raksturu. Tamdēļ preces, nonākot uz tirgus, savā

vērtibā nolīdzinās nevis pēc ikkatra individuela darba patē-
riņa, bet pēc viduvēja caurmērpatēriņa, kas no visa patērēta
sabeedriski nepeeceešama darba iznāk uz katras preces. Taisni

teit uz tirgus šajā veenīīdzibā parādās darba sabeedriskais

raksturs. Tikai tādā kārtā var tikt nodrošināta saskaņa ar

visām pārejām nozarēm, pret kurām apmainās zināmas noza-

res preces. Tamdēļ: .. . „tas darbs, kas sastāda vērtibas zub-

stanci, ir veenads cilvēka darbs, veena un ta paša cilvēka

darba-spēka patēriņš. Viss sabeedribas darba spēks, kas izpau-
žas preču pasaules vērtibu kopzumā, še skaitās, kā veens un

tas pats darba spēks, kaut gan tas sastādās no neskaitāma

daudzuma individuelu (atsevišķu) darba spēku. Ikveens no

šeem individueleem darba spēkeem ir tāds pats cilveku-darba-

spēks, kā cits, cik tālu viņam ir sabeedriskā caurmēra darba

raksturs un cik tālu viņš ir darbā, kā šāds sabeedrisks caur-

mēra darba spēks, tas ir zināmu preci ražojot, prasa ari tikai

caurmērā vajadzigo, jeb sabeedriski vajadzīgo darba daudzumu.

Sabeedriski vajadzigais darba laiks ir darba

laiks, kurš vajadzigs, ražojot zināmu leetojamu
vērtibu pastāvošos sabeedriski normālos ražo-

jamos apstākļos un ar darba sabeedrisko caur-

mēra veiklibu un intensivitati" (Kapitāls I. 6. lpp.).
Tā tad katras atsevišķas preces vērtiba atkarasees ne-

veen no ta darba, kas pee viņas patērēts, bet no vispārēja
darba. Viss zināmas preces ražošanai peeleetotais darbs top
itkā veenlīdzigi sadalits uz katru preci. Protams, katras atse-

višķas preces darbs eeeet šajā kopzumā, kā veena sastāvdaļa,
bet preces vērtibas leelums un pee viņas ražošanas pateešam
patērētais darba daudzums saskanēs veenigi viduvējas tech-

nikas, veiklibas un t. t. nozarēs. Tā tad preces vērtiba top
noteikta galu galā no darba ražiguma, t. i. no technikas attī-

stibas zināmā nozarē, tomēr atteecibā ne uz katru atsevišķu

preci, bet uz visu preču kopzumu.
§ 22. Abstrakta darba vēsturiski īpatnējais

raksturs. Tā tad tāds ir abstraktais darbs, ja mēs parau-

gamees uz viņu pēc satura, tā tad no vairuma veedokļa,
kurā atspuguļojas preču sabeedribas atražošanas procesa ma-

teriālais saturs. Tomēr mēs nedrīkstam izlaist iz acim ari

otru pusi, proti to, ka atsevišķo preču ražotāju darbs eegūst
savu sabeedrisko raksturu īpatnējā kārtā un veidā. Vispirms
tas, ka divi darbi top peelīdzinati, uzskatiti kā veenlīdzigi, var

notiktees veenigi preču ražotāju sabeedribā, kur veens otram
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stāv pretim patstāvīgi un juridiski brīvi cilvēki, kur tādā kārtā

veeniīdziba pārvērtusees par savstarpējo sakaru veidu. Tamdēļ
Markss, iztirzādams Aristoteļa uzskatus, raksta: „Bet to, ka

preču-vērtibu formā visi darbi ir izteikti, kā veenads un tam-

dēļ līdzvērtīgs cilveku-darbs, Aristotels iz vērtibas formas pa-

šas izlobit nevarēja, jo greeķu sabeedriba pamatojās uz vergu

darbu un viņai par dabisku pamatu bija cilvēku darba spēka

neveenlīdziba. Vērtibas izteiksmes noslēpums, visu darbu veen-

iīdziba un veenadā vērtsbūšana, tādēļ ka un cik tāļu tas ir

cilvēku darbs vispāri, kļūst atminams tikai tad, kad cilvēku

veenlīdzibas iēdzeens jau sasneedzis tautas aizspreedumam
līdzigu negrozāmību. Bet tas kļūst eespē ams tikai sabeedriba,
kur preču forma ir darbu produkta vispārējā forma un tādā

kārtā cilvēku, kā preču turētāju, savstarpējas atteecibās ir

kļuvušas par valdošām sabeedriskārn atteecibam" (Kapitāls, I.

21. lpp.).
Ņemsim veenu peemeru. Kāda ir darba organizācija

dzimtbūšanas laikā? Teit raksturīgas ir dzimtskunga un dzimts-

cilveka atteecibās. Produktu „maiņa" šo divu sabeedrisko grupu

starpā irveenpusigs akts, kur zemneeks dod, bet muiž-

neeks tikai ņem. Tas ir raksturīgi tādām ražošanas atteecibam,
kuras dibinās neveen uz ta, ka muižneeks ir ražošanas līdzekļu
(zemes), bet ari paša darba spēka (dzimtsļaužu) īpašneeks.
Preču saimneecibā tāds apmaiņas veids teek uzskatits par

laupīšanu. Un kaut ari teit laupīšana noteek f aktis ki, vārda

pilnā nozīmē, un kaut ari teit ražošanas atteeciba pamatā ir

cita darba spēka eksploatacija, daudzkārt ļaunāka, kā dzimts-
būšanas laikos, tomēr viss tas noteek „brīvas gribas", „savstar-

pejas veenošanās" un „veenlīdzigas apma ņas" formās. Teit ražo-

šanas atteecibās eetērpjas brīvibas un veenlīdzibas fetiša formās.
Bet ta nav veenigā abstrakta darba vēsturiski īpatnējā

pazīme. Tai peesleenas vēl otra. Ja mēs paraugamees uz visu

sabeedriski-saimneecisko dzīvi, tad mēs teit redzam itkā divas

dzīves. Pateešam, katrs ražo individueli, atsevišķi. Ar sabee-

drisko ražošanu tas saistās tikai divos galvenos momentos:

tad, J<ad tas uzstājas kā pircējs (ražošanas līdzekļus,, izejveelas,
pāgtikas produktus) un kā pārdevējs (savu saražoto produktu).
Visu pārējo brīdi starp diveem momenteem viņš ir pilnigi
brīvs un nesaistīts ar citeem pārejeem, sava veida'Rubinzons.

s ViiU minēto mēs varētu attēlot sekošā grafikā:

Diagr. Nr. 5

§ kur līnija a nozī nē sabeedriskas ražošanas veenmērigo
attīstibu, saskaņa, līdzsvaru, turpretim linga b noteikta uzņē-
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rniirna faktisko gaitu. Punkti 1, 2, 3, ir veenigās veetas,
kur noteiktais uzņēmums uztur savus sakarus ar sabeedribu.
Tikai uz tirgus, tikai pārdodot un pērkot uzņēmējs uzzin, vaj
viņa uzņēmuma darbs ir sabeedriski leetderigs un nepeeceešams.
Starp veenu šādu aktu un otru var notiktees visfanta-
stiskee lēceeni uzņēmuma attīstībā. Tā tad par sabee-

driski nepeeceešamu, par vispārēju sabee-

drisku darbu, pretēji atsevišķam darbam, tas

pārvēršas veenigi pirkšanas un maiņas aktā

veenigi uz tirgus. Tāda ir otra vispārēja abstrakta darba

vēstur ski īpatnēja raksturiga pazīme.
Tādā kārtā mēs, savelkot visu kopā, varam tagad definēt

abstrakta darba jēdzeenu sekoši:

Abstraktais da;bs pēc satura ir:

a) vispārējs fizioloģiska darba patēriņš, pretēji ši darba

mērķveidigai un leetderigai formai;
b) reducēts veenkāršs darbs, kālab katrs sarežģits darbs

uzskatams veenkārši kā reizināts veenkāršs;

c) sabeedriski nepeeceešams darbs;
pēc vēsturiski īpatnējas formas: a) preču

ražotāju juridiskas veenlīdzibas atspoguļojums;
b) vispārējs sabeedrisks, pretēji atsevišķam, pee kam savu

sabeedriskumu tas eegūst uz tirgus maiņas aktā.*)
§ 23. Vērtibas mērs. No visa augšminētā izreet tas,

ka par vērtibas mēru mēs uzskatisim to abstrakta darba dau-

dzumu, kurš patērēts zināmo preci ražojot. To mēs, savukārt,
mērojam ar darba laiku un pēdējo ar darba stundām. Tādā

kārtā, ja mēs sakām, ka 1 pāris zābaku līdzinājās 2 pāreem

kurpju, tad ši veeniīdziba izteic sevī sekošo: l pāris zābaku—

10 stundām darba laikam (ir vērts), 2 pāri kurpju—lo st. d. 1.,
tā tad veens pāris zābaku maksā tikpat daudz, cik 2 pāri kurpju.

§ 24. Vērtiba ir preces sabeedriskā un nevis

dabiska īp a š i ba. Vērtiba tādā kārtā ir preces sabeedri-

skā īpašiba, pretēji viņas dabiskām īpašibam, kuras izteicas

leetvērtibā. Bet ko nozīmē pats teiceens „preces sabee-

driskā īpašiba." Sabeedriba ir tača noteiktas cilvēku attee-

cibās, kādā kārtā mēs varam runāt, ka precei ir sabeedriskas

īpašibas. Un tomēr tas r tā. Mumsjau nācās atzīmēt, ka vērtibas

leelumsi tīri sabeedriskā rakstura, ka tas neatkarājas no atse-

višķa, bet sabeedriski nepeeceešama darba, citeem vārdeem, ja
leetvērtibā m a i n a s sakarā ar tām pārmaiņām, kuras noteek ar

preces veelu, tās dabiskām īpašibam, vērtiba, turpre-

tim, savu leeiumu izmaina sakarā ar tām pārmaiņām, kuras

*) «Rikardo nepareizee uzskati, par naudu pamatojas uz to, ka viņš ņem
vera tikai maiņas vērtibas kvantitativo dabu, proti, ka ta līdzinās zināmam

daudzumam darba-laika, aizmirstot viņas kvalitativo raksturu, to, ka individuelais

darbs caur atsavināšanu parādās kā' abstrakti vispārējs, sabeedrisks darbs"

(Theorien über d. Mehrvert 11, 2—1910. 279. lpp.).
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noteek sabeedriskā darbā. Veenas cēlons ir daba,
otras — cilvēku sabeedriba.

Un tomēr, neraugotees uz to, ka vērtibas pārmaiņas ir pārmai-

ņas sabeēdribā, neraugotees uz to, mums vērtiba šķeet peemītoša

precei, līdzigi visām pārejām dabiskām īpašibam. Preču apmaiņā,
mēs neredzam pārmaiņas, kuras stāv aiz preces muguras, uz

tirgus parādās pati prece, kā galma bruņeneeks, kas dižojas
cita nopelneem, ar izgāstu krūti, un pasludina savu cenu,

savu vērtibu, kā viņai no mūžibas uz mūžibu peemītošu
dabisku īpašibu. „Ražošanas procesa pēdas"—raksta Markss —

„nogludinas precē. Tas fakts, ka viņas ražošanā izleetots

zināms daudzums darba spēka, šķeet mums tagad kā preces
dabiska (BemecTßeHHoe, dingliche Eigenschaft) īpašiba, ka viņai
peemīt vērtība" (Markss. Kapitāls IL sējums 372. 1918. g. kr.

izd.). Teesa, no laika uz laiku prece savu vērtibu zaudē, vaj
nu padaļai, vaj nu pavisam. Bet viss tas izleekas itkā preces

„labprātiga griba", itkā viņas untums, itkā viņas dabai peemī-
tošas īpašibas un vēl jo mistiskāka un nesaprotamāka top
tamdēļ vērtiba.

§ 25. Maiņas vērtiba un vērtiba. Šis augšminētais
mistiskums paleelinajas vēl caur to, ka vērtibai ir ari tīri

veeliska forma: proti, maiņas vērtiba. Tā, peernēram,
ņemsim: 1 galds=2 krēsleem,

10 stundas=lo stundām.

No šīs veenlīdzibas mēs redzam, kālab veens galds apmai-
nisees pret diveem krēsleem. Atbilde būs veenkārša: tamdēļ ka

viņu ražošanai patērēts veenlīdzigs sabeedriski nepeeceešams
darba daudzums. Tomēr paraugatees, kā tas parādās. Vaj
mēs redzam preces cenā, vaj ari viņas vērtibā patērētās darba
stundas? Nekad! Tas pat nav eespējams, jo' redzēt darba

stundas, uzzināt tās var veenigi apzinigi organizētā sabeēdribā,
kur cilvēki stājas sakaros teeši un nevis caur saveem darba

produkteem. To, ko organizētā sabeēdribā dara dažādas sabee-
driskas kalkulācijas nn plāna komisijas, tas nākas teit darit
precei. Bet prece runā tajā valodā, kāda tai peemīt.

Tamdēļ ari Markss kādā veetā, ņirgajotees par Prudonu, raksta: «Vispā-
rējas teešas apmainibas formai pateesibā gan nav teeši noredzamas, ka ta ir

pretesķīga preču forma, kas tikpat nešķirama no neteešas apmainibas formas, kā

veena magnetpola pozitivitate no otra pola negativitates. Tā var rastees ilūzijas,
itka visam precēm varētu uzspeest teešas apmainibas zīmogu, tāpat kā varētu

rastees eedoma, padarit visus katoļticigos par pāvesteem" (Kapitāls 1., 27. lpp.,
24. peezīme.). Un vel cita veeta, runādams par Ovena darba naudu: «Jautā-
jums, kamdēļ nauda nereprezentē teeši pašu darba laiku, tādā veidā, ka, peernē-
ram, papira zīme nozīmētu divas stundas,—izšķirams ar pretjautājumu, kamdēļ
darba produkteem tur, kur par_pamatu ir preču'ražošana, jāizpaužas par precemj
jo preces izpaudums sevī eeslēdz viņas dubultojumu: precē un naudas prece.
Jeb kamdēļ privatdarbs nav uzskatams par teeši sabeedrisku darbu, tas ir par
viņas pretstatu" (Kapitāls 1., 44. lpp., 50. peezīme.). Un beidzot «Kritiskās
peezīmēs":

„Grejs eedomajas, ka preces var teeši veena uz otru atteecinatees kā sabee-
driskā darba produkts. Bet viņas var veena uz otru atteecinatees tikai tādas,
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kādas viņas ir. Preces ir atsevišķu, neatkarigu privatdarbu teeši produkti, kuram

caur atsavinājumu privatmaiņas procesā jāizveidojas par vispārēju sabeedrisku

darbu, jeb, citeem vārdeem, darbs, kas norisinās uz preču ražošanas pamateem,
top par sabeedrisku darbu tikai caur individuelo darbu vispārējo atsavinājumu"
(Kritiskas peezlmes. Latv. tulk. 71. lpp.).

Tamdēļ vispirms pati vērtiba top eedomata un saprasta
kā pašas preces īpašiba. Tas, ka prece „maksā", šķeet atkarīgs
no viņas dabas. Un, otrkārt, pati šī vērtiba parādās
un izteicas aizveen tikai citā preekšmetā. Mēs

kapitālistiskā eekārtā nesakām, ka galds maksā 10 stundas darba

laika, bet gan aizveen galds maksā divus krēslus, kas ir tas

pats, kā peecus zelta rubļus, jo, kā mēs vēlāk redzēsim,
zelts teit uzstājas ari veenigi kā prece, pee kuras patērēts
zināms daudzums darba spēka. To preci, kura izteic savu

vērtibu citas preces leetvērtibā, Markss apzīmē par relativo

vērtibas formu. Turpretim to, kurā top izteikta vērtiba,
par ekvivalentu. Tādā kārtā jautājums par vērtibu, patei-
cotees viņas formai, eegūst pavisam mistisku un no pirmā
acumirkļa nesaprotamu nokrāsu. Pateešam, ja divas preces top
apmainitas, peem. 1 pāris čabatu pret 10 pāreem glazē cimdu,
tad līdz ar to viņas top peelīdzinatas. Bet tākā uz tirgus nav

redzams tās aizmugurē patērētais veenlīdzigs darbs, kas ir šīs

apmaiņas pamatā, tad mēs dabūjam redzēt tur sekošu dīvainu

ainu: pāris noplukušu ar trānu un degutu smirdošo čabatu,
nonākot uz tirgus, itin lepni tur staigā un savā stīvā mēlē

melš, ka viņām uz mata ir tik pat vērtibas, kā smalkajeem
glazē cimdeem, un nevis veenam pārim, bet veseleem divde=

smit, un neraugotees uz to, ka veens savu mūžu beigs zem

zemneeka kājām, bet otra liktens būs bruņeneeciski pasargāt
aristokrātiskās un maigās pilsonisko gaspažu rokas. Cik ari

neraustitu degunu smalkee cimdiņi, tomēr galu galā šajā tirgus
„demokrātiskā republikā" viņi ir speesti padotees vispārejeem
tirgus demokrātijas likumeem. Bet tādā kārtā mēs nonākam

pee,*no pirmā acu uzmeteena, nesaprotamas pretrunas: kā tas

var būt, ka divas tik neveenlīdzigas leetas var būt tomēr veen-

līdzigas. Precē eetvertā leetvērtibā un vērtiba, jeb, tā sakot,

„meesa un dvēsele", eegūst uz tirgus tādā kārtā itkā patstāvigu
eksistenci. Lūk kamdēļ Markss raksta: „Preces vērtiba gūst

patstāvigu izteiksmi, kad preces stājas „maiņas vērtibas" lomā.

Ja mēs šās nodaļas sākumā parastā valodā sacijām: prece ir

leetojama vērtiba un maiņas vērtiba, tad tas, stingri ņemot,

bija nepareizi. Prece ir leetojamā vērtiba jeb patēriņa preekš-
mets un

~
vērtiba". Viņa tādā kārtā parādās šinī savā dubultajā

lomā, tiklīdz viņas vērtibai ir sava īpatnēja, no viņas naturālās

formas atšķirošas parādibas forma, proti — maiņas vērtibas

forma. Un viņai izolēti (šķirti) apskatitai, nekad nāv šīs formas,
bet ta ir arveenu tikai vērtibas = jeb apmaiņas = atteecibā

pretim otrai, citadejai precei" (Kapitāls 1., 21. lpp.).
Preces vērtibas „dvēsele", „saturs", tādā kārtā maiņas
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aktā itkā atdalās, rod savu izteiksmi pavisam citas preces veelā

un caur to vel vairāk pati vērtiba eegūst veelisku nokrāsu.

Tomēr izšķirība starp vērtibu un tās formu ir skaidri

redzama. Proti:

„Preces relativā vērtiba var grozitees, kaut gan viņas
vērtiba paliks negroziga. Viņas relativā vērtiba var palikt

negrozīga, kaut gan viņas vērtiba grozās ..." (Kap. ī, 17).

Ja mēs ņemam peemēru 1 galds = 10 olektim audekla,

tad, ja darba ražigums pavairosees audekla ražošanā divtik, ŠT

Hdziba pārveidosees: 1 galds = 20 olekts audekla. Ja turpre-
tim darba ražigums pavairosees pee galdu ražošanas, tad ta

būs: 1 galds =5 olekšu audekļa. Ja darba ražigums veenadi

celsees un kritisees abās pusēs, līdziba paliksees veena un ta

pati, proti: 1 galds = 10 olektim audekļa. Tādā kārtā

maiņas vērtiba ir ta īpatnējā forma, kādā parā-
dās cilvēku saimneeciskās atteecibās kapitā-
listiskā p recu sabeedribā. Markss raksta: „PreekŠ
atteecigā vajadzibu daudzuma apmeerinašanas, produkteem ne-

peeceešams noteikts sabeedriskā kope a darba daudzums.

Acīmredzams, ka sī sabeedriskā darba dališana noteiktās pro-

porcijās nekādā ziņā nevar tapt iznīcināta no noteikta sa-

beedriskā ražošanas veida; pārgrozitees var tikai viņa
izpaušanās forma. Bet ta forma, kurā parādās šī pro-

porcionāla darba dališana, tādā sabeedriskā eekārtā, kurā

sabeedriskas saites pastāv individuelo produktu privātas
apmaiņas veidā, šī forma ir maiņas vērtiba" (Vēstule
Kugelmaņam. 11. jūlijā 1868. gadā.).

Tā tad, runājot par vērtibu un maiņu, mums nav darī-

šana ar divām atsevišķām preces īpašibam, bet gan ar veenu

un to pašu parādibu, raugotees no formas un no satura

veedokļa (Skat. par šo jautājumu sīkāk: PvdHH. OiepKii no

Teopim ctoīimoctii MapKca, kuram neveen šajā, bet ari citos

vērtibas jautājumos ir nopelni Marksa teorijas izskaidrošanā).
Abos gadījumos — kā veenā, tā otrā — viņeem kopējs

ir aizveen tas, ka vērtiba šķeet kā preces dabiska īpašība,
kā veena, tā otra ir saistita ar preces vērtibas formu.

No_šī veedokļa nepareizs ir Bogdanova uzskats, kurš vērtibu šķir no

maiņas vertibas,_ saprotot zem pirmās sabeedriski nepeeceešamo darba dau-
dzumu. Tada kārtā preekš Bogdanova vērtiba pastāv visos laikos un neveen

īpatnēji preču saimneecibā. Tikai maiņas vērtibapreekš viņair vēsturiska katego-
rija. Galvenais tomērpee vērtibas noteikšanas ir nevis tas, ka pee viņas ražošanas
ir patērēts sabeedriski nepeeceešams darbs, kas pateešam var būt kopējs visos lai-

kos. Galvenais ir tas, ka šis patērētais darba daudzums

pārvēršas itka par sevišķu preces dabisku īpašibu. Lūk kam-

dēļ Markss vairākkārt uzsver, ka galvenais preces analizē nav vērtibas leeluma,
bet viņas formas analizē: „Veens no klasiskās politiskās ekonomijas galveneem
trūkumeem, — raksta Markss, —

ir tas, ka viņai nekad nav izdevees iz preces
un, it sevišķi, iz preces vērtibas analizēs izšķetināt šīs vērtibas_formu, kas viņu
teeši padara par maiņas vērtibu. Taisni viņas labakee preekšsiavji, kā A. Smits

un Rikardo, uzskata vērtibas formu par kaut ko pilnīgi veenaldzigu, jeb preekš
preces dabas ārēju. Eemesls teit meklējams veenigi eekš tam, ka vērtibas



55

leeluma iztirzāšana viņus pārak aizrāvusi. Darbā produkta
vērtibas forma ir visabstraktākā', bet ari vispārejakā buržuāziskās ražošanas
eecartas forma, kas caur to top raksturota par sabeedriskas eēkārtas īpatnēju
un reizē ar to vēsturisku veidu. Ja to nu peeņem par sabeedriskas ražošanas

mūžigo dabas formu, tad itin dabiski tas, kas ir specifisks, ari paleek
nepamanits vērtibas formā, proti, preču formā, kas tālāk attīstijusees naudas,
kapitāla un t. t. formā. Tā mēs atrodam pee ekonomisteem, kas ir pilnigi
veenprātis, ka vērtibas leelums jāmēro ar darba laiku, visraibāko un pretrunī-

gāko domu mudžekli par naudu, teeši par vispārējo ekvivalentu galigi nogata-
vošos veidokii (Kapitāls I. 35. lpp. 1. t.).

Vērtiba peemīt precei, bet prece ir īpatnējo ražošanas atteecibu rezultāts,
ko aizmirst Bogdanovs, atraudams tādā kārtā formu no_ viņas satura. No šī

veedokļa izejot, mes ari sakām, ka attīstītā komunistiskā saimneecibā nebūs

preces, bet būs produkts, un tā tad nebūs ari vērtibas. Tas,

protams, nozīmē, ka ari tur katra _produkta ražošanai vajadzēs izleetot sabeedriski

nepeeceešamu laiku, bet tas nekādā kārtā neizfeiksees, ka preces vērtiba.

Darba produkts teit būs veenigi patērēšanas līdzeklis, kuram nav jāsaista cil-

vēkus sabeēdribā, bet jaapmeerina veenigi cilvēku vajadzibas. Tādā kārtā

produkta ražošanai patērētais darba djmdzums teit neparādās kā preces īpašiba
«maksāt" jeb pirkšanas spēja. Protams, ari teit jāņem vērā ražošanas eespējas

(ražošanas spēki) un patērēšanas vajadzibas. Tā tad jāņem vērā, cik zināmas

preces ražošanai jāpatērē darba laiks, lai tādā kārtā varētu proporcionāli sadalit

darba speķus. Tomēr produkts, izejot no ražošanas, ir leetvērtibā un vairāk

nekas, ražošanas spēku sadališana teit notikusi jau pirms apmaiņas un nav

apmaiņas rezultāts, kā tas ir preču saimneecibā. Ražošanas atteecibās tā tad
teit nodibinās neatkarigi no produktu apmaiņas. Lūk kamdēļ mēs sakām, ka

komunistiskā eekārtā nebūs nedz vērtibas, nedz ari maiņas vērtibas *).

§ 26. Abzolutā un relativā vērtiba. Markss vēl

leeto vārdus: abzolutā un relativā vērtiba. Teit peetiks raksturot

šo izšķi.ribu paša Mark-a vārdcem, kuri vēl va'-rak pastiprina
nupat minētās domas. Viņš raksta: „Tamdēļ, vai abu preču
vērtiba izteicas savstarpe i (uechselseitig) v*ņu pašu ketvēr-

tibās, jeb viņu na*idas cenā, teešas preces leeivē tibā,šīs rela-

tivās, je*b salīdzinošā (komperativas) vērtibas jeb cenas un

viņu pārmaiņas jāizšķir no viņ i relativām vērtibam pirmējā
nozīmē, t. i. par cik tās neko citu neizteic, kā veenigi pārmaiņas
viņu pašu ražošanai nepeeceešamā darbā. Pēdējā, relativā

vērtiba, parādās tā tad kā „a b zo 1ut a vērtiba ", salīdzi-

not ar relatīvo vēriibu otrā nozīmē, tai nozīmē, ka veenas preces

maiņas vērtiba top reāli izteik'a otras preces leetvērtibā, jeb naudā.

(Marx, Theorien über den Mehrvvert. 11. sēj., I. d. 1919. g., 11. lpp.)

§27. Vērtibas un maiņvērtibas veeliskuma

eemesls. Tagad mēs varam atgreeztees atpakaļ un jautāt,

*) Pee šī jautājuma Markss atgreežas vairākkārt, un taisni apbrīnojami,
ka var lasit Marksu un to nesaprast. Tā viņš raksta (pasīrīpojumi mani):

„Cilvēka darba sDēks tekošā veidā, jeb cilvēku darbs _račla vērtibu. Viņš

kļūst par vērtibu sabeezejušā, sarecējuša veidā, preekš-

metainaformā" (Kap. I, 14. lpp.).
Jeb vel :

~Darba produkts ir patēriņa preekšmets visās sabeedriskas _eekārtas, bet

tikai zināms vēsturiski noteikts attīstibas laikmets, kura leetojama preekšmeta
ražošanai patērētais darbs izpaužas kā viņa

_

„p_r eekšme t a i n a" īpa-

šiba, tas ir kā viņa vērtiba — pārvērš darba produktu precē"
(Kap. I. 22. lpp.).
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kāda kārtā izskaidrojama šāda parādiba, ka parādības, kuraš,

acimredzams, ir sabeedriskā rakstura, attēlojas, atspoguļojas
kā cilvēka darba produkta dabiskas īpašibas. Eemesli teit ir

vairāki, bet visu kopsaņemot tas izskaidrojas ar preču saim-

neecibas īpatnējām ražošanas atteecibam.

Pirmkārt: runājot paša Marksa vārdeem: „Leetojamee

preekšmeti kļūstpar precēm tikai tadēļ
v
ka tee ir savstarpēji neat-

karīgi izdaritu privatdarbu produkti. So privatdarbu komplekss

(kopums) iztaisa sabeedribas kopdarbu. Tā ka ražotāji nāk

sabeedriskā kontaktā veenigi apmainot sava darba produktus,
tad ari viņu privatdarbu specifiski sabeedriskais raksturs

parādās tikai šīs apmaiņas robežās. Jeb privatee darbi reali-

zējas kā sabeedriskā kopdarba locekliši tikai tanīs atteecibās,
kurās apmaiņa nostāda cits pret citu darba produktus un,

pateicotees tam, ari ražotājus. Tādā kārtā pēdejeem viņu

privatdarbu sabeedriskās atteecibās izleekas kā tas, kas viņas

ir, proti — ne teeši sabeedriskas personu atteecibās viņu
darbos pašos, bet taisni otrādi, kā personu leetišķas (Beiue-
CTBGHHHe, dingliche) atteecibās un leetu pašu sabeedriskee

sakari (Kap. I, 30. lpp.).
Tā tad preču ražotāju sabeēdribā darba sabeedriskais

raksturs — tas, ka veens ražo preekš otra, veens darbs ir

otra papildinājums, turpinājums un eepreekšnoteikums •—

neparādās teeši, bet neteeši, uz tirgus, caur preču apmaiņu.
Tikai teit katrs atsevišķs darbs top par vispārēju, bet tas

parādās kā zināmas preces eespēja apmainitees pret visām

pārejām. Ja divi ir padarijuši veenlīdzigu daudzumu

sabeedriski nepeeceešamu darbu, tad tas uz tirgus parādisees
kā viņu neveenlīdzigo produktu (galds un zābaks) spēja
apmainitees, kā veenlīdzigas vērtibas zināmā proporcijā.
Tādā kārtā vērtibā top itkā pārveeliskota preču
ražotāju īpatnējās ražošanas atteecibās, jo
viņa parādās kā preces sabeedriskā īpašiba tikai pa-
teicotees šīm īpatnējām preču saimneecibas ražošanas at-

teecibam.

Otrkārt. Preču ražotāju sabeēdribā nevis cilvēki paši
apzinigi regulē savas ražošanas atteecibās, bet tee top regu-
lēti no preces, viņas cenas kustībām. Tamdēļ „vinu pašu
sabeedriskā kustiba v'ņu acīs izveidojas kā to preekšmetu
kustiba, zem kuru kontroles viņi stāv. tanī pat laikā, kad

viņeem vajadzēja peederet kontrolei par to" (Kap. I, 31. lpp.).
Pārmaiņas sabeēdribā šķeet kā pārmainās preču kustibā

un vērtības izmaiņā. Ražošanas atteecibās teit nemaz savā-

dāki nevar izpaustees, kā leetu, t. i. preču atteecibās.
Beidzot, treškārt. Preču sabeedribas saimneeciskee

likumi teit eegūst, tādā kārtā, mūžīgu un pārdabigu likumu
dabu Pate preču sabeedriba šķeet kā mūžīga un preces
vērtība, ta tad, kā dabiska, tā tad mūžiga leetas īpašiba. „Ja



57

to nu peeņem (t. i. preču ražošanu. K. P.) par sabeedriskas
ražošanas mūžigo dabas formu, tad itin dabiski tas, kas ir

specifisks, ari paleek nepamanits vērtibas formā, proti preču
formā

~. (Kap. I, 35, 32 peezīme).
„Tā tad preču formas noslēpumainiba pastāv veenkārši

eekš tam, ka viņa cilvēku galvās viņu pašu darbasabeedrisko rak-

sturu atspoguļo, ķā pašu viņu darba produktu leetišķo, preekš-
metigo raksturu, proti, kā šo leetu sabeedriskas dabas īpaši-
bas; un tā tad ari ražotāju sabeedrisko atteecibu pretim visai

sabeedribai tur atspoguļo, kā preekšmetu sabeedrisku attee-

cibu, kas norisinājās pavisam ārpus cilvēku atteecibam"

(Kap. I, 29. lpp.).
_

Tada kārta cilvēku sabeedriskā darba un viņu atteecibu

pārveeliskošana ir raksturiga preču ražošanas eekārtai:

„Tikai īpatnējas, proti preču ražošanas formas pazīme
ir ta, ka cita no cita neatkarīgu privatdarbu specifiski sabee-

driskais raksturs pastāv viņu, kā cilvēku darbu, salīdzināmībā

un peeņem darba produktu vērtibas rakstura formu" (Kap. I,
31. lpp.). Veena no visraksturigakām vērtibas

pazīmēm ir tā tad ta, ka viņā atspoguļojas
preču ražošanas atteecibās, proti, tas ka teit

pastāv privātīpašums un sabeedriskā darba

dališana,top redzams kā vērtibas veids, preces

jaunaīpašiba.
§28. Preču fetišisms. Šādu specifisku precesjpašibu

Markss apzīmē par preču fetišismu. Viņš raksta :

„Lai atrastu analoģiju, kaut ko līdzigu, mums jādodas
reliģijas miglainās tālēs. Šee cilvēka gara produkti šķeet paši
ar savu dzīvibu apdāvināti, savstarpēji ar cilvekeem attee-

cibās stāvoši patstāvigi veidokļi. Tādu pat lomu spēlē preču
pasaulē cilvēku roku produkti. To es saucu par fetišismu,
kas peelīp darba produkteem, tiklīdz tee top ražoti kā'preces.
Un šis fetišisms nav atdalāms no preču ražošanas" (Kap, I,
36. lapp.).

§29. Preces vērtibas definacija. Tagad mēs

varam savilkt visu kopā un pamēģināt definēt preces vērtibu.
Lai viņu definētu, mums nepeeceešams atzīmēt sekošas viņai
peemītošas īpašibas. Atkaribā uz viņas leelumu.

Pirmkārt: to, ka viņa nozīmē līdzsvara stāvokli ražo-

šanas spēkos (regulē, saskaņo sabeedrisko ražošanu un sabee-

driskas vajadzibas). Otrkārt, to, ka individuelas preces
vērtiba

. atkarājas no sabeedriskā darba daudzuma. Atteecibā

uz viņas formu. Pirm kā r t to, ka vērtiba ir sabeedriskas

dabas, pretēji leetvēribai; un, otrkārt, ka šī sabeedriskā daba

šķeet mums kā dabiska, kas izskaidrojas ar preču sabeedribas

īpatnējo dabu.

Tādā kārtā par preces vērtibu mēs sauksim

preces sabeedrisku īpašibu, kura, pateicotees
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privātīpašumam uz ražošanas līdzekļeem un

sabeedriskai darba dalīšanai preču saimnee-

cibā, šķeet mums kā šīs preces dabiska īpašiba

un izpaužas maiņas vērtibas formā, kurā tādā

kārtā atspoguļojas (ir eemeesotas, pārveelisko-
tasj šīs īpatnējās ražošanas atteecibās, un kuras

leelums (saturs) atkarājas un saskan ar sabee-

driski nepeeceešamo darba daudzumu, t. i. no

sabeedriski nepeeceešama darba patēriņa pee

ražošanas nozaru līdzsvara stāvokļa.
§ 30. Preču vērtibas formu attīstiba un

nauda, kā vispārējs ekvivalents.

Preču vērtibas formas ne uz reizes sasneedz savu taga-
dējo pakāpi, kad ta sadalās itkā divās dajās: patērēšanas
vērtibā un maiņas vērtībā, kad dažas preces uzstājas kā vee-

nigās visu vērtibu izteicējas. Kā ražošana preekš tngus ir ilg-
stoša procesa rezultāts, tā ari preces forma savā

tagadējā galīgā veida attī tās maz pamazam.

Ja mēs ņemam pašus maiņas pirmsākumus, kad maiņa
ir vēl tikai gadījuma raksturo, tad ari maiņu līdzības teit

ir daudz un dažādas, i. i. pilnigi nejaušas. 20 olekšu

linaudekla teit līdzinājās veeneem svārkeem vaj atkal otrādi.
3 cirvji — 6 nažeem un t. t. Vaj zināmais produkts uzsiājas
kā ekvivalents, jeb kā reletiva vērtiba, vaj v.ņā top izteikta

vērtiba, jeb viņš izteic savu vērtibu citā preekšmetā, tas ir

pilnigi nenoteikti un atkarājas no veetas, kuru tas eeņem mai-

ņas aktā. Tā kā katrā maiņas aktā peedalās divi, tad ari katrs

teit reizē uzstājas kā ekvivalents un kā relativa

vērtiba. Šādu vērtibas formas zemāko Markss sauc

par veen kāršo, atsevišķo, n eja v šo vērti b a s formu.

Tomēr, maņai attīstotees, veens un tas pats preekšmets sāk

aizveen vairāk apmainitees pret daudz un dažadeem preekš-
meteem.

' 1 svārkeem

jeb
10 m. tējas

jeb
40 m. kafejas

20 olekšu audekļa == < jeb
1 kv. kveešu

jeb
2 unces zelta

jeb
V 2 tonnas dzelzs v. t. t.

Maiņas nejaušais raksturs teit aizveen vairāk izzūd,
rrece top peelīdzinata pēc kārtas daudz un dažadeem preekš-
meteera. Maiņas aktu likumvcidigais raksturs parādās aiz-
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Veen vairāk uz āru. Tas, kas agrāk šķita un pateesibā ari
beeži veen bija maiņas aktā, kā pilnigi nejaušs, tas tagad
zaudē savu nejaušibu. Ja jau 20 olekšu audekla pēc kārtas
līdzinās veselai rindai preekšmetu, tad acimredzot šee preekš-
mett savukārt ir savstarpēji veenlīdzigi. Tā tad teit rokam
taustāmi uzstādas jautājums par vērtibu, kā tādu īpašibu, kura
šķirās no preču dabiskām dažadibam, no vinu leetvērtibam.
Sādu vērtibas formu Markss apzīmē par pilnīgu jeb att-7-
stitu formu.

No šejeenes ir veens solis līdz vispārējai formai, proti,
kad nevis daudzi preekšmeti eeņem pēc kārtas ekvivalentu

bet vispārējā ekvivalenta lomu sāk spēlēt veens no

preekš meteem, šajā gadījumā audekls. Augšminētā mūsu for-
mula pagreežās tagad otrādi un peeņem sekošu ve.du:

1 svārki

jeb
10 m. tējas

jeb
40 m kafejas

jeb > = 20 olekt'm audekļa
1 kv. kreešu

jeb
2 unces zelta

jeb
Va tonnas dzelzs v. t. t.

Tādi visas preces tagad pēc kārtas izteic savu vērtibu
veenā precē. Ja šis preekš mets — vispārējais ekvi-

valents, uzstājas kā monopols vērtibu izteicējs
un mērotājs, tādi izslēdzot visas pārejās mēs

nonākam pee naudas formas, neatkarigi no ta,
vaj naudas lomu izpilda zelts, sudrabs, varš,
jeb lopi, ādas, g reznum 1 eetas v. t. t. Līdz ar to

vērtibas formas attīstība ir sasneegusi savu augstāko pakāpi.
Tikai veenas preces patērēšanas vērtiba tagad uzstājas, kā

vispārējais ekvivalents, tikai veenai precei peemīt visā pil-
nībā tagad mistiska īpašiba, apmainitees pret visām pārejām
precēm. Tādā kārtā ekvivalentā formā: pirmkārt, patērēšanas vēr-

tiba top par savas, pilnigi pretējas īpašibas: vērtibas izteicēju, kon-

krēts darbs top tagad par abstrakta darba izteiksmi un, treš-

kārt, atsevišķais darbs par vispārēja sabeedriskā darba iztei-

cēju. Visas pārejās preces, turpretim, tagad zaudē savu patslā-

vigu vērtibas izteiksmi, tās top apspīdētas no naudas vērtibas,
k$ mēness no saules. Tādi pretruna, kura ir precē, teit sa-

sneedz savu augstāko pakāpi. Uz tirgus tagad pastāv preces,
kuras šķeet veenigi kā patērēšanas vērtibas, un preces kā

veenigi maiņas vērtibas. Veens vērtibas veids top atrauts no
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otra un itkā eegūst katrs par sevi savu patstāvigu eksistenci.

Līdz ar to misticisms, kuru mēs apzīmējam kā fetišismu, sa-

sneedz savu augstāko pakāpi.
Nav grūti tomēr redzēt, ka šī pretruņa precē ir preču

sabeedribas pamatpretruņas īpatnēja atspoguļošanās. Preču

ražotāju atomistiskais un reizē sabeedriskais raksturs, jeb

viņas individuelās peesavinašanas un viņas sabeedriskas ražo-

šanas pretruņa, teit peeņem dīvainu, veelisku isteiksmi, atspo-
guļojas preces divdubultās īpašibās. ~Privatražotaju galvās ši

viņu privatdarbu divkārtējs sabeedrisks raksturs", — raksta

Markss,— «atspoguļojas veenigi tanīs formās, kādas ir novēro-

jamas praktiskā satiksmē, produktu apmaiņā: — proti, viņu

privatdarbu sabeedriski derigais raksturs atspoguļojas tādā,
veidā, ka darbaproduktam jābūt noderigam un, proti, preekš
citeem (retinajums mans K. P.); turpretim viņu dažadejo
darbu veenadibas sabeedriskais raksturs tur atspīd, kā šeem

materiāli dažadeem preekšmeteem, darba produkteem, kopējā
vērtibas — rakstura forma" (Kap. 1., 30, lpp).



IV. PREČU FETIŠISMS UN VĒRTĪBAS TEORITAS
REVOLUCIONARĀ NOZĪME.

§31. Marksa teorijas atšķiriba no pilsoniskām. Pirms
mes pārejam uz jaunu teorijas daļu, mums vēl jāpakavējas mazleet pee
vērtibas teorijas un viņas vispārējas nozīmes Marksa teorētiskā zistemā.
Tas, kas spilgti šķir Marksa darbus politiskā ekonomijā no viseem pilsoni-
skeem, ir viņa fetišisma teorija. Ta ir visas viņa vērtibas teorijas dvēsele.

Neeespējams ir pareizi saprast vērtibas teoriju.ja mēs pee viņas analizēs neiz-

ejam no preču fetišisma. To mes eepreekšeja nodaļā ari centamees darit. Ja
mes šeit vel reizatgreežamees peejas, tad: pirmkārt, jautājuma svariguma
labad, un otrkārt, lai pec eespejas reljefi attēlotu Marksa teorijas atšķiribu
no visam pārejam un paturētu to turpmākam vērā.

§32. Vulgārā politiskā ekonomija Marksa novērtē-

juma. Teit_ mes tūdaļ uzduramees uz metodes jautājumu. Kā peegāja pee
jautājuma tā saucamā vulgārā politiskā ekonomija, zem kuras Markss apzī-
mēja visu politisko ekonomiju, kas naca pec leelā angļu ekonomista Rikardo
(pa daļai ari Rodbertusa). Par to Markss rakstija sekoši: „Lai veenreiz par visām

reizēm būtu skaidriba, es ar vārdu klasiskā politiskā ekonomija apzīmēju visu

ekonomiju kopš Petty (Petija), kas ir pētijusi buržujisko ražojamo atteecibu

eekšejo sakaru. Viņai pretim es nostādu vulgāro ekonomiju, kura veenigi blan-
dās apkārt šķeetamo sakaribu robežās (Ret. mans. K. P.) un mū-

žigi no jauna atgremo to materiālu krājumu, kas jau sen sasneegts zinātniskā

politiskā ekonomijā, pee kam viņas nolūks ir padarit veegli saprotamus, tā sa-

kot, rupjākos fenomenus un visu to peemērot buržuja ikdeeaišķigām mājas va-

jadzibam, pārejā ziņā aprobežojotees ar to, ka tee pedantiski cenšas zistematizet

buržuāzijas ražošanas aģentu nodilušās un pašapmeerinatās domas par savu

īpatnēju vislabāko no visām pasaulēm un tās par niūžigām pateesi-
bam" (Kapitāls I. s., 36. lpp., 32. peez.). Un vēl kādā citā veetā. „Vulgārā

politiskā ekonomija citu neka nedara, kā veenigi doktrineri iztulko, zistematizē

un attaisno no pilsoniskām ražošanas atteecibam valdzināto ražošanas aģentu

preekšstatus (Vorstellung). Tādēļ mūs nevar pārsteigt tas apstāklis, ka taisni

šajās ekonomisko atteecibu izpausmes formās, kuras atrautas no tam un prima
facie (no pirmā acu uzmeteena) ir bezgaršigi seklas unpretrunu pilnas—katra
zinātne būtu leeka, ja leetu būtiba saskan eju ar viņas

izpaušanās formu (ret. mans. K. P.), ka taisni še vulgāra politiska eko-

nomija jūtas kā mājās, un jo vairāk to eekšejais kopsakars ir paslēpts, jo vai-

rāk tas šķeet pats par sevi saprotams veenkaršakai parastai sapratnei" (Kapi-

tāls 111., vācu 352. —
kreevu 346.1pp.).

Tādā kārtā vulgāra palitiska ekonomija pec sava sabeedriskā satura bij
leelakā vaj mazākā mērā plīvurota kapitālisma un buržuāzijas aizstāvēšana. Ta

nevarēja un negribēja eespeestees dziļāk kapitālisma izpētišanā, ta nodarbojās

gandrīz veenigi ar kapitālistisko parādibu un ekonomisko kategoriju klasifikā-

ciju, kā tee parādās pilsoņa izpratnē, kas nozīmēja palikt šo parādibu virspusē

un līdz ar to nozīmēja atteiktees no kapitālisma izpratnes, jo nozīmēja uzskatit

visas kapitālistiskās saimneecibas ekonomiskās kategorijas, kā vērtibu, cenu,

naudu un t. t., kā dabiskas paradibas *), kas savukārt nozīmēja uzlūkot

:|:) „Ekonomisti izturas pavisam savadi: viņi atzīst tikai diva veida insti-

tūtus (eestāžu) — māksliskus un dabiskus. Feodālisma eestādas viņeem ir māk-
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kapitālistisko eekārtu, ka dabisku eekārtu no mūžibas uz mūžību. Vulgārās eko-

nomijas paviršiba izreeteja taisni no ta. Viņas veedoklis bij.statisks,
ne dinamisks, metafizisks un ne dialektisks.

§ 33. Dialektika uu ekonomika. Tas, kas Marksa petišanas me-

todi šķir no visas pārejās pilsoniskās zinātnes, ir viņa materiālistiskā

dialektika. Šajā_ metodē slēpjas reizē, kā Marksa objektivitāte,

vēsturiskums, tā ari ražošanas primāts, pee kureem mēs šeit tuvāk nepa-

kavesimees. «Dialektiskā loģika prasa...", raksta Ļeņins, „lai pateešam zinātu

preekšmetu, vajaga viņu aptvērt un izpētit no visām pusēm, visās ta sakaribās

un eekšejo pretrunibu pārmaiņās (onocpe,n,cTßOßaHße) *). Mēs nekad to neva-

ram sasneegt visā pilnibā, bet prasiba pēc vispusibas pasargās mūs no kļūdām
un sastingšanas. Tas ir vispirms. Otrkārt, dialektiskā loģika prasa, lai preekš-

metu ņemtu viņa attīstibā, „paškustibā" (caMo,n,rsiisKeHne) (kā runā reizēm He-

gels), mainibā.'.. Treškārt, visai cilvēka praktikai jaeetilpst preekšmeta pilnigā
„apzīmejumā" („onpeAeJieHne"), gan kā pateesibas kritērijam, gan kā preekš-
metu 'praktisko sakaru noteicējam ar to, kas nepeeceešams cilvēkam. Ceturtkārt,

dialektiskā loģika māca, ka „nav abstraktas pateesibas, pateesiba veenmēr ir

konkrēta", kā mīlēja izteiktees Pļechanovs, atkārtojot Hegeli" (Ļeņins. (Johh-
HeHHa XVII. 60. lpp.).

«Dialektika prasa noteiktas sabeedriskas paradibas vispuseju izpetišanu
tās attīstibā, reducējot, atklājot ārējo un šķeetamo, pee pamatdzinejspēkeem,
ražošanas spēku attīstibas un šķiru cīņas" (Co'iHHeHUii XIII., 143. lpp.).

Ja mēs salīdzinām Marksa vulgārās ekonomijas raksturojumu ar nupat
peevesteem Ļeņina dialektikas raksturojumeem, mums teit kritīs acīs gandrīz
burtisks atkārtojums. Markss raksta: «Katra zinātne būtu leeka, ja
leetu būtiba saskanētu ar viņas izpaušanās formu". Ļeņins
saka: «atklājot ārējo, šķeetamo". Tā tad nav jaapmeerinajas veenigi
ar ārējo šķeetamo, jamekle_ pec ša ārējā un šķeetamā dziļakeem eemesleem un

pamateem,' jeb, citeem vārdeem, aiz parādibu ārējām formām jāmeklē viņu
matarialistiskee, objektivee pamati, kuri neatkarigi no cilvēku

vēlēšanām un eedomam. Ta tad aiz katras parādibu formas slēpjas noteikts saturs,
kurš nepārtraukti ar to saistits._ Bet tās nav divas šķirtas leetas: «Saturs nav

vairāk nekas kā forma, kura pārveidojas satura, un forma nekas cits kā saturs,
kurš pārveidojas formā, . .. nepastāv bez formas saturs tāpat, kā nav bez for-

mas veela... saturs paleek tāds kads tas ir tikai tik ilgam, kamēr tas paglabā
savu noteiktu formu" (Perejib 3HUH!;jioneji,HH q. I. JlurnKa § 133. 1861. r.).
Saturs un forma ir nepārtrauktā kopsakarā. «Apziņa" — raksta Deborins —

«izmainās rezultāta no preekšmeta maiņas. Bet ari preekšmets izmainās ar apzi-
ņas, izmaiņu, t. i. kad apziņa top cita, ari preekšmets mums šķeet savādāks. Ši

apziņas formu kustiba un pastaviga izmaiņa nozīmē, ka subjekts nav pats par
sevi gatava forma, kura eeveidojas (oTJiaBaeTCJi) objekts, bet ir vēsturiska

k/ieg'orija. Katra attīstibas pakāpē pastāv noteikts subjekts, noteikta

a,pziņ;as forma, kura top radita no visas eepreekšejās kustibas un attīsti-
bas gaitas" (JļečopnH. Maprcc h rere.it. Jloa 3HaMeHeM Mapi;cn3Ma"
Ns 10. 19230.

Ja mēs šīs Hegeļa filozofijas abstrakcijas pārtulkojam ekonomisko'terminu
valodā, tad varam sacit: kapitālistiskas ekonomiskas kategorijas: vērtiba, cena,

nauda, kapitāls un t. t. ir noteiktas apziņas formas, bet aiz šīm noteiktām for-
mām slēpjas viņam īpatnējs vēsturiski noteikts saturs. Lai to atklātu, Markss
ķeras pee šo f_o r m v, t. i. pee ekonomisko jēdzeenu, kā tee parādās pilsoniska
aģenta, veenkarša kapitālistiska meetpilsoņa prātam, pētīšanas to attīstibā,

sliskas, buržuāzijas—dabiskas." (Kap. 1., 36. lpp. Vaj ari «Elend. d. Philosophie
1923. 104. lpp.).

*) Grūti tulkojams vārds. Hegeļa filizofijā tas nozīmē pētit preekšmetu
viņa attīstibā, jo tikai saja attīstibā parādās viņa īstā būtiba, caur ko ari mūsu

jedzeens par preekšmetu, ka tas mums rodas teeši (HenocpeACTßeiur.O no pirmā
acu uzmeteena, ir cits, neka pētot to attīstibā, kurā parādās vina eekšeji slēptās
pretrunas un pats preekšmets kā preteškibu veeniba.
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uzstādot reizē jautājumu par viņu izcelšanos, tā tad raugotees uz šim parādī-
bām vēsturiski, kā uz vēsturiskām kategorijām. Citeem vārdeem,
ja pilsoniskas politiskas ekonomijas izejas punkts bija kapitālisms, kā ideāls, kā

mūžiga, abstrakta kategorija, kā katras attīstibas formas galējs rezultāts, tad

Markss raudzijās uz to, kā uz pārejošu, neveen ar eesākumu, bet ari ar galu,
vēsturiski atsevišķu, īpatnēju, tādu, kura savā eekšeenē ir pretruniga. Bet ja
šīs formas, ekonomiskas kategorijas, ir vēsturiskas, tad kāds ir viņu īpatnējais
vēsturiskais saturs — tāds bij tālākais jautājums. Atrisinot jautājumu materiā-

listiski, Markss, uz to atbildēja: Katras saimneeciskas attīstibas pamatā ir ražo-

šanas spēku attīstibā, bet katram ražošanas spēku attīstibas līmenim ir rakstu-

rīgas īpatnējas ražošanas atteecibās, katra sabeedriba, viņas
īpatniba, viņas apziņa nn apziņas formas, raksturojas'no
šīm īpatnējām, viņai raksturi gām ražošanas atteecibam,
kuru kopums sastāda sabeedribu, bet tas nozīmēja reizē raudzi-

tees uz kapitālistisko eekārtu neveen no viņas izcelšanās, attīstibas, bet ari bojā
eešanas veedokļa.

§34. Vērtibas formas īpatniba. No augšminētā mums top
skaidrs, kamdēļ Markss eesāk «Kapitālu" ar tādām abstrakcijām, kuras ārkārtigi
grūti saprast. Par šo abstrakciju nozīmi viņš pats saka sekošo: „Leekās, ka ir

pareizi eesākt ar pateeso eepreekšnoteikumu, realeem, konkreteem fakteem,

poilitiskā ekonomijā, peernēram, ar eedzīvotajeem, kuri ir visa sabeedriskā ražo-

šanas akta pamats, kā ari subjekts. Tomēr tuvāk apskatot, šāda metode ir nepa-

reiza; eedzīvotajj visā visumā ir abstrakcija... Ja nu es gribētu eesākt ar

eedzīvotajeem, tad mēs dabūtu gluži haotisku eespaidu no vesela un, meklējot

pēc tuvakeem nofeikumeem, analitiski nokļūtu pee veenkāršakeem un veenkār-

šakeem jēdzeeneem, no konkreteem preekšstateem pee tukšākām un tukšākām

abstrakcijām, kas mūs galu gala novestu pee visveenkāršakeem apzīmejumeem.
No šejeenes ceļojums būtu jāsāk ačgārni, lai beigās nokļūtu pee eedzīvotaju

masas, tikai šoreiz ne pee haotiska preekšmeta, bet pee bagāta visādu notei-

kumu un atteecibu apveenojuma" (Kritiskas peezīmes 15. lpp.).

Kas teit ir šīs domas pamatā, ta ir, pateesiba, ka veenkārši norau-

gotees sabeedriskas parādibās, mēs ar savu prātu uztveram viņas daudzejadibu,

atšķirot katru atsevišķo parādibu par sevi, ņemot to kā tādu atsevišķu, veen-

kopus, nesaistītu. Bet:
„
konkrētais ir tālab konkrēts, ka viņš ir daudzu notei-

kumu apveenojums, tā tad daudzejadibas veeniba" (Krit. peez.

16. lpp.).
No šī chaotiskā preekšstata par apkārtnes paradibam, no paviršibas, no

slīdēšanas pa virsu, no parādibu formu veenkāršas mazvērtigas klasifikācijas,
mēs varēsim izkultees veenigi tad, ja mēs raudzisim atrast reālu veenibu šīs

apkārtnes daudzejadibā, t. i. to, kas to apveeno nevis mūsu eedomā, bet dzīves

īstenibā. Tas, kā jau eepreekš teikts, nozīmē, ka mums jāmeklē pēc eernesleem,

kas saista veenkopus noteiktu īpatnēju sabeedrisku eekārtu visā viņas īpatnibā,

konkrētā izpausmē. Bet tas nozīmē, ka no parādibu virspuses

mums japāreet uz viņu eksistences eekšejo noteiku m_u*)

izpētišanu vispirms, un pēc tam jāparāda, kamdēļ šee noteikumi parādās

savā īpatnējā formā, izteiksmē. Tā mēs ari redzam, ka Markss izpētijis ir kapi-
tālistiskās eēkārtas eksistences noteikumus: «Katrs bērns zina, ka katra nācija

nomirtu badā, ja pārtrauktu darbu, kaut uz nedēļu, nemaz nerunājot par gadu.

Tāpat viseem ir zināms, ka atteeeigi dažādu vajadzibu daudzumeem pec pro-

dukteem, vajadzigi atteeeigi dažādi un kvantitatīvi darba kopumi" (Vēstule

Kugelmanam 11. jūlijā 1868. g.). Bet paraugotees uz šeem vispārejeem sabee-

*) Tamdēļ Markss, uzsvērdams klasiskās politiskās ekonomijas nopelnus,

raksta: «Klasiskā politiskā ekonomija cenšas analizēs ceļā dažādas, veena otrai

svešas bagatibas formas, reducēt viņu veeniba un izlobit tas no viņu formas,
kurās tee stāv veena otrai pretim pilnigi veenaldzigas. Vina gHb

saprast eekšejo atkaribu, izšķiriba no to paradišanas
formu dažadibas" (Retinajums mans. X- P.) (D. Th. d. Mehrvert 111,

571. lpp.).
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dribas eksistences noteikumeem, mēs redzam, ka viņi tomēr ir pardaudz vis-

pārēji, lai izskaidrotu teeši noteiktu ražošanas_ eekārtu, kapitālistisko, visā tas

ekonomiskā īpatnibā. Tamdēļ Markss neapstājas pee šeem visparejeem notei-

kumeem. Viņš eet tāļak, pee šās eēkārtas īpatnējo ražošanas atteecibu pētī-

šanas, un teit' mēs tūdaļ no vispārejeem,_- viseem vēsturiskeem laikmeteem pee-

mītošeem, eksistences noteikumeem, nonākam pee vēsturiski īpatnējam zināmas

sabeedribas pazīmēm. Nevis vispārējas domas par eksistencei nepeeceešamo
ražošanas nepeeceešamibu, bet īpatnējo ražošanas formu un viņu sastādošo

ražošanas atteecibu pētišana. Bet šādas raksturīgas un īpatnējas ražošanas

atteecibās ir vispirmām kārtam preču ražotāju atteecibās un šīs ražošanas

raksturigais produkts ir prece. Tā tad no satura mes_ nonākam pee viņam

atteecigo formu pētišanas. „To sabeedribu bagatiba, kuras valda kapitālistiska
ražošanas eekārta, mūsu acu preekšā parādās kā „milzigs preču krājums"; atse-

višķā prece-,- kā šī krājuma elementa (sastāvdaļas) forma." Mūsu petijums

tamdēļ jāsāk ar preces analizi (iztirzāšanu). (Kapitāls 1., 36. lpp.). Citeem

vārdeem, mums nepeeceešami atšķetināt šīs eekartas ražošanas saturu, sakara

ar viņas izpaušanās īpatnējo formu—tādas ir Marksa domas, un, protams, jasak

no veenkāršakas, elementārākas*)', t. i. no tām ražošanas atteecibam un viņu

izpausmes, kuras peemīt visai eekārtai, uz kuru dibinās visas
v

pārejās.

§35. Vērtibas fetišistiskais raksturs. Šīs nodaļas nolūks

nav, protams, atkārtot eepreekšejo nodaļu, bet veenigi to padziļināt. No

eepreekšejās nodaļas mēs zinām, ka kapitālistiskā eekārta un preču saimneecibā

vispāri raksturojas' neveen īpatnējām ražošanas atteecibam, bet pašas šīs ražo-

šanas atteecibās izpaužas īpatnējā veeliskā izteikmē, jeb veeliskā formā

cilvēku sabeedriskais darbs izpaužas kā cilvēka darba produktu dabiska īpašiba:

v ēf?t ib a. Pee šīs sabeedrisko parādibu pārveeliskošanās eemesleem mēs

pakavesimees tuvāk.

Ja mēs paraudzisimees uz fetišisma visparejeem noteikumeem, tad varam

sacit, ka tas izreet no ta apstākļa, ka šeit visa sabeedriba sastādās itkā no

atsevišķeem atomeem un tālab teit nepeeceešamee ražošanas sakari nodibinās

uz tirgus. Tā tad tas apstāklis, ka cilvēki teit, vee nu p saistiti materiāli,

pateicotees darba dališanai, bet o trv p, formāli sabeedriski ir izolēti, pateicotees
privātīpašumam uz ražošanas līdzekļeem, noved pee ta, ka sabeedriski nepee-
ceešamee ražošanas sakari top un var tapt uzturēti veenigi preču apmaiņā,
caur preču pirkšanu un pārdošanu, caur produktu pārveetošanos no veena

īpašuma otrā. Tādā kārtā ražošanas atteecibās teit top
izteiktas leetu atteecibās, peeņem leetu atteecibu veidu.

Proti, ja mēs ņemam visveenkāršako maiņas aktu: 20 olekšu audekļa=l pārim
zābaku, tad mēs zinām, ka šī veeniīdziba'savos pamatos satur divu sabeedrisku

darbu veenlīdzibu, proti, to, ka katrs no ražotajeem ir strādājis
Bet visas šīs sabeedriskas atteecibās izpaužas divu, šo, pēc savām ārējām,
dabiskam leetvertibam pilnigi neveenlīdzigo, produktu veeniīdziba.

Preces vērtiba, šķeet, kā neredzams gars ir eeveetojees starp preces mate-
riālo veelu,_prece eeguvusiir no viņas materiālās un rupjās veelas atšķirigu
smalku «dvēseli". Sis apstāklis ir it sevišķi mistisks, tālab ka sabeedribas
atteecibās teit izteicas noteiktas vairumu proporcijās, kvali-
tātiv s (pec ipašibas)_ izteicas kvantitativi (pēc vairuma).

Beidzamais apstāklis rod savu izskaidrojumu, protams, eekš ta, kamaiņas
akta neveen nodibinās sabeedriskee sakari, neveen ražošana eegūst savu" sabee-
drisko raksturu, bet, taisni pateicotees šim apstāklim, teit top nokārtota katrai

sabeedriskai ražošanai nepeeceešama samēriba. Darba spēka sabeedriskā sada-

lišana, viņa proporcionalitātes nokārtošana noteek mai-

ņa sakta. Bet katrs ražošanas process ir veenup, materiāls process, t. i. at-

teeciba pret dabu, un otrup, sabeedrisks process, t. i. atteeciba pret citeem

cilvekeem. Citeem vardeem, katrai ražošanas spēku attīstibas pakāpei ir attee-

*) «Darba produkta_ vert i b a s forma ir visabstraktākā, bet>ri vis-

parejaka buržuāziskas eekartas forma, kas caur to top raksturota par sabeedri-
skas ražošanas īpatnēju un reizē ar to vēsturisku veidu" (Kapitāls 1., 35. lpp.,
<?2. peezīme).
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cigas, noteiktas ražošanas atteecibās, jo ražošanas spēku sadališana eetver sevī

jau dzīvā darbspēka noteiktu izdališanu, noteiktas sabeedribas atkaribas, noteiktu
sabeedrisku lomu ražošanas procesā. Katra ražošanas spēku attīstibā tādā kārtā
novedīs pee jaunām ražošanas atteecibam. Peernēram, ražošanas spēku attīstibā

veena, bagātākā zemneecibas daļākapitālismā novedīs peeotras daļas ekspropriāci-
jas, nostādīs to proletareešu lomā,radisees pavisam jaunas atteecibās. Jamēs ņemsim
apzinigi organizētu saimneecibu, tad redzēsim, ka teit ši ražošanas attee-

cibu nokārtošana noteekas apzinigi pēc eepreekšnoteikta plāna. Protams, ka

atteecibu kopums galu galā ari teit būs atkarigs no ražošanas spēku līmeņa,
kas noteiks proporcijas, kādās būs sadalits darbs. Bet kā ražošanas spēku
sadališana, tā ražošanas atteecibu nokārtošana teit norit nevis veens caur otru,
bet pilnigi paralēli. Peem., technikas un darba ražošanas peeaugums teit dod

eespēju apmeerinat noteiktas jaunas vajadzibas, tas rada nepeeceešamu jaunu
ražošanas spēku sadališanu, beidzamais savukārt pēc noteikta eepreekšparedzeta
plāna izsauc materiālu ražošanas spēku un darba spēka eeveetošanu jaunā
nozarē. Viss teit skaidrs, racionāls, saprotams, nekas nav mistisks, nejaušs,
neparedzams. Pavisam citādu ainu mēs redzam preču saimneecibā. Teit nekas

nav eepreekš paredzams. Nepeeceešama ražošanas spēku sadališana teit no-

teekas stichiskā kārtā. Tā kā ražošanas atteecibās teit nokārtojas tikai pašā

maiņas aktā, tad starpbrīžos no maiņas līdz maiņai ražošanas spēku peeaugums
norit pilnigi patvaļigi, tas nozīmē, ka ražošanas spēku sadališana ar pastāvošām
ražošanas atteecibam teit var nesaskanēt un nesaskan. No maiņas līdz maiņai,
tādā kārtā, aug pretruņa, kālab tad nākamā maiņas aktā varmācigā
kārtā top veens pee otra peelāgoti ražošanas atteecibās un ražošanas

spēki*). Ņemsim peemēru. Blakus ražo leeluzņēmums un sīkuzņēmums.
Abi ražo' veenlīdzigā steigā un straujumā, tajās ceribās, ka saražotā

prece ir sabeedriski nepeeceešama. Bet leelrūpneecibas uzņēmuma techni-

skais līmenis ir daudz augstāks. Viņa ražojumi, sastādot ražas vairumu,

noteic ari vērtibas sabeedriski nepeeceešamo līmeni. Tas nozīmē, ka ražošanas

spēki pārkārtojas jaunā proporcijā, un beidzamais savukārt to, ka sīkuzņēmumi
ir tapuši leeki. Bet par to abi ražotāji uzzin veenigi uz tirgus, kad augšmi-
nētais sabeedriskais fakts peeņems, eegūs sekošu veelisku izteiksmi: proti, sīk-

uzņēmaju preces vērtiba nesaskanēs ar tirgus vērtibu, citeem vārdeem, pār-
dodot savu preci, tas neatgūs atpakaļ savus izdevumus, nevarēs eemainit jpret
saveem produkteem tikdaudz citus, lai varētu neveen uzturēt sevi, bet turpināt

savu ražošanu. Viņš bankrotēs, ta uzņēmums izputēs, un pats viņš nonāks

labākā gadijumā proletareešu rindās, bet ļaunākā —

pee nabaga speeķa. Būs

radušās jaunas ražošanas atteecibās, bet tās būs dzimušas kā katastrofa, sāpēs

un mokās. Tomēr neveen šis katastrofiskais raksturs mums krīt svarā, bet vēl

vairāk tas, ka jaunas ražošanas atteecibās būs dzimušas pateicotees

jaunām leetu atteecibam un caur tām, caur to, ka preces maksā tagad
citādi nekā agrāk. Parastā pilsoniskā aģenta acim teit acimredzams un taustāms

ir fakts, ka preces ~pirkšanas spēks mainijees", viņa acim pa leelai teesai

paleek apslēpts tas, kas slēpjas aiz ša fakta muguras, proti, pārgrozības sabee-

driskā ražošanā. Tā tad tas, ka ražošanas atteecibās toppee-

*) „Kā redzams, preču sabeedribas pamatatteecibas, proti
L

pirkšana-par-

došana, atšķiras no organizēta tipa ražošanas atteecibam ar sekošām īpatnibam:
1) tās nodibinās labprātigi, atkaribā no viņu izdevibas preekš to dalibneekeem,
sabeedriskas saites eegūst privāta akta raksturu; 2) tās saista viņas dalibneekus:

uz īsu brīdi, nenodibinot to starpā ilgstošus sakarus, bet šee īsa brīža,
aizveen partraucošameem, pirkšanas-pārdošanas akteem savā kop-
zumā jānodrošina sabeedriskā ražošanas procesa pastāviba un nepār-
traukt ib a un 3) viņas apveeno ļaudis leetu pārveetošanas gadijumā starp
t eem un ar šo leetu pārveetošanas aprobežojas, cilvēku atteecibās izpaužas
leetu atteecibu formā. Ražošanas atteecibās starp ļaudim nepastāv eepreekš,
bet saskan ar leetu pārveetošanos. Ražošanas atteecibu nodibi-

nāšanās preču ražotāju starpā sakrīt ar leetu kustibu

materiālā ražošanas procesā" (P yGh h. no Teopnn

ctohmocth MapKca, II H3A-, 17. lapp.).
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skaņotas ikreizejai ražošanas speķu ateeciba i, no reizes

uz reizi, maiņas aktā caur leetu'atteecibam, noved pee
ta,ka sabeedriskās ražošanas atteecibās teit saaug ar

lec tu all eecibam,vi ņa s izpaužas tikai kā leetuallccc i-

bas, viņu izmaiņa izpaužas kā leetu atteecibu izmaiņa.
Tamdēļ ari šo mistiskumu pavairo ta stingrā proporcionalitāte, kurā apmainās

preces. Ražošanas spēku un līdz ar to saistito ražošanas atteecibu pārgrupē-
šanās teit nāk post factum, t. i. pēc tam, eepreekši ta noteek preces
maiņas atteecibu izmaiņa. Sabeedriskās atteecibās, kuras parasti

grūti izteicamas matemātiskos skaitļos, tagad peeņem pilnigi skaitliski noteiktu

materiālu veidu. Sabeedriski nepeeceešama darba dališana izpaužās kā noteiktu

preču maiņa noteiktā proporcijā, kā veenas preces daudzuma spēja apmainitees

pret otru. ' Tādā kārtā šī preces sabeedriskā īpašiba top līdziga visām pārejām

preces dabiskām īpašibam, un sabeedriskās atteecibās tādā kārtā top materiali-

zētas, pārveeliskotas.
No augšminētā izreet ari tālākais. Proti, ja sabeedriskās atteecibās

izpaužas kā leetu atteecibās, ja ražošanas atteecibu un ražošanas spēku pee-
skaņošana noteekas maiņā, tad acimredzams, ka cilvēka sabee-

driskā kustiba, viņa liktens, stāvoklis un sabeedriskā
loma stāv pilnigā' at ka ri b ā no viņa atteecibam pret

leetam, pret viņa darba produkteem.
Pateešam, ja mēs paraugamees uz visu šīs eēkārtas saimneecibu, tad

pirmais, kas teit krīt acīs, ir mūžiga preču kustiba. Katrs atsevišķi dzīvo un

ražo par sevi, katra atteecibās pret otru ir gadijumā rakstura, totees pretim šai

sabeedriski-cilvecigai savrūpibai ir nepārtraukta preču kustiba un pārveetošanās.
Teit dominējošais un valdošais ir tirgus. Pārtraukt cilvēku

atteecibās šķeet nekas, pārtraukt preču kustibu šķeet nāves grēks. Buržu-

jiskā apziņā nepeeceešama sabeedriskā savstarpēja
atkariba parādās kā atkariba no tirgus, no preču nepār-
trauktas kustiba s.

Tas ari parādās katra atsevišķa preču ražotajā atkaribā no tirgus un

rada īpatnējas sabeedriskas eespaidošanās formas. Ja apzinigi organizēta sabee-

driba, kādu vēlās eespaidot preekš sevis vēlamā virzeena, tad to cenšas izdarit
teešā kārta ar peerādijumeem, ja tee nepalīdz —ar citeem stingrakeem
līdzekļeem, līdz pat boikotam jeb izolēšanai, bet tomēr skaidri sabeedriskeem

līdzekļeem. Preču sabeedriba to cenšas izdarit pavisam citādi. Paveikt otru,

peespeest to pee seenas nozīmē viņu izkonkurēt, t. i. darit eespaidu uz to caur

leetam, uz viņa īpašumu, un caur to nosist cenas uz teem produkteem, kuri

tam peeder. Tamdēļ ari cilvēka sabeedriskā loma ir atkariga no ta, vaj viņš
ir zināmu leetu īpašneeks. Tas izpaužas tā saucamā demokra ti jā ,

kur

juridiski visi ir brīvi eeņemt sabeedriski visatbildīgākās veetas, bet faktiski
tās eeņem tee, kureem ir bagatiba, tas ir peemīt noteikts preču, kapitālu

krājums *).
Beidzot, tas, ka preču sabeedriba ir neorganizēta, nozīmē, ka viseem

sabeedriskeem proceseem šeit peemīt stich is k s raksturs. Mēs jau eepreekš

minējām, ka ražošanas atteecibu un ražošanas spēku peeskaņošana teit noteekās

no laika pa laikam, katastrofiski. It sevišķi asu raksturu šīs katastrofas peeņem
križu laikā, kad cenas pārdzīvo veselas' revolūcijas un tirgus līdzinās kaujas
laukam. Tādos brīžos visā preču saimneecibā brāžas pāri itkā negants veesulis.

Un ka mežonī, kurš neprot izskaidrot dabas parādibas zinātniski, rodas mistiski-

reliģisks izsamisums, izbailes, tā kapitālismā, kur katrs atsevišķais preču
ražotājs jūtas neveen pilnigi bezspējigs pret šo tirgus stichiju, bet ari nesaprot
tās eemeslus, nespēdams eespeestees "dziļāk par parādibu virspusi, sāk peelūgt
un deevinat to, un tirgus maiņa, preces'vērtiba preekš viņa ir tikpat mistiska,
ka mežonim dabas parādibas. '

Šķiru sabeēdribā visam augšminētam peeveenojas klāt vēl sekošais.

Proletariāts, nākdams uz skatuves, nāk ar jaunu ideoloģiju, jaunām zinātniskām

*) Teit ari pa daļai savu izskaidrojumu eegūst zocialdemokratiska ideolo-

ģija ar viņas privātas iniciatives un demokrātijas sīvo aizstāvēšanu.
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atzinām, viņš nāk kā kapitālistiskās eekartas, viņas ražošanas atteecibu kapracis,
Pretim buržuāzijai, tas viscaur cenšas uzsvērt kapitālisma pārejošo, vēsturisko
raksturu, bet ir jau sen zināms, ka sabeedriskā psicholoģija izveidojas beeži

veen pretruniba. Proti, jo proletariāts asāki uzstājas pret kapitālismu, jo vairāk

tas apdraud viņa pastāvēšanu, jo sīvak buržuāzija uzstājas pret to. Vēlēšanās
ir beeži veen zinātnisku atziņu un slēdzeenu māte. Tas, pret ko praktiski uz-

stājas buržuazija,_ savas intereses aizstāvēdama, tas drīzi veen sāk attēlotees
zinātniskas teorijās, kuru aizklāts vaj atklāts, skaidri apjausts jeb tikai instink-

tīvi pausts mērķis ir aizstāvēt kapitālismu no proletariāta uzbrukumeem. Gluži

dabiski, ka pretim proletariāta vēsturiskumam teek uzstādits šīs eēkārtas dabi-

skums, veenigā eespējamiba, viņas mūžigais raksturs. No objektivas parādibas
pētišanas buržuāzija nogreežas pee zubjektivisma, preces vērtibu stāda atkaribā

no viņas patērēšanas vērtibas, tā tad no viņas dabiskām īpašibam*).
Visus šos dažādus momentus saņemot kopā, mēs redzam, ka tee iz-

reet no veenkāršas preču un ari kapitālistiskas preču saimneecibas īpat-

nējām ražošanas atteecibam. Teit izpaužas un peeņem īpatnēju veelisku

izteiksmi šīs eēkārtas pamatpretruņa starp ražošanas objektivo saturu un tās

zubjektiveem mērķeem. Ja objektivi tās mērķis, kā kurā katrā sabeēdribā, ir

apmeerinat sabeedriskās vajadzibas, un no šī veedokļa ražošanai teit ir sabee-
drisks raksturs, tad vēsturiski-īpatneji šī ražošana eetilpst privatražošanas formās,
kur katrs ražotājs rūpējas veenigi par savām interesēm. Preču fetišisms ir šīs

pretrunas pastāvīgas atrisināšanas izteiksmes forma, kurā sabeedriskas ražošanas

raksturs izpaužas kā leetu, cilvēku pašu produktu vara par viņas ražotajeem,
tā tad kā sabeedrisku atteecibu pārveeliskošana un viņu veenigi eespējama
izteiksme leetu atteecibu veidā.

Leetas tādā kārtā preču ražošanas eekārtā, pateicotees īpatnējām preču

ražošanas atteecibam, eegūst- īpatnēju sabeedrisku lomu, viņām nāk klātu jauna
tikai šajā ražošanas eekārtā peemītoša zoci a 1 a funkcija. Savukārt, ja ari

ta izkrīt laukā uz kādu brīdi no ražošanas un apmaiņas procesa, ta nezaudē uz

reiz savu sabeedrisko raksturu, šis raksturs tai peemīt vel joprojām, un cil-

vēks, kuram peeder šīs prece s_ produkti, līdz ar to eeņem

noteiktu sabeedrisku lomu vēl joprojām. Kapitālistam nebūt

nav jāstrādā uzņēmumā, nav aktivi jānodarbojas sava uzņēmuma, viņam jāskai-
tās veenigi par ša uzņēmuma īpašneeku, vēl vairāk viņa uzņēmums var nestrā-

dāt un tomēr —
tikai pateicotees tam apstāklim, _ka viņš ir zināmu tadu leetu

īpašneeks, kurām parasti aktivā ražošanas procesa peemīt noteikta sabeedriskā

loma, viņš skaitisees kā kapitālists. «Leetas zocialais raksturs", raksta Rubins,

«itkā noteic viņas īpašneeka zocialo raksturu, noteek «leetu personifikācija".

Tādā kārtā kapitālists atspīd no sava kapitāla gaismas, bet tas ir eespejams

tikai tamdēļ, ka pēdējais, savukārt, atspīd gaismu, kura peemīt noteiktam cil-

vēku ražošanas atteecibu tipam. Leetu zociala forma noteic atsevišķo cilvēku

individuālas ražošanas atteecibās tikai tamdēļ, ka viņa pati ir sabeedriskp ražo-

šanas saišu izteiksme. Leetu zociala forma tikai tamdēļ uzstājas ka eepreekš-

noteikts, gatavs, ražošanas procesa ceeši_ fiksēts eepreekšnoteikums, ka viņa

pati ir sastindzis, dinamiskā, mūžigi tekoša un mainošas sabeedriskā ražošanas

procesa kristalizets rezultāts" (Jloķ 3rraMeHeM MapKCHSMa." iNs 10.—11,

1924 r. 129. lpp. Py6 hh. līpoH3BOj3;cTBeHHMB OTaouieHHa h BemHhie KaTe-

ropnn).

§36. Marksa vērtibas teorijas revolucionārā

nozīme. Tā mēs redzam, ka aiz parādibu virspuses atveras

noteiktas ražošanas atteecibās. Tādā kārta ekonomiskas kate-

gorijas, kuras no pirmā acu uzmeteena šķeet kā dabiskas un

mūžigas, pateesibā ir nevis dabiskas, bet sabeedriskas, ne

mužigas, bet izreetošas no īpatnējām, vēsturiski raksturīgam

ražošanas atteecibam. Ja nu reiz šī ekonomiskā pamatkate-

*) Šeit noteiktu lomu spēle ar tas apstāklis, ka cīņā ar feodālismu bur-

žuāzija idealizēja kapitālismu.
5*
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gorija ir raksturota kā vēsturiska, tad līdz ar to raksturojas
kā vēsturiskas visas pārejās, kas uz to dibinātas, un reizē ar

to ir atrasts peeturas punkts visai kapitālistiskās sabeedribas

tālākai analizei. Pateešam, tiklīdz mēs raksturojam kādu parā-
dibu ar galu un sākumu, mēs raugamees uz viņu
neveen no tās pastāvēšanas, bet ari celšanās un

iznīkšanas veedokļa. Galvenais un noteicošais

teit top attīstibas veedoklis. Bet tā kā katra attīstibā

norit pretrunās, tad līdz ar viņu pētišanu mēs greežam uzmanibu

uz tām eekšejām pretrunām, kuras slēpjas noteiktā parādibā.
Tādā kārtā atklāt preču fetišisma būtibu, parādit aiz šīs īpat-
nējās formas slēpjošos saturu, nozīmēja raksturot vērtibu kā

vēsturisku parādibu, bet tas savukārt nozīmēja, raksturot visu

kapitālismu kā vēsturisku. Tādā kārtā tikai atrisinot preču
fetišisma noslēpumu bij eespējams atrisināt kapitālisma noslē-

pumu. Tikai tagad bij eespējams izpētit kapitālismu viņa
attīstibā un viņa pretrunās. Tikai tagad kapitālisms mūsu

acu preekšā varēja parāditees kā saimneeciska eekārta, kurai

reiz jākrīt. Vērtibas teorijas pareiza izprašana bij kapitālistiskās
eēkārtas pareizas saprašanas eepreekšnoteikums. Tikai tagad
strādneeku šķiras cīņai bij eespējams likt stingrus zinātniskus

pamatus. Tādā kārtā vērtibas teorija top par veenu no pro-
letariāta šķiras apziņas un šķiru cīņas stūrakmeņeem. Un

tamdēļ mēs varam sačit, ka pilsonisko zinatneeku nepārtrauk-
teem uzbrukumeem uz šp teoriju ir apzināts vaj neapzināts
noteikts šķiras raksturs. Šķiru cīņa teit tērpjas, no pirmā acu

uzmeteena abstraktu, reizēm pat matemātisku, formulu tērpos.

§ 37. Vērtibas un fetišisma liktenis pārejas
laikmetā. Pārejas laikmets, zem kura mēs šeit saprotam

pāreju no kapitālisma uz zocialismu, ir ārkārtīgām pretrunām
pildits. Ja jau kapitālismā mēs sakām, ka teit viss pastāvīgi
attīstās, tad vēl jo vairāk tss atteecinams uz pārejas laikmetu,
kur veena sabeedriskā forma nīkst un otra aug, bet abas tomēr

vēl eksistē veena otrai blakus. Mēs teit acumirklī nenodar-

bosimees ar pārejas laikmeta saiinneecibas sīkāku raksturojumu,
mūsu domu attīstibas nolūkā tikai minēsim, ka īpatnējais, kas

raķsturigs ir kapitālisma saimneecibas attīstibai, ir tas, ka

teit tās attīstibā noteek vecu ražošanas atteecibu a zveen papla-
šinātas atražošanas robežās, kamēr pārejas laikmeta saimnee-

cibas attīstība nozīmē, sākot no zināma attīstibas brīža,
aizveen sašaurinātu šo kapitālistisko ražošanas attee-

cibu un aizveen paplašinātu jauno, zocialistisko

ražošanas atteecibu atražošanu. Savukārt, pāiejas laikmeta

īpatniba pastāv eekš tam, ka jaunās ražošanas atteecibās teit

izteicas vecās formās, proti, planveidigā sažošanas nokārtošana

neatsaucas teeši uzreiz formu maiņā, t. i. preču maiņas,
pirkšanas un pārdošanas iznīcināšanā. ' Pēdējs apstāklis top

pilnigi saprotams, ja mēs, ņemot vērā Kreeviju, kā pagaidām
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veemgo zocialistiska pārejas laikmeta saimneecibas peemēru,
atceresimees, ka šeit saimneecibas leela daļa, blakus leelakā

vaj mazāka mera organizētai valsts nacionalizētai rūpneecibai,
sastādās no zemneekeem, kuros preču fetišisms vēl valda pilnā
mera.

Tamdēļ ari nedz vērtiba, nedz preču fetišisms ari pārejas
laikmeta neizzūd, tāpat kā uz reizi neiznīkst saimneecibā sti-

chiskee procesi. Tas beeži noved pee ta, ka no pirmā acu-

uzmeteena saimneeciskeem proceseem teit, šķeet, peemīt vecais

raksturs, kas, blakus minot, atspoguļojas mazineeku--zocialde-
mokratu padomju varas kritikā, kālab nepeeceešama ir reizēm
sīka analizē, lai redzētu, kādā kārtā vecās ekonomiskās kate-

gorijas tapušas pēc satura pavisam citas.

Konkrēti runājot par vērtibu, mums jāsaka, sakarā ar to,
ka sabeedriba aizveen vairāk sāk apzinigi regulēt un nokārtot

savas atteecibās, jo vairāk ari vērtiba zaudē savu regulatora
raksturu. Šis apstāklis teit nav izpētāms un peerādams, bet

gan atteecibā uz cenu. Mēs varam teit tikai peezīmet, ka

ražošanas spēku izdališanā teit aizveen vairāk sāk valdit ne

konkurences, bet sabeedriskas leetderibas likumi. Kā

peemēru mēs varam ņemt eeguldijumus metalrūpneecibā un

vispār smagā industrijā, kura pee mums visus beidzamos

gadus strādāja ar zaudejumeem.
Sakarā ar saimneeciskās dzīves racionalizešanu, maz

pamazam sāk gaist ari fetišisms. Veenup jau tamdēļ, ka aiz-

veen vairāk top eerobežota tirgus st.chija, otrup tamdēļ, ka

aizveen vairāk cilvēki savas ražošanas atteecibās sāk nokārtot

apzinigi, un beidzot tamdēļ, ka ne leetas noteic cilvēka lomu,
bet cilvēks, pateicotees proletāriskai diktatūrai, aizveen vairāk

var pats noteikt savu likteni, no savām spējam. Tas,
ka veenkāršs strādneeks uzkāpj līdz komisāram, tas, ka vecās

sabeedriskās atteecibās top lauztas ik deenas un nav sastin-

gušas, saaugušas vairs ar leetu atteecibam, — tas dragā
fetišismu kā milziga tvaika vesera belzeeni. Savukārt, pārejas
laikmets nozīmē aizveen plašāku un plašāku darba ļaužu masu

eeraušanu šajā pārejas laikmeta saimneecibas uzbūves darbā

no pat apakšas (fabrikas ražošanas apspreedes) līdz pat augšai.

Un jo plašāka, jo apzinigaka ir šī peedališanās, jo skaidrāki

darba ļaužu acim top redzams sabeedriskās ražošanas mecha-

nisms, jo līdzsvarigaka top visa viņa dzīve, sakarā ar saim-

neecisko attīstibu, jo vairāk tas atbrīvojas no katras elkdeevibas,

to nevaldzina vairs nedz deevs debesīs, nedz zelta teļš šeit

virs zemes.

Visilgstošaks un grūtāks šis atbrīvošanās process, protams,

ir zemneecibā, kur savu strauju atbrīvošanas gaitu tas eegūs

veenigi pateicotees elektrifikacija I.



V. KAPITĀLS UN VIRSVĒRTĪBA

§ 38. Kapitālistiskās eēkārtas pazīmes. Otra

kapitālistiskās ražošanas eēkārtas pazīme, kā mēs redzējām, ir

ta, ka teit pastāv algots darba spēks, citeem vārdeero, darba

spēks uzstājas kā prece, un trešā, ka ražošanas līdzekļi
monopolizēti veenas šķiras rokās. Tā tad ta ir neveen preču
ražošanas eekārta, bet īpatnēja preču ražošanas eekārta.

Strādneeka atdališana no ražošanas līdzekļeem ir eepreekšno-
teikums kapitālismam un ilgstoša procesa rezultāts, kuru mēs

attēlosim tālāk.

§ 39. Veenkāršā preču saimneecibā un kapi-
tālistiskā. Lai nesarežģītu jautājuma iztirzāšanu, mēs

eepreekšejā nodaļā peeņēmām, ka mums darišana ar veen-

kāršu preču saimneecibu*), t. i. tādu, kurā ražošanas līdzekļi

peeder pašam strādneekam. Teit turpretim mēs ejam tālāk un

tuvojamees aizveen tuvāk dzīves īstenibai. Kas kopējs ir šeem

abeem preču saimneesibas veideem? Acimredzot tas, ka abas

tās ir preču saimneecibas, tā tad kā te, tā tur ir pri-
vātīpašums uz ražošanas līdzekļeem un sabeedriskā darba da-

lišana. Ta ir viņu ražošanas pamatatteeciba, kālab produktu
ražošana pārvēršas vērtibu un preču ražošanā. Kas

šķir šos saimneecibas veidus, ir tas, ka te rodas blakus vecām

un uz to pamata jaunas ražošanas atteecibās, pateicotees darba

spēka un darba noteikumu, strādneeka un ražošanas līdzekļu

pretimnoštādišanai, viņu atdalīšanai. Neveen ražošanas līdzekļu
privātīpašums, bet privātīpašums uz ražošanas līdzekļeem, kā

veenas sabeedribas daļas, veenas šķiras, buržuāzijas, monopols,

un šīs sabeedribas otras daļas atbrīvošana no ražošanas

līdzekļeem, lūk kas raksturigs, īpatnējs šim saimneecibas vei-

dam. No ta ari izreet tālākais, ka neveen top ražotas preces,

bet blakus visam citam parādās vēl īpatnēja prece —

darba spēks, algotais darba spēks, kurš juridiski ir

brīvs kā putns, bet pateesibā ar smagām bada važām peesai-
stits pee kapitālistiskās katorgas ķerras. Bet taisni pateicotees
šai pamatizšķiribai, visa saimneeciskā eekārta eegūst pavisam

*) Mēs teit_ atstājam neiztirzatu jautājumu, kuru eekustinaja nupat atkal

Rubins: vaj veenkāršo preču ražošanu Markss eedomajees kā vēsturiski eepreek-
šeju kapitālistiskai, jeb peeņēmis veenkārši kā metodoloģisku abstrakciju pētī-
šanas nolūkos. Tas jautājumu ne pa matu negroza.
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citu raksturu. Ja mes paraugamees uz veenkāršas preču saim-
neecibas preču apgrozību, ta attēlosees mums sekošā veidā:
Prece — Nauda— Prece. Ja mēs paraugamees uz kapitālistisko
saimneecibu, šis process attēlojas pavisam citādi: Nauda —

Prece - Nauda. Kas it sevišķi raksturīgs šajās formulās?

Pirmkārt: naudas loma. Kamēr pirmā formulā ta
ir starpneeks uz mirkli, tikmēr otrā gadijumā tas ir pats ap-

maiņas mērķis.
Otrkārt, nauda pirmā gadijumā top patērēta, lai pirktu

preci, patērēšanas vērtibu, otrā — lai eegūtu maiņas vēr-

tibu, proti, atkal naudu.

Treškārt, pirmā gadijumā apgrozibas mērķis ir apmee-
rinat patērēšanas vaj a dzi b a s un,par cik apmaiņā izpaužas
ražošanas mērķis, par tik mēs varam sacit, ka tas teešā kārtā ir

patērēšana. Otra formula no šī veedokļa ir gaiiga nejēdziba,
jo viņas pirmais un beidzamais locekļjs ir pilnigi veenlīdzigi
savās patērēšanas vērtibas īpašibās. Šī nejēdziba top sapro-
tama tikai veenā gadijumā, ja apmaiņas gala iznākumā mēs

dabūjam neveen naudu, bet vēl mazu naudiņu klāt, neveen

N, bet N+n, citeem vārdeem, ja apmaiņas procesā realizējas
leelaka vērtiba Bet līdz ar to pati kapitālistiskā eekārta eegūst

veenu ārkārtīgi svarigu raksturigu pazīmi, kas to krasi šķir
no veenkāršas preču ražošanas, proti, tās mērķis nav vis

patērēšana, bet papildu vērtibas eegūšana,

peļņa. So papildu vērtību mēs nosauksim par virs vēr-

tibu. Bet līdz ar to mums uzstādas tūdaļ cits jautājums: no

kureenes šī virsvērtība var rastees, kas ir tās avots?

§ 40. M aiņa un virs vērtiba. Ja mēs paraugamees

preces liktenī no sākuma līdz brīdim, kad ta nāk patērētajā
rokās, tad viņš sadaļas divās daļās.

Pirmā, kad ta dzimst un izveidojas, gan „garā", gan

„meesās", proti, ražošana, otrā, kad ta apmainās — atro-

das uz tirgus. Tikai veenā no šīm sferam meklējams ir vērti-

bas peeaugšanas avots. Sāksim no beidzamās, jo visvairāk

šķeetami ir tas, ka papildu naudiņa nāk no maiņas, jo viņas

parādišanās taču top redzama kā maiņas rezultāts.

Tā tad: vaj var papildu nauda, vaj papildu vērtiba ra-

stees apmaiņā?
Veegli peerādit, ka tas nav eespējams. Protams, mes šeit

atmetam nost atsevišķus gadijumus. Papildu vērtiba radisees

iz apmainās tikai veenā gadijumā, ja apmaiņas procesā: N, —

p_N
2,

N
1

būs mazāks par N„ jeb, peemēra dēļ, izteicot cipa-

ros, N, = iOO, bet N
2
= 120.

Tadā gadijumā pats par sevi radisees gala rezultāta veena

no pārdevēja kabatām leeki 20 rubļi. Bet, acimredzot, tādā ga-

dijumā apmaiņa noteekās nevis pēc vērtibam, bet neveenadām

vērtibam. Ja tas būtu peelaižams no atsevišķa tirgotajā vaj ka-

pitālista veedokļa, tad atteecibā uz visu kapitālistisko sabeedribu
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tas ne pa matu, ne pa grasi nevar pavairot kapitālistu šķiras

bagatibu. jo ja mēs eedomajamees, ka augšminētā apmaiņa
būtu notikusi starp divām kapitālistu daļām, tad mēs dabūsim

šādu ainu:

Pirms apmainās I. kapit. daļa 100 + 11. kap. 120 = 220

Pēc apmaiņas I.
„ „

120 + 11.
„

100 = 220

Vērtiba būtu tikai apmainijusēs veetam, un tas, kas vee-

nai daļai ir nācis klāt, tas otrai nost. Tādā kārtā teit

būtu notikusi nevis jauna vērtibas ražošana,
bet vecas, jau bijušās vērtibas daudzuma pār-

dalīšana. Bet varbūt šāda pārdalīšana veenigi ari ir rakstu-

rīga kapitālismā? Varbūt, ka veenai daļai teek mūžīgi noņemts,

veena top pastāvīgi apkrāpta? Krāpšanas gadijumi, protams,

nav izslēgti. Tomēr saimneeciski, kā vispārēja, sabeedriskā

parādība, tee ir pilnigi neeespējami. Peeņemsim, ka nupat

augšminētā peemērā šāds apmaiņas process noritētu ik gadus,
ka" ik gadus 11. zaudētu veenu peekto daļu apmaiņā. Tas

nozīmētu, ka ik gadus viņu rokās nonāktu par veenu peekto daļu
mazāk un iauno gadu teem būtu jāuzsāk ar mazāk ražošanas

līdzekļeem un mazāk pārtikas produktu nekā eepreekšejā.
Tādā kārtā mēs dabūtu sekošu ainu. I. g. 100, 11. gada 100 —

~=80; 111. gads = 64; IV. g. 64 —~ = 52 ļu.t.t.
Acimredzot, ka nekādi ražotāji ilgstoši nevar pastāvēt tādā

kārtā. Teem drīzi veen būtu jaatteicas no apmaiņas un jācen-
šas apmeerinat pašeem savas vajadzibas. Līdzīgu peemēru
mēs varam atrast mūsu nesenā pagātnē. Kad kara komunisma

laikā pilsēta no laukeem eevāca labību un pērkot deva naudu,

par kuru neka nevarēja nopirkt, kad pilsēta nedeva laukeem

pretim ražošanas līdzekļus, manufaktūru v. t. t, zemneeks

sāka aizveen vairāk no pilsētas nodalitees, kā gleemezis
eevilktees savos vākos. Tas pats jautājums pastāv vēl pee

mums tagad. Zemneecibas un strādneecibas „smičkas" jautā-
jumā lētee rūpneecibas produkti spēlē veenu no galvenām
lomam: tikai dodot pret lauksaimneeciskeem produkteem pee-
teekošu daudzumu rūpneecisko produktu, lētāk, kā to zem-

neeks pats var sādžā saveem spēkeem ražot, nekā to var dot

viņam „kustari", tikai tad sekmigi var attīstitees lauku un

pilsētas sakari un veenmērigi attīstitees visa mūsu saimneecibā.

No šī mēs redzam, ka augšminētais peemērs nav veenigi tukša

abstrakcija. Dzīves īstenībā, kapitālistiskā eekārtā, pateesibā
vēl jūtigak reaģē kapitālisti uz šādām nebūšanām, jo katra no

tām atsaucas uz viņu peļņu, bet tiklīdz leeta ķeras pee maka,
ta ķērās vairāk kā pee sirds, un kapitālists drīzi veen likvi-

dēs savu boditi un aizpaunasees uz tureeni, kur peļņa taps
leelaka. Veegli redzēt, ka tādā kārtā lētee pircēji eeradisees

aizveen vairāk Uz tirgus un lētee pārdevēji aizveen mazāk,
un tam pašam par sevi vajaga sacelt otrējo cenas līdz parei-
zai normai, vaj pat virs tās*.
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Tāda kārta papilda vērtiba jeb virsvērtiba
apmaiņa rastees nevar

§41. Virsvērtiba un ražošana. No augšminētā,
ka tālākais sledzeens, izreet tas,ka virsvērtības avots meklējams
veenigi ražošana. Bet kā var virsvērtiba rastees ražošanā? ja
kapitālista rokās ir nauda, tad viņš par to pērk ražošanas līdzek-

ļus un darba spēku, tee patērēti top ražošanā un viņu patē-
rēšanas rezultāta rodas leelaka vērtiba nekā sākumā. Tā mēs
visu šo procesu varam attēlot sekošā formulā:

j. Rl.

N— P -Raž.- P+p. — N-fņ.

f DsP-
"~

——

I, 11. I 2

No ta mēs redzam, ka divās veetās teit noteek maiņa
kurus kopsaista ražošana. I 2 no šīs maiņas — proti saražotas

preces pārdošanu mēs jau apskatījām. Ācimredzot, ka normāli

ņemot ari l
t —nevar būt izņēmums. Veena daļa no šīs apmai-

ņas N — ražošana līdzekļi necaurko neizšķiras no P-ļ-p —

N+n un tamdēļ atteecibā uz to var atkārtot visu, kas augšup
jau teikts. Drusku citādi tas ir ar N — Dsp. Darba spēks kā

prece ir vēl līdz šim mums nepazīstama parādiba un tamdēļ
pee tās jāpakavējas tuvāk.

Reizē teit mūsu acu preekšā parādās pretruna. Patee-

šam, ja mēs paraugamees uz kapitālismu, tad virsvērtiba teit,
nāk kapitālista kabatā maiņas akta rezultātā. Tikai teit,
realizējot savas preces, viņš, pārvēršot tās naudas zumā,
eegūst vērtību tādā veidā, kur var no jauna to pārvērst ražo-

šanas līdzekļos un darba spēkā, t. i. kapitālā, bet šoreiz jau
pavairotā daudzumā. Tā tad jaunu kapitālu, — atskaitot

tos gadi umus, kad viņš veenu daļu no sava paša ražojumeem
izieeto tālākai ražošanai, — tas parasti eegūst pateicotees
maiņas aktam. No šejeenes rodas uzskats, ka virsvērtiba radusēs

ir tomēr maiņā. Tas, kā mēs redzam, stāv tomēr krasā pret-
runā ar nupat iztirzāto. Kādā kārtā mēs šo pretrunu va-

ram atrisināt, kādā kārtā virsvērtiba var rastees mai-

ņas akta rezultātā, ja viņas avots nevar būt pats maiņas
akts?

§ 42. Darba spēka vērtiba. Ko nozīmē pats apzī-

mējums darba spēks prece? Uz to atbildot jāņem vērā ir

sekošais: proti, ka ne pats cilvēks parādās uz tirgus kā prece,
kā tas bij vergu vaj dzimtbūšanas saimneecibā, bet veenigi

viņa darba spēks. Citeem vārdeem, pats cilvēks paleek

juridiski brīvs, viņš pārdod savu darba spēku uz stundām un

*) Zofismi šajā laukā var būt, protams, visvisādi. Par veenu no teem:

Brentano — skat. Kautska atbildi eekš „Neue Zeit", nodrukāta kreevu valodā

eekš: Ochobhug npooJieMH noiHTOKOBOMBH I. H3«. ,3ara«Ka iļeHbi".
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deenam*). vēl redzēsim, kādas milzu preeksrocibal? tas

dod kapitālistam.
Teit mums rodas tūdaļ tāļakais jautājums: par cik top pār-

dots šis darba spēks? Srādneeks saņem no kapitālista darba

algu. Darba alga tā tad ir darba spēka cena. Bet no

ka tad top noteikta šī cena? Acīmredzot, kā visas cenas, ta

stāv atkaribā no peeprasijuma un peedāvajurna un svārstās

ap darba spēka vērtibu. Bet kas tad ir darba spēka
vērtiba? Lai atbildētu uz šo jautājumu, mums ir jāpakavējas
mazleet tuvāk pee darba spēka.

Cilvēks ir noteikts organisms līdzigi daudz citeem. Ši

organisma pastāvēšana dibināta uz veelu apmaiņu starp dabu

un cilvēku. Citeem vārdeem, mēs uz cilvēku varam skatitees

kā uz zināmu mašinu. Tagadējā eksperimentālā fizioloģija ir

tiktālu attīstijusees, ka eespējams ir izmērit kā cilvēka darbu,
tā ari to veelu daudzumu, kurš nepeeceešams preekš ķermeņa
enerģijas pastāvigas atjaunošanas. Tā kā enerģija galu galā

pārvēršas siltuma enerģijā, tad ari preekš cilvēka vajadzību
apmeerinašanas top peeņemts kā mērs siltuma veeniba—kalo-

rija. Izrādās, ka ķermenim, stāvot pilnigi meerā, vajadzigs ir

ap. 2400 koloriju — 24 stundu laikā.

Pee neleela darba vajadzigs, pēc Etuotera**), 2500 kalor,

„ veegla
„ „ „ „

3000

»
mērena

„ „ „ „
3500

„
stipra „ „ „ „

4000

„ smaga „ „
4500

„

„
ļoti smaga „ „ „

„
8000

„

Tiklīdz kā baribu veelas netop peegādatas vajadzīgā
daudzumā, tas tūdaļ atsaucas uz darba ražīgumu un, proti,
darba ražigums krīt ātrāk, nekā pamazinās patērētais veelu

daudzums. Tā, peemēram, prof. Kekčejevs peeved se-

košus ciātus: ***)

Kaloriju daudzums %% Deenas darbs °/o°/o
24 stundu laikā

300 % ~v' 100 °/
0

87,5 °/o 69 %
75 % 37,5 %
62,5 V0, 6,3 %

Šee teoretiskee eksperimenti savu atspoguļošanos gust pee mums Kree-

vijā. Tā, pēc Strumiļina dateem, mēs dabūjam sekošu ainu, peeņemot 1913.

gada pārtikas porciju un darba daudzumu par 100****):

*) K. Markss. Kap. I, 95.: „Ar jēdzeenu darba spēks jeb darba spēja
mēs apzīmējam fizisko un garigo spēju kopumu (kopzumu), kas eksistē cilvēka

organismā, dzīvā personibā un ko viņš laiž kustiba, ceekkārt viņš ražo kādas

nebūt leetojamas vērtibas".

**) KeKieeß. $ii3HOJiorna 76.,1pp.
***) Cit. d.

~
,; 88.

~

****) Cit. d.
„ „

89.
„
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Pārtikas porcija 1913./14. 1914./15. 1915.T6. 1916./17. 1917./18.
24 stundās. 100 95 92 88 78

Darba ražigums 100 88 80 70 44

1918./19. 1919./20. 1920./21. 1921./22.
67 65 65 69

17,5 12,5 12,5 21,8

Protams, uz darba ražiguma krišanos Kreevijā eespaido ari vēl vesela

rinda citu faktoru, tomēr nepeeteekoša pārtikas daudzuma eespaids ir, nešaubāmi,
noteicošais un no augšmineteem skaitļeem pilnigi skaidri redzams.

Tādā kārtā preekš mums ir pilnigi skaidrs, ka cilvēka

ķermeni mēs varam pilnā mērā uzlūkot kā mašinu. Tāpat kā

mašīnai nepeeceešamas ogles, eļļa un t. t., tā strādneeka ķer-
menis var pastāvēt veenigi ikdeenas peegādajot tam zināmu

daudzumu pārtikas veelu. Lai tas notiktos, cilvēkam ir jāstrādā,

jāražo, veenalga, kāda eekārta ari nepastāvētu, citeem vārdeem,

viņam savā darbā ir jāsaražo noteikts produktu daudzums, lai

tos patērējot tas ikdeenas atražotu pats sevi un tā tad sava

darba spēku. No zinatneekeem ir aprēķināts tas daudzums

dažādu veelu, kurš šajā nolūkā nepeeceešams cilvēkam. Atse-

višķee zinatneeki tos aprēķina dažādi, atšķirigi tee būs ari

dažadeem darbeem, tomēr apmēram šee dati sakrīt. Peevedam

šeit dažus no teem:*)
Olbaltuma Tauku Ogļraža

.veelas veelas veelas

Pēc Munka 24 st. nepeeceeš. 100 gr. 56 gr. 400 gr.

„ Laundergrena „ „ „
134

„
79

„
485

„

„
Hercensteina

„ „ „
76,4,, 47,5,, 324

„

Mēs teit peevedam datus, kuri visvairāk veens no otra

šķiras. Vispārējo slēdzeenu tas tomēr negroza.

Tomēr ēšana cilvēka dzīvē nav viss. Lai mums leeta

būtu skaidrāka, ņemsim veenu no strādneeku budžeteem un

paraudzisimees, kā strādneeks tērē savu darba algu. Peemēra

dēļ mēs ņemsim Baku strādneeka ģimenes vidējo budžetu

1909. gadā**). No dateem mēs peevedam tikai procentalās
atteecibās. Tika tērēts no budžeta: dzīvoklim, apkurināšanai,

apgaismošanai • 18,37%

Mājas peederumeem 2,10%
Dzīvoklim 20,47%

Drēbes, apavi 12,67%

Ēdeenam 40,66%,
Ūdenim 1>26 /„

Dzēreeneem °>25% /

.Ēšanai —— 42,17%

*) KeKtieeß. Cit. d. 103. lapp.

**) A. M. CTonaH.il. pačomifi iiero 2-oe

H3ļanue. 84. lapp.
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Alkohol. dzereeni
..........

3,66%

Smēķēšanai . . . . 1,39%
Narkotiskām v c c 1 a m. 5,05%

Meesas tīribai 3,11%
Ārstneecibai 0,40%

Higiēnai 3,51%

Dažādi izdevumi 0,04%

Pavisam fizioloģisko izdevumu. 84,35%
Kultur-sabeedriskee izdevumi .

. 3,02%
Baznicai un reliģij ai . 0,277 0

Izpreecam .... 0,15%

Pārejee (nodokļi, paradu nomaksa un c.) 7,04%

Kopā 94,83%

Pārpalikums 5,17%

100,0 %

No šeem skaitļeem redzams, ka nepeeceešamos izdevumos

eetilpst vēl tādas svarigās rubrikas, kā dzīvoklis, drēbes.

Savukārt, bez meesigeem izdevumeem pastāv ari vēl tā sau-

camee „garigee" — kultūras izdevumi. Visi šee izdevumi

kopzumā sastāda vērtibu, kura nepeeceešama darba spēka
ikdeenišķigai atražošanai. Mēs vēl redzēsim vēlāk, ka šee

izdevumi nav tik ceeši noteikti un var grozitees, bet šo

apstākļu iztirzāšanu mēs atstāsim nodaļai par darba algu.
Teit tomēr mums vēl jāņem vērā veena daļa no strād-

neeka nepeeceešameem izdevumeem, pee kuras mēs līdz šim

neesam pakavejušees. Strādneeks, kā kura katra mašma,
nodilst. Jo sparigak tas strādā, jo īsāks ta mūžs. Kapitālistiskā
eekārta nevar pastāvēt bez strādneeka darba spēka. Acīmredzot,
ka darba spēka vērtibā jaeetilpst ari izdevumeem, kuri nepee-

ceešami sugas turpināšanai,, jeb ikgadUs nederigi topoša darba

spēka atjaunošanai, papildināšanai, citeem vārdeem darba

spēka pastāvigai ražošanai.

Lūk, kamdēļ Markss raksta: „Viņa (t. i. strādneeka K. P.)
darba vērtiba top noteikta no nepeeceešamo pārtikas līdzekļu
cenas. Veenkārša darba spēka ražošanas izdevumi top noteikti

no strādneeka eksistences uņ sugas turpināšanas (fortpflan-
zungskosten) izdevumeem. Šo eksistences un sugas turpinā-
šanas izdevumu cena sastāda darba algu. Šā noteiktā darba

alga saucas darba algas minimums"*).

v

*) K. Marx. Lohnarbeit un Kapital. 1922. Dietz. 24. lpp. „Darba spēka
vērtibas pēdējo jeb minimālo robežu noteic tāda preču daudzuma vērtiba, bez

kuras ikdeeneja jaunpeeplūduma cilvēks, kā darba spēka nesējs, nevar atjaunot
savu dzīvibas procesu, tā tad fiziski nepeeceešamo uztura līdzekļu' vērtibu"

(Kap. L, 99. lpp.).
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Savā pazīstamā runā 1865. gadā Markss šīs domas for-
mulē vēl noteiktāk: „Kā visām pārejām precēm, viņa (t. i. darba

spēka K. P.) vērtiba top noteikta no ta darba daudzuma, kas

nepeeceešams viņa ražošanai (Herstellung). Cilvēka darba

spēks eksistē tikai viņa dzīvajā personā. Tam jāpatērē zināms

daudzums pārtikas līdzekļu, lai uzturētu savu pastāvēšanu un

augšanu. Bet cilvēks noleetojas tāpat kā mašina un jāapmaina
ar citu cilvēku. Blakus tam daudzumam pārtikas produktu,
kas nepeeceešams viņa personigai uzturai, viņam nepeecee-
šams vēl papildu daudzums pārtikas līdzekļu, lai uzaudzinātu

zināmu daudzumu bērnus, kas viņu camainitu darba tirgū un

strādneeku šķiru padaritu mūžigu. Bez visa ta, lai attīstitu

savu darba spēku un sasneegtu zināmu veiklibu, viņam jāiztērē
vēl zināma vērtibas zurna..."

„No visa augšminētā izreet, ka darba spēka vērtiba top
noteikta no tās nepeeceešamo uzturas līdzekļu vērtibas, kuri

jāpatērē, lai darba spēku ražotu, attīstitu, uzturētu un nodro-

šinātu ta mūžigo, nemitigo pastāvēšanu (verevigen)*)."

§ 43. Virsvērtiba un darba alga. Ja mēs peeņe-
mam normālas veenkāršas preču sabeedribas maiņas atteecibās,
tad preces top pārdotas par savu vērtibu. Veegli ir parādit,
ka ari darba spēks, kā prece, pee tādeem apstākļeem nevar

būt izņēmums, Kapitālistiskā eekārta ir saistita ar strādneeku

šķiru, jo tikai tādā kārtā, aizveen nostādot pretim ražošanas

līdzekļeem strādneeku, ta pastāv kā kapitālistiska eekārta. Tā

tad biakus mašinam, darba rīkeem, izejveelam, kuras nepee-

ceešamas katra ražošanas procesa sākumā, nepeeceešams ari

vajadzīgais daudzums darba roku šo mašinu apkalpošanai. Bet

darba spēks peeteekošā mērā taps atražots tikai tad, ja strād-

neeks saņems vajadzīgo daudzumu vērtibas sava darba spēka
ražošanai un

atražošanai. Tiklīdz tas ilgstoši nesaņems peenā-
cigo daļu, kapitālistiskā eekārta draud paliktees bez vajadzī-
gajeem „daba lopiņeem".

Šī pateesiba dzīves īstenibā ne veenmēr peepildās, tamdēļ, ka lauki

parasti peegādā vajadzigo daudzumu lēta darba spēka, ari z ejn viņa
vērtibas. Noteekas, kā mēs to vēl vēlāk redzēsim, neleetiga un ātra darba

spēka izšķeešana, noleetošana, darba armija pildās no aizveen svaigeem sādžas

bezdarbneekeem. No šeem gadijume.em, kuri pastāv ne_visur un veenmēr, mēs

pagaidām abstraģejamees. Tomēr apstāklis, uz kuru mēs jau aizrādijām, proti,
ka samazinot pārtikas porciju daudz ātrāk samazinās darba ražīgums, speež

kapitālistu eeturetees zināmās robežās, it sevišķi tur, kur darba process prasa

vaj nu fizisku spēku, vaj ari leelaku uzmanibu.

Tādā kārtā mēs teit peeņemam tālākā iztirzāšanā, ka

darba spēks top pārdots par viņa vērtibu. Bet

tamdēļ vēl ;o dīvaināks top jauta ums: no kureenes rodas

virsvērtiba?

*) K. Marx: Lohn, Preis und Profit,ūbers. von E. K. Bemstein. Abteiiung.
Buchhandlung Volkstimme. Izdevuma gads nav uzrādits. 29. lpp.
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§44. Virs vērtibas avots. Apmaiņā, ari apma'ņā

pret darba spēku, virsvērtiba nerodas. Mums atleek veenigā

veeta, un ta ir ražošana,—teit meklējams ir virsvērtibas avots.

Kā var rastees teit virsvērtiba? „Ja nu mēs aplūkojam pirmo

aktu/—raksta Markss — „P—N, preces pirkšanu, tad mēs

atrodam, ka ta ir ekvivalentu apmaiņa; preci pārdod par

viņas vērtibu, tai nav vairāk vērtibas, kā viņā pārvērstai naudai.

Tā tad paleek tikai vēl veena eespēiamiba pāri, proti, ka

vērtibas pārgrozība izceltos no preces leetojaraas vērtibas,

proti, iz viņas patēriņa, viņas izleetošanas. Lai iz preces

patēriņa mantotu vērtibu, mūsu naudas īpašneekam vajadzētu

būt tādam laimes luteklim, kas atklājis apgrozibas sfērā, tirgū
tādu preci, kuras leetojamai vērtibai pašai ir īpatnējā īpašiba
būt par vērtibas avotu, kuras pateesais patēriņš tamlīdz pats
būtu darba materializacija, darba eeveelojums, tā tad vērtibas

radišana. Un naudas īpašneeks uz tirgus atrod šādu īpatnēju

preci—ta ir darba spēja jeb darba spēks" (Kapitāls I. 95. lpp.).
Bet „darba speķa patēriņa process ir reize preces un

virsvērtibas ražošanas process" (Kapit. 1., 100. lpp.).
Darba spēkam tā tad peemīt īpašiba radit leelaku vērtibu,

nekā nepeeceešams viņa paša uzturai. §o parādibu Markss

izskaidro sekosi: „Darba spēka vērtiba top noteikta no ta

darba daudzuma, kas nepeeceešams viņa uzturēšanai un atra-

žošanai, bet šī darba spēka izleetošana rod savu robežu

veenigi strādneeka dzīves enerģijā un viņa ķermeņa spēkā.
Ik deenas un ik nedēļas darba spēka vērtiba ir pavisam kaut

kas cits, nekā ik deenas un ik nedēļas ša paša spēka nodar-

bināšana, tāpat kā bariba, kuru patērē zirgs, ir pavisam kaut

kas cits, nekā tas laiks, kurā tas var nest jājēju"*). Citeem

vārdeem, cilvēka darba, spēks savā darbā ņem no dabas zinā-

mu daudzuma enerģijas, kura tur uzkrāta no dabas proceseem.
Viņš savā darbā atbrīvo un peelāgo to savām vajadzibam, un

tamdēļ ari viņa ķermens var attīstīt enerģiju, kura sneedzas

pāri tamlaikam, kas nepeeceešams preekš ķermeņa pašuzturas.
Ja tas tā nebūtu, tad nebūtu eespējams nekāds progress, jo
cilvēkam vajadzētu mūžigi tikai strādāt savām meesigām
vajadzibam un tas nevarētu neka uzkrāt.

Šo domu attīsta Engelss kādā no savām vēstulēm Marksam. 1882. gada
beigas tas raksta: Jautājumu: ka var zināmā pārtikas veelu daudzumā eemee-

sotais enerģijas daudzums darba procesa radit (hinterlassen) leelaku enerģijas
daudzumu, ka viņš pats? — es izšķiru ša. Peeņemsim, ka veenam cilvēkam ik

deenas nepeeceešamee pārtikas produkti satur sevī 10.000 S. V (Siltuma veeni-

bas). Sīs 10.000 S. V
Lmūzigi līdzinasees 10.000 S. V., un praktikā pee pārvēršanas

citas enerģijas formas, pateicotees berzšanai un 1.1., pazaudē neleetderigi zināmu

dalu,_ cilvēka ķermenī, pat deezgan eeverojamu daudzumu. Cilvēka saimneeciskā

darba veiktais fizikaliskais darbs tamdēļ nekad nevar līdzinatees 10.000 S. V.,
bet ir vēenmer mazāks. Bet fizikaliskais darbs nav tālu vēl ekonomiskais.

No 10.000 S. V. veiktais ekonomiskais darbs nekādā ziņā nepastāv viņa šo pašu

*) K. Marx. Lohn. Preis. v. Pr. 30. lpp.
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10.000 S. V. atražošanā, vaj nu pavisam, vaj pa daļai, šādā vaj citādā veida...
Ekonomiskais darbs, kuru tas veic pateicotees šo 10.000 S. V. peeleetošanai,
pastāv

v

daudz vairāk jaunas, no saules izstarotas, S. V. saistīšanā īsāku vaj garāku
laiku. Sīm jaunam siltumveenibam ar pirmajām 10.000 S. V. ir tikai šāda darba
saite (Arbeitszusamenhaug). Vaj ar šo ik deenas peeieetojamo 10.000 S. V. tiks

peesaistitas jaunas 5000, 10.000, 20.000, jeb 1.000.000 S. V., tas atkarasees no

darba līdzekļu (ražošanas speķu K. P.) attīstibas līmeņa"... Un tāļak, runādams

par laikmetu, kur zvejneeciba un medneeciba bij noteicoša, viņš'raksta: „Pee
visa ta ir skaidrs, ka tas daudzums taukveelu un olbaltuma veelu, kuru cilvēks

eegūst medibas un zvejā, neatkarājas no ta daudzuma, kuru tas patērē, ja mēs

peeņemam, ka viņš cd normāli."

Tālāk Engelss savas domas papildina sekošā virzeenā: «Enerģijas uzkrāšana
no darba noteek veenigi lauksaimneecibS ... turpretim visās rūpneecibas nozarēs

enerģija tikai top tereta"*), citeem vārdeem, cilvēks pateicotees darba spēkam
ņem sava rīciba tos krājumus, kuri tur uzkrājušees pateicotees organiskeem
proceseem,_kadi noteekas dabā. Viņš darbojas tikai tādā kārtā, vaj nu uzkrāj,
vaj paglabā, vaj ari tos atrisina, peemēro savām vajadzibam. Un tāpat kā

dzirksteles siltums, pats neecigs, var atbrīvot milzigus sprāgstošās veelās
eemeesotos enerģijas krājumus, tāpat cilvēkam ir vajadzigs daudz mazāk darba

un enerģijas, nekā viņš dabū caur to savā rīcibā.

No visa augšminētā mēs varam taisīt noteiktu slēdzeenu:

pee kapitālistiskas technikas attīstibas līmeņa strādneekam nav

nebūt jāstrādā visa deena, lai tas eegūtu sev vajadz:go pārtikas
daudzumu, sava ķermeņa uzturai visām 24 stundām. Pe f ņemsim,
ka darba deena līdzinājās 10 stundām, peeņemsim tālāk, ka 5

stundās strādneekssaražo tādu vērtibas daudzumu, kāds nepee-
ceešams viņa darba spēka atjaunošanai, citeem vāreeem, sava

darba spēka vērtibu. Varētu izliktees, ka, atražojis savu darba

spēka vērtibu, strādneeks nu var meerigi likt darba rīkus pee
malas. Bet te viņam durvīs krūtis greež pretim kapitālists un

ved apmēram šādu valodu: „Tas viss ir jauki, ka tu esi sara-

žojis savu darba spēka vērtibu, bet taisni tamdēļ tu vari

strādāt vairāk nekā 5 stundas, un, zinādams to, es ari esmu

tevi līdzis nevis uz peec ā m, bet uz 10 stundām". Citeem

vārdeem, kapitālists Jeek strādneekam nostrādāt visu darba

deenu, bet maksā viņam tikai tādu vērf'bu, kura līdzinās

mūsu peemērā pusdeenai no viņa darba**). Šovērtibas daļu,
kuru strādneeks strādā virs savas darba spēka

vērtibas, peesavinas kapitālists, un tamdēļ mēs

viņu nosaucam par virs vērtibu. Tādā kārtā visa

jaunražota vērtiba sadalās samaksātā un nesamaksātā vērtibā,

jeb nepeeceešama vērtibā un virsvērtiba. Līdzigi tam

pats darbs un darba deena: nepeeceešama darbā un

virsdarbā, un pats produkts —n epeeceešamāproduktā
un virsproduktā. Tā mēs esam atklājuši virsvērtibas noslē-

pumaino avotu.

*) Fr. Engels und K. Marx. Briefwechsel 1913. IV. B. 500.-502. lpp.

**) K. Markss. Kapitāls 1.—113. lpp.— ,Bet pagājušais darbs, kurš eetilpst

darba spēkā, un dzīvais darbs, kuru tas var padarit, proti darba speķa ikdeenas

izdevumi un viņa paša ikdeenas patēriņš, ir divi pilnigi dažādi leelumi. Pirmais

noteic viņa maiņas vērtibu, pēdējais rāda viņa leetojamo vērtibu. Tas apstāklis,
ka vajaga tikai pusdeenas darbu, lai uzturētu strādneeku pee dzīvibas 24 stundas

ilgi, viņu nebūt nekavē strādāt veselu deenu."
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Citeem vārdeem: „Ja nu mēs vērtibas veidošanas procesu salīdzinājām

ar izvērtēšanas procesu, tas ir ar virsvērtibas veidošanas procesu, tad izvērtē-

šanas process nav nekas cits, kā tikai vērtibas veidošanas process, pagarināts

pāri par zināmu robežu. Ja pēdējais velkas tikai līdz tai robežai, kad kapitāla
samaksāta darba spēka vērtiba ir atražota jauna ekvivalenta, tad tas ir veen-

kāršs vērtibas veidošanas process. Ja vērtibas veidošanas process turpinās pari

par šo robežu, tas top par izvērtēšanas procesu"*).

„Mēs redzam, ka agrāk preces iztirzāšanā gūta starpība starp darbu, cik

tālu tas veido leetvērtibu, un starp to pašu darbu, cik talu tas rada vērtibu, ir

tagad izpaudusēs kā izšķiriba starp ražojamā procesa dažādām pusēm.

Kā darba procesa'un vērtibas veidošanas procesa apveeniba, ražošanas

process ir preču ražošanas process; kā darba procesa un izvērtēšanas procesa

apveeniba, tas ir kapitālistiskas ražošanas process, preču ražošanas kapitālistiska

forma."**)
§45. Konstantais un variabiais kapitāls.

Kapitāls, kā mēs redzam, ir pašpeeaugoša vēr-

tiba. Bet ne visas kapitāla daļas ņem veenadu dalibu šajā
vērtibas peeauguma procesā. Kapitālistam ražošanai nepee-
ceešami veenup ražošanas līdzekļi (mašinas, izejveelas, ēkas

un t. t,), otrup darba spēks. Tātad nepeeceešams neveen ka-

pitāls darba algām, bet ari ražošanas līdzekļeem. Bet ražo-

šanas procesā vērtibu pavairo tikai veena no

šīm kapitāla daļām, proti, darba algās eeguldi-
tā, pāreja daļa savu vērtibu tikai paglabā un

pāreet produktā nepārgrozitā veidā. Kādā kārtā

top vērtiba pavairota, to mēs esam izpētījuši. Mums acumirkli

uzstādās cits jautājums: kā veenā un taī pašā darba procesā,
kur jauna vērtiba top ražota, vecā vērtiba var tikt paglabāta.
Strādneeks taču neveic divus darbus veenā un taī pašā reizē.

Uz šo jautājumu atbildot, Markss atsaucas uz savu teoriju par
darba divējādo raksturu. Viņš raksta: „Savā abstraktajā vis-

pārējā īpašibā, kā cilvēka darba patēriņš, vērpēja darbs pee-
veeno kokvilnas un spolīšu vērtibam jaunvērtibu un savā kon-

krētajā, īpatnējā, noderigā īpašibā, kā vērpšanas process, darbs

pārnes šo ražojamo līdzekļu vērtibu uz produktu un tādi uz-

glabā viņu vērtibu produktā. Tā rodas divpuses rezultāts

veenā un taī pat laikā"***). Šee vārdi no pirmā acuuzrceteena

nav visai skaidri, un tamdēļ mums teit mazleet jāpakavējas pee
viņu iztirzāšanas. Līdz šim mēs jautājumu aplūkojām gandrīz
veenigi no kvantit ati v a — vairuma veedokļa, tagad mēs

aizveen vairāk tuvojamees jautājuma kvalita tiv a i pusei.
Atceresimees vispirms, ka vērtiba pate par sevi ir preces sa-

beedriskā īpašiba. Ko nozīmē no šī veedokļa: „radit jaunu
vērtibu"? Acimredzot, teit mums darīšana ar jauno ražošanas

atteecibu peeslēgšanas izcelšanos, jauna darba peeveenošanos
visā garajā sabeedriskā darbu virknē, kādu izeet cauri pro-
dukts. Bet šī jauno ražošanas atteecibu nodibināšanās var

notiktees tik veenigi uz veco pamatu, tikai tādā kārtā, ka ta

*) Kapitāls i. 115. lpp.
**) Kapitāls I. 116. lpp. '

***) K. Markss, Kap. 1., 118. lpp.
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nevis uzstājas tam pretim, bet to turpina. Citeem vārdeem,
jaunajam darbam vajaga būt sabeedriski leetderigam,
viņam sabeedriski leetderigi jāturpina veco, viņš nejauc vecas

ražošanas atteecibās, bet viņas uztur, un tikai tādā kārtā tas

rada jaunu vērtibu. It sevišķi skaidrs šis jautājums top, ja
mēs paraugamees uz visu ražošanas procesu no sabeedriskā

atražošanas veedokļa. No šī veedokļa mēs varam uzstādit

jautājumu: kas notiktos, ja vecā vērtiba netiktu paglabāta?
Vērtiba, par cik ta rodas no pastāvigas, permanentas jaunu
darbu uzslāņošanas, mēs varam sacit, atspoguļo no šī veedokļa
sabeedrisko darbu dališanu, viņu proporcionālo sadališanu un

zināmu darba ražiguma pakāpi. Ja kāda no vecām vērti-

bas daļām izkristu, netiktu atražota, tādā gadijumā
v

viss atra-

žošanas process tiktu satricināts pašos pamatos. Šis ražoša-

nas sabeedriskais raksturs parādās deezgan beeži, ja ražoša-

nas sprīdī noteek techniska revolūcija, kas spēji pavairo darba

ražigumu. Tas spēji atsaucas uz pārnesamo vērtibu, proti,
strādneeks pārnesīs to samazinātā veidā, nebūt ne proporcio-
nāli tam laikam, kurātas rada jauno vērtibu. Tā tad—vaj ve-

cā tiks paglabāta vecos apmēros un vaj jaunā vērtiba līdzina-

sees individuelai raditai jaunvērtibai, atkarasees nevis

no ražošanas, bet no atražošanas vērtibas.

Strādneeka darba spēks ražošanas procesā kā

ražo, tā paglabā veenigi sabeedriski nepeecee-

šamu vērtibu. Tā tad vecas vērtibas paglabāšana notee-

kās tamdēļ, ka katrs darbs ir sabeedriski leetderigs. Tikai

tamdēļ, ka viņš ir leetderigs, tas eesaistās visā sabeedriskā

darba kopumā] var tapt par veenu daļu no visa sabeedriskā

darba. Tomēr teit viņš neka jauna nedara, neka jauna
no ši veedokļa nerada. Bet reizē tas rada ari jaunu, proti,
tas turpina uzsākto darbu, tas neveen paglabā veco darba

produktu, bet peeleek jaunu darbu, kurš ir neveen leetderigs,
bet ir abstrakta darba patēriņš un tā tad, apmainot produktu,
dod eespēju saņemt pretim zināmu produktu daudzumu. Ņe-

mot visu to vērā, Markss rezumējot savas domas raksta: „Tā-
dā kārtā ta kapitāla daļa, kura pārvēršas ražojamos līdzekļos,

proti, pirmmaterialā, palīgveelās un darba līdzekļos, ražojama

procesā negroza savas vērtibas. Es to tamdēļ nosaucu par

konstanto (negrozigo) kapitāla daļu, jeb īsāki par kon-

stanto kapitālu (C).
Darba spēkā pārvērstā kapitāla daļa turpretim groza savu

vērtibu ražojamā procesā. Viņa atražo neveen savu pašas

ekvivalentu, bet ari virs ta zināmu pārpalikumu, virsvērtību,

kurš pats var grozitees, var būt leelaks vaj mazāks. Iz kon-

stanta leeluma šī kapitāla daļa pastāvigi pārvēršas variabl ā

(grozigā). Es viņu ari tamdēļ nosaucu par variablo kapi-
tāla dalu, jeb īsāki par variablo kapitālu (V)."*)

:) Markss Kapit. 1., 124. lpp.
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Teit jaeegaumē ir veens, ka Markss izšķirību šajā gadi-

jumā ņem no vērtibas pavairošanas veedokļa un

nevis no materiālā, tā tad mums teit darišana ir ar sabee-

drisku izšķiribu un nevis materiālu.

46. Virsvērtibas un eksploatacijas norma.

Tagad mēs varam eevest vēl dažus apzīmējumus. Ja pa-

raugamees no virsvērtibas ražošanas veedokļa, mēs redzam,
ka strādneeks top eksploatets. Eksploatacija, protams, visos

gadījumos nebūs veenada. Šo dažadibu mēs varam izteikt

matemātiski. Pee ta, lai izzinātu, cik leelā mērā noteek ek-

sploatacija, mums acimredzot nav jāsalīdzina viss kapitāls un

visa virsvērtiba, bet tikai variablais kapitāls un virsvērtiba.

Jaunradīta vērtiba, mēs zinām, ir noteikts leelums, teiksim, 10

darba stundas. Viņā eetilpst tā tad variablais kapitāls un virs-

vērtiba (m). Peeņemsim, ka mums ir divi uzņēmumi. Veenā

10 stundas darba deena dalās: 5 nepeeceešamās, 5 virsstundās.

Otrā: 6 nepeeceešamās un 4 virsdarba stundās. Acimredzot,
ka eksploatacija pirmā uzņēmumā būs leelaka nekā otrā. Tā

tad eksploatacijas leelumu mēs varam, acimredzot, izmērot pēc
tām atteecibam, kādās atrodas virsvērtiba un variablais kapi-
tāls. To var matemātiski izteikt procentēs.

Pirmā gadijumā: Proti, ™== izrēķinot procentēs mēs

dabūsim: = 100%. Otrā gadijumā turpretim —

—
= 66-|%. Šo procentēs izteikto atteecibu starp virsvēr-

tibu un variablo kapitālu Markss nosauc par virsvērtibas

normu.

Tomēr ar to vēl nav galigi attēlota eksploatacijas norma.

Mēs augšup peeņēmām, ka darba deena būs veenlīdziga. Bet

var būt pavisam citāds gadījums, kad darba deena divos

ņēmumos nāv veenadā garumā. Peernēram, veenā ta līdzinās

8 stu dam, otrā 12. Virsvērtibas norma abos gadijumos var

būt veena un ta pate, teiksim, 100%, tā tad abos gadijumos
pusi no savas darba deenas strādās kapitālistam, bet pirmā
gadijumā šī puse līdzinasees 4 stundām, otrā 6 st. Acimre-

dzot, ka eksploatacija otrā gadijumā būs daudz leelaka kā

pirmā. Tamdēļ, lai uzzinātu eksploatacijas normu, mums jā-

ņem vērā ari darba deenas garums.

§ 47. Kas ir kapitāls? Līdz šim mes esam leeto-

juši vārdu kapitāls. Tagad ir peenācis laiks tuvāk apzīmēt
šo jēdzeenu. Šajā nolūkā mēs ņemsim kādu pilsoniska zinat-

neeka apzīmējumu un, iztirzājot to, parādisim, caur ko šķirās
Marksa uzskats no šeem uzskateem. Pazīstamais mazineeks

(tagad jau «bijušais") prof. Balods raksta: „Kas ir kapitāls?
Kapitāls tautsaimneeciskā nozīmē ir ta katra cilvēka īpašuma
daļa, kura noder ražīgai darbibai, produktu, preekšmetu ražo-
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sanai. Tas ir nevis viss īpašums, ne jau mēbeļi, rotas leetas,
bet zeme, zemkopibas ražošanai vajadzigais inventārs, fabrikas
ar masmam un izejveelu krājumeem ...

Pirmais kapitālists

*

V
s*s

'
kas noasināja akmeni cīņai un medijuma eegūša-

So izrakstu mēs peevedam ne tamdēļ, ka te būtu kas
orģmals („laba daļa patstāvigu pētijumu rezultāts", kā pašlee-
ligi raksta prof. Balods), bet gan tamdēļ, ka te neka orģinala
nav. Tas ir veenigi raksturīgs pilsoniskās ekonomijas domu
vājības un nespēka spilgts peemērs. Cik stipri pilsoniskā doma
teit mīdās uz veetas, to peerāda tas, ka teem pašeem vārdeem

par kapitālu apzīmē mežoņa akmeni un rungu jau 1836. gadā
angļu pulkvedis Torrens (Sk. Markss Kap. 1., 107. lpp.
9. peezīme).

Tā tad ražošanas līdzekļi ir kapitāls, tā varētu īsumā iz-
teikt augšminēto domu.* Nav grūti redzēt, ka šādā kārtā vi-

sas sabeedriskas eēkārtas pārvēršas veenā pelēkā krāsā. Pa-

teešam: mežoņa runga un akmens ir kapitāls, dzimtscilveka
arkls ir kapitāls, brīva zemneeka zirgs un amatneeka darba

rīks ir kap:tals, fabrikanta milzigas mašinas ir kapitāls, prof.
Baloža spalva ir kapitāls, un veens solis, kamdēļ neteikt:

strādneeka darba rokas ir kapitāls. Tā tad no paša pasaules
gala līdz mūžibai aizveen pastāvējis ir kapitāls, katrs cilvēks

ir bijis un būs kapitālists. Jautājums tādā kārtā ir pārak
skaidrs un pētišana ir pilnigi nevajadziga, katra laikmeta iz-

šķiriba ir nogludināta un rūpigi noslēptas tās pretrunas, kurās

raustās kapitālistiskā eekārta. Atleek veenigi šķiru cīņu iz-

sludināt par nejēdzību. Tā raksta zocialdemokrats!

So „zinatnisko" nejēdzibu„patstāvigo pētijumu rezultātu"

Markss jau labi sen ir izsmējis. Pateešam, jautājums nebūt

nepastāv eekš tam, ka mežoņam ir vajadzigi ražošanas rīki un

līdzekļi, un ari tagad, kapitālistiskā eekārtā, viņi tikpat nepee-

ceešami, jautājums nepastāv ari eekš viņu izšķiribas pēc m a-

terialā satura, ka mežoņam tee bij no koka un akmeņa,
bet tagad no dzelzs un tērauda. Vispirmām kārtam teit katrs

ražošanas līdzeklis ir prece un tā tad vērtiba, tomēr ne tikai,
bet kapitāls ir tāda vērtiba, kura ražošanas

procesā paleelinajas, rada virsvērtibu, kuru

peesavina kapitālists, pateicotees strādnee-

ka darba spēka eksploatacija i. Sī izsūkšana

nenoteekas peespeestā kārtā (vergu darbs, dzimt-

būšana) —ta no tee kās, no virspuses_ raugotees,

pilnigi labprātigi, kā divu veenlīdzigu cilvēku

— ražotāju, preču Jpašneeku — brīvsizlī gurns.
Katrs šeit šķeet saņēmis ir savu vērtibu, un tomēr izrādās ga-

lu galā, ka kapitālists ir pelnijis.
„
Nēģeris ir nēģeris" — rak-

sta Markss, — „tikai zināmos apstākļos viņš top par vergu.

*) Prof. K. Balodis. Eevads tautsaimneeciba, 113. lpp.
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Kokvilnas masina ir masina, ar ko vērpt kokvilnu. Tikai zi-

nāmos apstākļos ta top par kapitālu. No šeem apstākļeem
izrauta, ta ir tik pat maz kapitāls, kā zelts pats par sevi nauda,

jeb cukurs pats par sevi cukurcena . . .
Kapitāls ir sabeedriskā,

ta ir vēsturiska ražojama atteeciba (K. Marx. Lohnarbeit un

Kapital.)". „Kapitals nav vis leeta, betsabeedriskā atteeciba per-

sonu starpā, ko norisina leetu vidutiba"*). Pateešam, ražoša-

nas rīki un līdzekļi pastāv visos laikos, bet tikai veenā, kapi-
tālistiskā eekārtā, teem peekrīt īpatnēja sabeedriskā loma, proti
tāda, ka viņu īpašneeks var peesavinatees daļu no strād-

neeku darba pa brīvu caur darbaspēka (un nevis paša strād-

neeka) pirkšanu. Tā tad, ja mēs raksturojam kādu eekārtu kā

kapitālistisku, tad ne tamdēļ, ka teit pastāv ražošanas līdzekļi,
bet gan tamdēļ, ka še pastāv īpatnējas ražoša-

nas atteecibās, kuras peešķir ražošanas līdzek-

ļeem kapitāla raksturu. Tā tad. pee šīm īpatnējām ra-

žošanas atteecibam ražošanas līdzekļi eegūst īpatnēju z o c i a-

lu funkciju, sabeedrisku lomu peesavinat strādneeku virs-

ciarbu.

Ar šo jautājumu ceeši saistits veens no buržuāzijas zofismeem. Tā, pee-

rnēram, veens no pilsoniskeena Marksa kritiķeem raksta: »Uz ka balstās darb-

vērtibas teorijas apgalvojums, ka vērtiba top ražota tikai no cilvekeem?

Kamdēļ nevar radit vērtibu dzivneeki, kuri no tīri fizioloģiska veedokļa ne caur

ko neatšķiras no pirmajeem"**). Un tālāk šis kungs cenšas peerādit, ka ari virs-

vērtibas ražošana nav nekāda strādneeku (cilvēku) privilēģija. Sis zofisms,
protams, balstās uz veenkāršu nespēju vaj negribu sapr?st Marksa teoriju. Kā

kapitāls, tā virsvērtiba, tā vērtiba un algots darbs ir noteiktu cilvēka sabee-

drisko ražošanas atteecibu atspulgojums. Teit mums darišana ar cilvēku attee-

cibam un nevis cilvēku atteecibam pret dzīvneekeem. Visi šee jēdzeeni ir no-

teiktu ražošanas atteecibu greizais atspoguļojums atziņā. Tikai tāds ir viņa sa-

turs. Tiklīdz mēs atkāpjamees veenu soli no ši veedokļa, tūdaļ mums zūd kura

katra izšķiriba starp mašinu, dzīvneeku un cilvēku. Marksa ekonomijas veedo-

klis tā tad ir nevis materiālo, bet sabeedrisko procesu veedoklis. Lūk kamdēļ

ja no materiālā veedokļa starp dzīvneeku un cilvēku nav nekāda starpiba, tad

pavisam citādi tas ir no sabeedriskā veedokļa.

§ 48. Kapitāla fetišistiskais raksturs. Lai

labi eegaumetu šīs nodaļas jēdzeenu raksturu, nodrošinātu tos

pret dažadeem pilsoniskeem zofismeem, mēs pakavesimees teit

mazleet tuvāk pee viņu raksturošanas. Jau nodaļā par vēr-

tibu mēs redzējām, ka ta izteic veeliskā veidā noteiktu preču
ražotāju atteecibās. Tagad mēs to pašu varam konstatēt at-

teeciba uz kapitālu. Pateešam, kapitāls vēl nav ražošanas lī-

dzeklis, tas ir ražošanas līdzekļi tikai pee noteiktām ražošanas
atteecibam. Tomēr parastajā pilsoniskajā atziņā ražošanas lī-

dzekļi un nauda, par kuru šee ražošanas līdzekli ir eegāda-
jami, šķeet kā kapitāls par sevi, no mūžības, un kapitālists
katrs, kuram veen ir zināma noteikta vērtibas zuma, ar kuras

:i:) K. Markss. Kapitāls 1., 527. lpp.
**) $paHK. Teopna iļeHHOCTii MapKcan cc 3H.aqeHHe. 1900. g. 157.,

108. lpp.
r &
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palīdzību tas var uzsākt ražošanu. Tādā kārtā ari šeit noteik-

tas ražošanas atteecibās it kā kristalizējas ražošanas līdzekļos
un, kapitālismā, pat katrā vērtibas materiālajā eetērpā. Šī ilū-

zija vēl jo vairāk pastiprinās caur to, ka noteiktas ražošanas

atteecibās pastāv tikai tik ilgi, kamēr divas šķiras jeb divu

šķiru locekļi stāv veens otram pretim maiņas un ražošanas

procesā kā uzņēmējs un darba spēka pārdevējs. Kas atteecas

uz vērtibam, tad — neraugotees uz to, ka viņas izkrīt laukā

no ražošanas un apmaiņas, pateicotees ražošanas atteecibu sa-

raustītas un nejaušas saistišanas gaitai, tā tad faktiski pārstāj
būt kapitāls, pārstāj pavairot savu vērtibu, uzsūkt nesamaksāto

darbu,—neraugotees uz visu to, tās tomēr top uzskatitas kā ka-

pitāls, kaut ari kapitāls potencē, saistitā stāvoklī, un līdz ar to

pats šo vērtibu īpašneeks kā kapitālists, kaut gan viņš neuz-

stājas nedz kā darba spēka pircējs un, nedz šādi nedz tādi,
nesaistās ar ražošanas procesu. Lai kādu cilvēku sauktu par

kapitālistu, vispārēja, pavirša vērotajā prātam peeteek, lai mi-

nētais sabeedriskais loceklis būtu ražošanas līdzekļu vaj vis-

pāri zināmu vērtību īpašneeks. Tādā kārtā, kaut gan . pats
kapitāls, kā noteiktas leetas vērtibas sabeedriskā īpašiba, ir

atkaribā no zināmām īpatnējām kapitālistiskām ražošanas attee-

cibam un raksturojas faktiski kā kapitāls tikai tik ilgi, kamēr

pastāv šīs noteiktās atteecibās, tomēr viņš uztursavu sabeedrisko

īpašibu ari ārpus šīm atteecibam, un cilvēks ir kapitālists tikai

par tik, par cik viņš ir šo vērtibu īpašneeks, un tikai tik ilgi.
Cilvēks un viņa stāvoklis sabeēdribā top noteikts atkaribā no

viņa atteecibam pret privātīpašumu uz ražošanas līdzekļeem
jeb viņu ekvivalentu. Kā mēnesis top apspīdēts no saules, tā

cilvēks apzeltits no viņa produkta. Savukārt, ari šeit leetu

kustiba izsauc cilvēku kustibu, ja pateicotees krizei kapitālists
nonāk pee plika speeķa, kā Belcebuls tas gāžas no sabeedri-

bas debesaugstumeem tās elles dibenos.

Tā tad ari teit mums jāizšķir saturs no formas. Tāpat
kā vērtiba, tā teit noteikts īpatnējs vēsturisks saturs slēpjas aiz

mistiskas veeliskas formas. Pee visa ta šis mistiskums sarež-

ģijas caur to, ka viņš jau savukārt balstās uz vērtibu. Patee-

šam. No pirmā acumirkļa uz kapitālistiskā vergu tirgus viss

noteek kārtigi. Katrs uzstājas par sevi, kā veenlīdzigs preču,

īpašneeks, katrs brīvs tirgotees, kā viņam patīk, var pārdot,
var ari nepārdot savu preci. No virspuses raugotees, teit

valda ~teešam eedzimto cilvekteesibu paradize. Tur valda

veenigi brīviba, veeniīdziba, īpašums un Bentams (angļu filo-

zofs, kurš mācija, ka personiga intrese—egoisms—ir visas dar-

bibas dzinējspēks. K. P.). Brīviba! Jo preces, peem. darba

spēka, pircēju un pārdevēju vada veenigi viņu brīvā griba.
Viņi slēdz līgumus kā brīvas, teesiski veenlīdzigas personas.

Līgums ir tas gala rezultāts, kurā viņu griba kopēji teesiski

izpaužas. Veeniīdziba! Jo viņi savstarpēji atteecas veenigi
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kā preču Tpašneeki un apmaina ekvivalentu pret ekvivalentu,

īpašums! Jo ikveens ir noteicējs tik par savējo. Bentams!
Jo ikveenam no vineem rūp tikai par sevi. Veeniga vara, kas

tos saved kopā un savstarpējā atteecibā, ir viņu
<

pašlabuma,

viņu savtibas, viņu privātīpašuma vara. Un taism_ caur to, ka

tādi, ikveens tikai par sevi neveens par otru nerūpējas, viņi,

pateicotees pretstabilai (eepreekšnoteiktai) leetu harmonijai

(saskaņai), jeb ta visveiceja „deeva pirksta" vadībai, veic ti-

kai sava savstarpēja labuma, vispārējas noderības kopm-

trešu darbu" (Kapitāls 1., 101. lpp.). Tā zem leetu ārējo at-

teecibu veenlīdzibas formas top paslēptas pretruņu pilnas ek-

sploatacijas atteecibās. Tas noteek tamdēļ, ka teit valda preču

sabeedriba, jo pati kapitālistiskā sabeedriba ir preču sabee-

dribas īpatnējs veids, un tālab ražošanas atteecibās nokārtojas
teit veenlīdzibas veeliskās formās. Tā tad tas apstāklis, ka

preces savā dažadibu, ārējā veidā apmainās ka veenhdzigas,

kas izreet no ta, ka teit veenup uzstājas veens otram pretim
divi juridiski veenlīdzigi preču ražotāji, šis likums tagad ap-

tver visas kapitālistiskās atteecibās. Demokrātija — luk š s

eemeesotais un politiski izteiktais preču saimneecibas lozungs.
Viņš neatspoguļo veenigi cenšanos noleegt feodālos žņaugus,
nedz ari veenigi brīvi izsūkt strādneekus, viņā bez visa ta at-

spoguļojas visas preču saimneecibas pamatu pamati. Kā uz

tirgus apgrozās miljoneem preču, sākot ar visgreznakām un

beidzot ar vismelnakām, sākot ar koķetes smalkām zeķēm un

beidzot ar zemneeka smirdošām čabatām, kā teit tee veenlī-

dzigi demokrātiski veens ar otru kaisli apkampjas karstajā
maiņas aktā un gaužām ilgojas un vārgst, ja tas nevar notik-

tees, tā visā kapitālistiskā dzīvē cilvēku visneveenlīdzigakās
ražošanas atteecibās tagad top izteiktas šī materiāla veenlīdzi-

bas fetiša formās un tādā kārtā vēl jo vairāk top aizplīvurots
viņa īstais pamats un saturs.

Ar šo ceeši saistits jautājums par darba spēka vērtibuun „darba vērtibu".
Markss ceeši runā par to, ka darbam vērtibas nav, bet veenigi darba spēkam.
Tas izskaidrojams ar to, ka darbs un vērtiba atteecas veans pret otru kā sa-

turs pret formu. Darbs rada vērtibu, vērtiba ir darba forma. Savukārt, darbs
ir preču sabeedribas sabeedriskā nepeeceešamiba, vērtiba tās plrveeliskota iz-

teiksme. Bet kapitālistiskā eekārta dibinās uz preču apmaiņu, viņas pamatā ir

preču apmaiņas atteecibās. Darba spēks turpretim ir specifiska kapitālistiskās
eēkārtas prece un viņa apmaiņa noteek uz vērtibu apmaiņas pamateem.

..Abstrakts darbs", — raksta_ Rubins — „kurš rada vērtibu, ir preču sabee-
dribas izteiksme, raksturojot to ka privāto, autonomo saimneecibu kopumu, sai-

stitu ar maiņas ražošanas atteecibam. Algots darbs, jeb strādneeku darba
spēks —tair no ražošanas līdzekļeem atdalita darba izteiksme. Tas nostādits
pretim šeem ražošanas līdzekļeem un saveenojas ar teem algas darba līguma
veida starp kapitālistu un strādneeku. Abstraktais darbs izteic preču saimnee-
cibas ražošanas pamata atteecibu, algots darbs kapitālistiskās eēkārtas ražo-
šanas atteecibu. Vērtība pastāv neveen kapitālistiskā eekārtā, bet ari veen-

karsa precu saimneecibā. Ta ir preču ražotāju atteecibu veeliskā izteiksme.
Ta tad vērtības „radītājs" ir abstrakts darbs un nevis algots darbs (darbaspēks),
kurs raksturo veenigi kapitālistisko saimneecibu."
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„No Šejeenes saprotams, kālab darba spēkam ir vērtiba, bet „darbam" ne.

Darba spēks izteic ražošanas atteecibās starp strādneeku un kapitālistu, kurā tee

top saistiti caur „leetu apmaiņu" (naudas apmaiņu pret darba spēku). Darba

spēks uzstājas kā prece, kā „leeta", kuras rīciba (pacnopaaceHHe) eet no veena

privatīpašneeka, strādneeka rokam, kapitālista rokās un šajā pārejā rada viņu

starpā ražošanas atteecibās. Darba spēKS ir ~leetiška" jeb „pārveeliskota" (ne
fiziskā, bet zocioloģiskā, t. i. fetišistiskā nozīmē) kapitālista un strādneeka, kā

divu preču ražotāju, savstarpēja ražošanas atteeciba; tā tad viņai ir „vērtiba", jo
pēdējā nav vairāk nekas, kā „leetiška", objektiva preču ražotāju atteecibu iz-

teiksme. Ši darbu saite starp viņeem ir sabeedrisks fakts, kas rod savu izteiksmi

leetiškā formā, „pārveeliskotā vērtibā", bet pats uzstājas sabeedriskā formā un

nevis veeliskā, tā tad viņam nav vērtibas. „Darbs un „vērtiba" ir veenas un

tās pat parādibas, preču ražotāju sabeedribas darba saišu izteiksme viņas sa-

beedriskā ražošanas un veeliskā veidā. Darbs, kā sabeedriskā ražošanas saite,
rod savu izteiksmi vērtibas veeliskā formā, bet pats nav „leeta", „vērtiba".

No šejeenes ir saprotams, ka „darbs" (sabeedriskā darba organizācija

viņas preču formā) rada vērtibu, bet viņam pašam nav vērtibas. Turpretim al-

gots darbs jeb darba spēks (t. i. darbs' viņu šķiras pretstatā kapitālam) parādās
(BtJCTjnaeī) preces veidā, viņam ir vērtiba, bet pats vērtibu tas nerada" (Py-
6hh. ChepKH no t. gtohmocth K. MapKca. L izd. 93.-94. lpp.)



VI. RELATĪVĀ VIRSVĒRTĪBA

§ 50. Darba deenas maksimums un darba

algas minimums. Kapitālista peļņas kāre ir neaprobežota.
Viņš cenšās izspeest no strādneeka visu, ko veen var. Tālab

gluži skaidrs, ka tas labprāt samazinātu darba algu līdz nullei

un darba deenu pagarinātu līdz 24 stundām. Ja viņš to nedara,
tad tamdēļ, ka nespēj to darit, jo viņa darbiba ir eerobežota,

kā sabeedriski, tā dabiski. Dabiski ta eerobežota

tamdēļ, ka strādneeka ķermeņam, veenup, nepeeceešams
noteikts daudzums (minimums) baribas veelu, tā tad ari no-

teikts minimums darba algas, kura tikai zināmos gadijumos,
par kureem mēs runāsim vēlākā nodaļā, krīt zem sava mini-

muma, bet ari pēdējā gadijumā nozīmē neleet'gu darba spēka
izšķeešanu, proti, netop peenācigi atražots. Otrup, strādnee-

kam ir nepeeceešams zināms minimums atpūtas, bez kuras

neveena ,;dzīva mašina" nevar ilgstoši strādāt. Sājā ziņā
darbdeeenai ir tīri fizioloģiskas robežas. Pee visa ta, jo vairāk

attīstās technika, jo techniski smalkāki un sarežģitaīci ir šee

procesi, jo vairāk uzmanibas tee prasa no strādneekeem, jo
īsākai jābūt ir darbdeenai. To pašu mēs varam sacit par
darba algu. Ilgstoši turēt darba algu zem tās minimuma, nozīmē

sadragāt darba ražigumu tik tāļu, ka lētas darba algas kapitā-
listam var iznākt pārak dārgi.

Sabeedriski kapitālists eerobežots caur to, ka, attīsto-

tees aizveenu vairāk strādneeku šķirai, tas sastop ari sīvāku

pretošanos darba deenas pagarināšanai un algas pamazinašanai,
tā kā zināmos laikos ir spoests pat samazināt darba deenu

un paaugstināt darba algu. No visa ta mēs redzam, ka šaiā

virzeena virsvērtibas pavairošanai ir liktas noteiktas robežas.

§51. Nepeeceešama darba laika samazinā-
šana un virsvērtibas norma. Tamdēļ katrs atsevi-

šķais kapitālists meklē izeju cita virzeenā. Kā mēs jau redzējām,
darba deena (tas pats ari jaunradītā vērtibā) sadalās nepee-
ceešama un virsdarbā (virsvērtiba). Peeņemsim, ka darba deena
mums līdzinās 8 stundām, no kurām 4 stundas ir nepeeceešamais
darbs un 4virsdarbs. Tādā gadijumā virsvērtibas norma līdzina-
sees 100%. Grafiski to mēs varam attēlot sekosi (sk. 90. lp.):
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Peeņemsim tālāk, ka kapi tai stam kaut kādā ceļā būtu

jzdevees samazināt nepeeceešamo darbu pa veenu stundu, t. i.

no 4 uz 3, tādā gadijumā ta novestu pee spējas virsvērtibas

normas augšanas: no 100% ~ tas izaugtu uz 166 %%. Bet

vaj tas maz ir eespējams? Vaj samazināt nepeeceešamo darbu

nenozīmē samazināt darbu algu? Ja gan. Tas nozīmē, peeņemot
ka samaksāta teek darba spēka vērtiba, tikai veenā gadijumā

eespējama nepeeceešama darba samazināšana, proti, ja krītas

paša darba spēka vērtiba. Bet darba spēka vērtiba var

kristees veenigi tādā gadījumā, ja palcek lētāki tee produkti,
kuri i epeeceešami strādneeka uzturai. Produkti taps lētāki

veenigi tad, ja viņu vērtiba kritisees, kas eespējams
veenigi peeaugot darba raž gurnam.*)

„Peeņemot, ka darba spēku samaksā viņu pilnā vērtibā," raksta Markss,
„rnūsu preekšā atklājas šāda alternativa (ceļa jutis): ja darba ražojamais spēks un

viņa intensivitates normalmērs ir zināmi, tad virsvērtibas norma ir paceļama

veenigi darbdeenu abzoluti pagarinot; otrup, ja darbdeenas robežas ir zināmas,

tad virsvērtibas norma ir paaugstināma tikai relativi mainot viņas sastāvdaļu,

vajadzigā darba un virsdarba leelumu, kas savukārt, ja algai nebūs
_

kristees

zemāk par darba spēka vērtibu, prasa maiņu darba ražibā, intensivitatē"*)- Bet

„lai pazeminātu darba spēka vērtibu, ražojama spēka pacelšanai jāaptver rūp-

neecibas nozares, kas noteic darba spēka vērtibu, tā tad vaj nū peeder parasto
uzturas līdzekļu skaitā, jeb var stātees to veetā. Bet preces vērtibu noteic

neveen tas darba daudzums, kurš tai peedod pēdējo formu, bet ari viņu ražo-

jamos līdzekļos saturamā darba masa
...

Tā tad ražojama darbaspēka pacelšana
un preču atteeciga palētinašana tanīs rūpneecibas arodos, kas sneedz konstanta

kapitāla materiālos elementus, proti darba līdzekļus un darba materiālu, nepee-
ceešamo uzturas līdzekļu ražošanai — tanī pat laikā pamazina ari darba speķa

vērtibu."**)

Teit mums tā tad ir darišana ar citādu virsvērtibas

ražošanas veidu, proti, veidu, kurš^navsaistits ar darba deenas

pagarināšanu, bet viņu sastādošo daļu, nepeeceešamā darba

un virsdarba, savstarpēju Ieeluma izmaiņu. Proti, abzoluti—to

kopzuma paleek veena un ta pati, bet atteecigi (relativi)
vini izmainās, tāpat kā zuma 5,*paleekot veena un ta pati,
var sastāditees dažādi: 3-1-2=5, jeb 4-1-1—5. Tamdēļ mums

*) Kapitāls I. 340. lpp.

**) Kapitāls I. 200. lpp.
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teit ari jāizdala šis virsvērtibas ražošanas veids no mūsu līdz-

šinēji apskatītā. Tas mums jādara vel vairāk tālab, ka teit bus

darišana, kā to tūdaļ tālāk redzēsim, ar jaunām ražošanas

atteecibam un tādām sabeedriskām paradibam, kuras nevarētu

veenigi izreetet no kapitālista un strādneeka atteecibam.

Tamdēļ ari Markss, formulējot izšķiribu starp abeem mineteem

virsvērtibas ražošanas veideem, raksta: „To virsvertibu, kuru

ražo pagarinot darba deenu, es nosaucu par abzoluto

.virsvērtību; to virsvērtibu turpretim, kura izverd iz vaja-

dziga (nepeeceešama. K. P.) darba laika saīsinājuma un iz

atteecigas maiņas abu darbdeenas sastāvdaļu leelumu atteeciba

—par relatīvo virsvērtibu"*).
Pee augšminētā būtu japeemetina vēl sekošais. Izšķirība

starp relatīvo un abzoluto virsvērtibu nav eedomajama kā

statiska, kā sastinguse. Proti, ja mums ir deenā ražots 100%

virsvērtibas, tad pārak aplami būtu eedomatees leetu tā, itkā,

teiksim, 75% no tās ir abzoluta virsvērtiba un pārejās ir rela-

tivā virsvērtiba. Ne, mums ir darišana ar veenu veenigu un

ne divām virsvērtibam. Ja mēs runājam par izšķiribu, tad

izšķiribu dinamikā, kustibā, proti, par izšķirību virsvērtibas

palielināšanas procesā. Mēs sakām, ka šī paleelinašanās var

notiktees divējādā veidā, divējādā virzeenā, un no ši veedokļa
mums jātaisa izšķirība. Par izšķiribu mēs runājam pee virs-

vērtibas peeauguma. Kad peeauguma process izbeidzas,
mūsu acu preekšā ir veena veeniga virsvērtiba, kurā ne ar

kādu mikroskopu nevar vairs atrast divas dažādas virsvērtibas

un kuras tālākā pavairošanās var notiktees atkal divējādā
kārtā. Tā tad izšķirība meklējama nevis pašā virsvērtībā, bet

viņas ražošanas metodē.

§ 52. Papildu virsvērtiba. Tomēr pee augšminētā
mums ir japeemetina sekošais. Nupat minētais process, proti,
strādneeku uzturas līdzekļu palētinašana, nav nebūt veenmēr

katra atsevišķā kapitālista apzinigas darbības sekas, bet gan
citas svarigas parādibas, kura top izsaukta no kapitālista
savstarpējas konkurences un kuras iztirzāšanai mēs tūdaļ
peegreežamees.

Preces tirgus vērtiba, kā mēs zinām, nebūt nesakrīt
veenmēr ar atsevišķo, md i viduc1ovērtibu, bet top noteikta

no sabeedriski nepeeceešama darba. Ja nu mēs peeņemam, ka

kādas preces ražošanai sabeedriski nepeeceešams ir 10 stundas

pee vidējas technikas darba intensivitates un mākulibas, bet

kāds no kapitalisteem to var ražot 8 stundās, tad acīmredzams,
ka šādā gadijumā pēdējais nepārdos vis savu preci par 8 stun-
dām leelu vērtibu, bet par 10 st., jeb mazākais, lai izkonkurētu

savus pretineekus — par 9% st. Tas nozīmē, ka bez parastas
peļņas tas vēl saņems papildu virsvērtibu, kura nāk viņa rokās

*) Kapitāls, I. 200. lpp.
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tamdēļ, ka tas var ražot lētāk nekā visi pārejee, citeem vārdeem

tamdēļ, ka viņa rndividuela ražošanas vērtiba

nesaskan ar sabeedrisko. Tādi gadijumi noteekās

kapitālismā ik uz soļa, pateicotees tam, ka kapitālists eeved

jaunus techniskus uzlabojumus, kas padara viņa uzņēmumā
nodarbināto darbu ražigaku par viduvējas darba ražibas līmeni

zināmā nozarē. Ņemsim veenu peemēru. Peeņemsim, ka zināmā

nozarē katra mašina ražo gadā (250 deenās) 10.000 gabalu
zināmas preces. Peeņemsim, ka ražošanas izdevumi sastādisees

sekoši: mašina 10.000 rubļu. Viņas mūžs līdzinās 10 gadeem.
Tā tad gadā nodils 1000 rubļu leela vērtiba, kura pārees galējā
produktā. Izejveelas 10.000 rub. Darba alga caurmērā uz katru

mašinu 1250 rubļu. Kapitālista uzņēmumā 10 mašinaš, pee katras

mašinas 1 strādneeks. Lai nesarežģitu mūsu aprēķinus, mēs

atmetam nost visus citus izdevumus. Tā tad katras mašinas

produktu gada vērtiba sastādisees sekoši:

1000 rub. m n
/■

, v

10 000
C

- (konstant. kap.)

1250 rub. V. (variablais kap.)
1250 rub. M. (v. vērt.).

13.500 rub. Uz 10 mašinam X 10. — 135.000 rub. Pavisam

saražots 100.000 g. Tā tad katrs gabals maksās =

== 1,35 r. Peeņemsim tagad, ka 1 no 1000 zināmā nozarē eso-

šeem kapitalisteem eeved jaunu mašinu, kura izmaksā 12.000 r.,

bet pavairo saražoto produktu skaitu no 10.000 uz 20.000.

Tādā gadijumā mēs dabūsim sekošu ainu.

r _ ļ 1200 rub.
U ~~

l 20.000
„

V = 1250
„

M — 1250
„

23.700 rub. Uz 10 mašinam 237.000. Katrs gabals

tādā gadijumā izmaksās L i- apmēram — 1,18 r. Bet

tā kā viss preču vairums top ražots vēl aizveen ar vecas tech-

nikas paiīdzibu, tad acimredzot tirgus vērtiba (vērtiba, par

kuru kapitālists pārdos savu preci) iīdzinasees tievis 1 rub

18 kap., bet gan 135 kap., un tādā gadijumā pēdējais kapitā-
lists savas preces pārdos par 135 kap. un nevis 118 kap. gabala.
Protams, lai izkonkuretusavus pretineekus, citeem vārdeem, lai iz-

veetotu uz tirgus peeaugušo skaitu preces, viņam vajadzēs nolaist

mazleet savu cenu un, peeņemsim, ka viņš pārdos tos par

130 kap. gabalā. Tādā gadijumā tas pārdos savas preces par

260.000 rub. Ja viņš savas preces būtu pārdevis par 237.000 r.,

tad tas būtu dabūjis virsvērtibu līdzigi visam pārejam —

12.500 rubļu. Tagad turpretim tas saņems vēl papildu virs-

vērtību — 23.000 rubļu. Šī papildu virsvērtiba ir
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veens no galvene© ni dzenuļeem, kas speež
ccv es t kapi tali stu ai zvcc n jaunu techniku.

Tomēracimredzams, ka šai papildu virsvērtībai ir tikai pa-

gaidu raksturs. Acimredzams, ka savstarpējā konkurencē kapi-

tālisti, dzīdamees pēc papildu virsvērtibas, veens par otru cen-

tisees eevest aizveen jaunu techniku, caur ko cenu līmenis

aizveen pazeminasees, un tad, kad minētā pirmā kapitālista

uzņēmuma teehniskais līmenis būs tapis par sabeedriski vidējo,
ari' šī uzņēmuma individuelā vērtiba būs tapusi par sabeedriski

vidējo tirgus vērtibu un tā tad izzudīs ari papildu virsvērtiba,
kura izreeteja no viņa monopolā stāvokļa. Tamdēļ gluži sa-

protama ir teeksme glabāt ražošanas noslēpumus, lai tee ne-

nāktu citu rokās. No šejeenes ari likumdošana buržujiskās
valstīs par izgudrojumu patentem. Tādā kārtā mēs redzam,
ka dziņa pēc papildu virsvērtibas noved pee aizveen straujā-
kas techniskas attīstibas, kas savukārt palētina produktus un

tā tad samazina nepeeceešamo darbu strādneeka darba spēka
ražošanai un atražošanai, un pēdējais, relativi, pavairo virs-

vērtibu. Tā mēs redzam, ka relativās virsvērtibas ražošanu

ne veenmēr izsauc teešas kapitālista teeksmes šajā virzeenā.

Leelu teesu tās rodas kā sekas no kapitālistu teeksmes pēc
papildu virsvērtibas. Tomēr pirmējā teeksme izpaužas beeži

veen ari pilnigi apzinigi, un kapitālists beeži veen apzinigi
reaģē (uzstājas) pret tām ekonomiskām parādibam, kuras sa-

dārdzina strādneekeem nepeeceešamos produktus, kā tas iz-

paudās, peernēram, Anglijā XIX. g. s. pirmā pusē, cīņā pret
maizes muitām.

Tomēr, kādi ari nebūtu motivi, relativās virsvērtibas ra-

žošanas metodes, viņu ceļš ir darba ražiguma attī-

stibas ceļš. Tamdēļ mums japāreet uz darba ražiguma
attīstibas paņēmeenu īsu iztirzāšanu.

§ 53. Darba ražojamais spēks un intensivi-

tate (spari gurns). Tomēr, pirms mēs pārejam uz darba raži-

gumametodu iztirzāšanu, mums īsumājāpakavējas pee paša darba

ražiguma jēdzeena tuvākas iztirzāšanas. Zem darba ražiguma
parasti saprot atteecibu starp saražoto produktu un iztērētā

darba daudzumu, citeem vārdeem, mēs darba ražigumu mēro-

jam ar noteiktu produktu daudzumu zināmā laika sprīdī. Tam-

dēļ mēs runājam par darba ražiguma peeaugšanu, ja strād-

neeks veenā un taī pašā laikā ražo vairāk produktus nekā

agrāk. Tomēr ar to mēs būsim konstatējuši ārējo faktu, bet

ne viņa eemeslus. Starp eemesleem mums jāšķir divas galve-
nās daļas.

„
Vispāri relativās virsvērtibas metode", — raksta

Markss, — ~pastāv eekš tam, ka paceļot darba ražojamo spēku,
padara spējigu ar to pašu darba patēriņu, tanī pat laikā vai-

rāk ražot. Tas pats darba laiks joprojām peeveeno koppro-
duktam to pašu vērtibu kā agrāk, kaut gan šī negrozigā mai-

ņas vērtiba tagad izpaužas leelakā vairumā leetojamo vērtibu,
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un tādā kārtā krītas atsevišķas preces vērtiba. Citādi tas ir,
tiklīdz ar varu izdarits darbdeenas saīsinājums neveen dod

milzigu grūdeenu uz preekšu ražojamo spēku attīstibai un ražo-

jamo apstākļu ekonomizacijai, bet reizē ar to uzspeež strādnee-

kam leelaku darba patēriņu tanīpat laikā, pastiprinātu darbaspēka
peespeešanu, darba laika poru (starpbrīžu) leelaku peepildi-
šanu, t. i. darba kondenzaciju (sabeezinašanu), un to uzspeež
tādā mērā, ka tas eespējams tikai saīsinot darba deenu. .Šī
Jeelakā darba eežņaugšana veenā un taī pat laika sprīdi tagad

top uzskatita par to, kas ta ir, proti, leelaku darba dau-

dzumu
...

10 stundām darbdeenas intensivakā stunda satur

tik un tik daudz vairāk darba, t. i. patēretad arba spēka, nekā

12 stundu darbdeenas šķidrāka stunda"*).
Tādā kārtā Markss šķir divus galvenos darba ražiguma

eemeslus**), proti: iztrādatais produktu daudzums

var pavairotees tālab, ka uzlabota top techni-

ka, darba organizācija un veikliba, pee kam ne-

pavairojas teeši, ar noteikta produkta ražoša-

nu nodarbināta strādneeka, patērētais darba

daudzums, un, otrkārt, tas var pavairotees tā-

lab, ka strādneeks veenā un taī pašā laika sprī-
dī patērē vairāk darba spēka. Pirmo gadijumu Markss

apzīmē kā darba ražojama spēka peeaugumu, otro kā darba

intensitātes jeb intensivitates peeaugumu. Abi šee gadijumi
veens no otra stingri jašķ'r.

Pirmā gadijumā mēs, savukārt, varam eevest sekošus da-

lījumus. Proti, darba ražiguma attīstibā caur technikas eeve-

šanu vārda šaurākā nozīmē. Peem., izkapšu veetā top eeve-

stas pļaujmašīnas. Tālāk darba ražiguma peeaugšanu caur

techniskas organizācijas racionalizešanu, t. i. labāku no-

organizēšanu. Proti, paleekot vecām mašinam, pati mašinu

eekārtošana top izvesta labāka, peem., instrumenti top nolikti

veetās, lai tee nav ilgi jāmeklē un t. t. Beidzot darba raži-

gums peeaug, pateicotees labākai darba organizācijai, proti,
iznīcinot leekas kustibas strādneeka darba paņēmee-
nos un t. t. Tomēr abus beidzamos un pat visus šos ap-

stākļus veenu no otra nevar stingri šķirt, jo tee veens ar otru

i:) Kapitāls, I. 266. Ka šīs darba ražiguma pavairošanas puses Markss

noteikti šķir, redzams vēl no sekoša: „Ja tas ir peeņemts, tad, kā mēs redzē-

jām, darba spēka cenas un virsvērtibas relativo leeluua samēru noteic 3 ap-
stākļi: i) darbdeenas garums jeb darba ekstensivais leelums; 2) darba normāla

intensitāte jeb viņas intensivais leelums, tā kā noteikts darba daudzums top
patērēts noteiktā laikā; 3) beigās darba ražojamais spēks, tā kā, skatotees pēc

ražojamo apstākļu attīstibas pakāpes, tas pats darba daudzums tanī pat laikā

veic leelaku vaj mazāku produktu daudzumu" (Kapitāls I. 345.).

**) Uz Marksa pamateem prof. Vigdorčiks ir izstrādājis sīkāku darba ra-

žiguma faktoru analizi. Mūsu nolūkeem peeteek augšminētā. Teem, kas vēlas

sīkāki analizēt šo parādibu, sk.: Vigdorčik „OqepKH no

rnrHeHe", vn. 9.
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saistīti uz visceesako, kālab visus tos kopā mēs varam nosaukt

par uzņēmuma techniskas organizācijas zistemu.

Visos šajos gadijumos darba ražiguma peeauguma gala
rezultāts būs tas, ka kapitālista rokās nāks pilnigi pa brīvu

itkā jauni dabas spēki, kuri papilda vecos, strādneeku eksplo-

atacijai un virsvērtibas ražošanai.

§ 54. Kapitālistiska darba kooperācija. Pēc

šīm peezīmem mēs varam pāreet uz relativās virsvērtibas me-

todu raksturojumeem. Pirmais, kas mums teit var durtees

acīs, ir tas, ka atšķiribā, peem., no amatneeka darbnicas, katrs

kapitālistiskais uzņēmums raksturojas ar saveem leelakeem ap-

mēreem. Pateesibā mēs varam sacit, ka savu kapitālistisko
raksturu tāds uzņēmums pilnigi eegūst tikai tad, ja viņā ražotā

virsvērtiba eegūst tādus apmērus, ka pats uzņēmējs var at-

brīvotees no teešas peedališanās pašā darba procesā, paturot
sev veenigi tikai darba procesa organizatora lomu, vaj pat ga-

ligi atbrīvojotees no jebkādas teešas līdzdalibas viņā. Bet tas

ir eespējams veenigi tad, ja uzņēmums nodarbina leelaku

skaitu strādneeku.

Savukārt, pats fakts, ka veenā darba veetā un veenā

laikā apveenots kopējam darbam zināms skaits strādneeku,
rada itkā jaunus papildražošanas spēkus. To atzīmējot Markss

raksta:

„To darba formu, kur daudzi veenā un tanī pat ražo-

jamā procesā jeb dažādos, bet sakarigos ražojamos procesos,

planveidigi cits citam blakus un cits ar citu kopā strādā, sauc

par kooperāciju".
„Kā kavalerijas eskadrona uzbrukumā, jeb kājneeku pulka

pretošanās spēks eevērojami atšķiras no ikveena kavalerista

un ikveena kājneeka atsevišķi izdaritā uzbrukuma, vaj atgai-
ņajuma stipruma kopzumas, tā atsevišķu strādneeku mecha-

niskā spēku zuma atšķiras no sabeedriskās darba — potences
(spēka), kas attīstās, ja daudz rokas veenā laikā kopdarbojas
tanī pat nedalitā operācijā, peem., ja vajaga pacelt nastu, pa-

greezt ratu, jeb no ceļa atbīdit zināmu kavēkli"*).
Darba ražiguma peeaugums pateicotees kooperācijai iz-

reet no divejadeem eemesleem: veenup no pašas šīs

darba orgāni zaciias īpatnējā veida, otrupno
ražošanas līdzekļu eetaupišanas. Pirmā nozīmē

darba ražigums peeaug tamdēļ, ka**): 1) „viņa paceļ darba

mechanisko spēka mēru
. . „Kombineta darba padarijumu

še atsevišķais darbs vaj nu nemaz nevarētu padarit, jeb
padaritu tikai daudz garākos laikos, jeb tikai neecigos
apmēros" (207. Kap., 1.).' Peernēram, leelu smagumu pa-
celšana, jeb straumes aizdambēšana, pāļu sišana un t. t.

2) Tamdēļ, ka: „Kritiskā brīdī īsā laikā eerosina daudz darba".

*) Kapitāls, L 207. lpp.
**) Kapitāls, I. 209. lpp.
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Peemēram, seena vaj labibas pļaujamā laikā, kad seena vaj labi-
bas nenonākšana draud ar visas vaj leelas daļas bojā eešanu.

Sajā ziņā ļoti interesants ir Seemeļam. S. V. peemērs, kur

laukstrādneeki pļaujas laikā tūkstošeem ceļo pakāpeniski no

deenvideem uz zeemeļeem. Pats par sevi, ja nebūtu šee

vasaras staiguļi-laukstrādneeki, fermeri būtu speesti zināmu

daudzumu strādneekus sev nodrošināt, algojot tos ari zeemā.

3) Tamdēļ, ka kooperaci]"a: ceļ atsevišķa strādneeka sa-

censību un uzmodina viņa dzīves sparu." Cilvēka sabeedriskā

dzīvneeka daba parādās kopdarbā. To katrs zin no saveem

peedzīvojumeem, kopā veenu un to pašu darbu darot, beeži

veen veens sacenšas par otru (peem , pee mums tā saucamee

~subotņiki"). 4) Tamdēļ, ka:
„.

. . viņa daudzu strādneeku

veenadejeem padarijumeem uzspeež sakaribas un daudzpusi-
bas zīmogu .. ." Peemēram, ķeeģeļu pārveetošana no rokas

rokā, kas eetaupa veselu rindu kustibas, kuras rastos, ja katrs

staigātu ar savu ķeeģeļu nastu. 5) Tamdēļ, ka:
.. . viņa in-

dividuelam darbam peedod sabeedriskā caurmēra raksturu.

Otrā nozīmē darba ražigums peeaug tamdēļ, ka nodar-

binot strādneekus veenkopus ir nepeeceešams mazāk pamat-
kapitāla un tādā kārtā: „Kopeji patērēti ražojamee līdzekļi
nodod mazāku sastāvdaļu no savas vērtibas atsevišķā produktā,
pa daļai tamdēļ, ka kopvērtiba, kuru tee nodod tanī pat laikā,
izdalās uz leelaku produktu daudzumu, pa daļai tamdēļ, ka

tee, salīdzinot ar atsevišķeem ražojameem līdzekļeem, gan ar

abzoluti loelaku, bet, eevērojot darbības lauku plašumu, ar re-

lativi mazāku vērtibu, eeeet ražojamā procesā"*). Istaba, kurā

strādā 20 strādneeku, ir mazāka nekā 10 istabas preekš di-

veem, viņā vajadzigs mazāk apgaismošanas un t. t. Tāpat
daži darba rīki var tikt peenācigi izmantoti tikai, ja tee ap-

kalpo leelaka daudzuma strādneekus uz reizi**}.
Tādā kārtā, pateicotees kooperācijai, t. i. pateicotees at-

sevišķo strādneeku saveenošanai kopdarbā, peeaug darba ra-

žigums, rodas itkā papildus dabas spēks, kurš kapitālistam
neka nemaksā, tamdēļ, ka viņam peeder ražojamee līdzekļi ka

privātīpašums. Veenkārša kooperācija caur to

eegūst savu kapitālistisko raksturu, raksturo-

jas kā īpatnēja kapitālistiska ražošanas for-

ma, uz kura dibināta visa kapitālistiska ražo-

šana.

Kopdarbs prasa ari pec kopēja darba organizatora, eekar-

totaja. Sāds organizators ir nepeeceešams, protams, visos lai-

kos, kur veen pastāv kooperācija. Tomēr kapitālistiskā eekarta

darba organizatoram peemīt vēl īpatnējs raksturs. Kapitāli-

*) Kapitāls, I. 206. lpp.

**) Skat. TyraH-Bapa,HOBCKHft. Ochobbi iiojiit. nKOHOMim, 14 H3j.

131 —132. lpp-, kur tas aizrāda uz tilpuma likumu, kā pamatu telpu, materiālu

un ražošanas līdzekļu eetaupišanai.
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stiskas darba kooperācijas nolūks nav pacelt darba ražīgumu

vispāri, bet gan kapitālista labā. Blakus tīri techniski-

organizatoriskām atteecibam, teit pastāv eksploatatoriskās.
Meistars ir fabrikā neveen darba eekārtotajs, bet ari uzraugs-

vagārs, kurš rūpējas par to, lai neveena minūte nepazustu

velti, lai darba laiks taptu peepildits līdz visaugstakam mēram.

Tādā kārtā augļi, kuri rodas no kooperācijas, ne maķenīt ne-

atveeglina strādneeka, bet drīzāk apgrūtina viņu, uzspeež tam

verga jūgu, eetver to kapitālistiskās kooperācijas dzelzs orga-

nizācijā, kuras nolūks izspeest no ta beidzamo sulu.

§55. Manufaktūra jeb sarežģitā kooperā-

cija. Kooperācija ir katra kapitālistiska uzņēmuma pamats.
Tomēr veenkāršā formā ta parādās samērā reti. Daudz

izplatitaks ir viņas s ar c ž ģi t a iļs veids, proti, kad kopdarba

process, kurš norit veenās telpās zem noteiktas vadibas, top

sadalits atsevišķos darbos.*) Manufaktūra tādā kārta

ir kooperācija, kura dibināta uz darba dališa-

nu. Lai to rakturotu, mēs teit peevedisim Ādama Smita kla-

sisko peemēru par adatu darināšanu: „Veens strādneeks steepj

drāti, otrs viņu gludina, trešs greež, ceturtais asina, peektais
tikai trin galiņu preekš adatas acs peestiprinašanas. Adatas

acs izgatavošana pati par sevi ir divu vaj trīs operāciju preekš-
mets, veena operaciia to peestiprinat, cita operācija adatu no-

puleeret, pavisam atsevišķa operācija ir adatu eesitinašana pa-

piros. Tādā kārtā, šis svarigakais kneepadatas izgatavošanas
darbs sadalās apmēram,lB atsevišķās operācijās...**)

Manufaktūras izcelšanās veids ir divējāds. „Veenup,
darbnicas ar leelaku vaj mazāku strādneeku skaitu", raksta

Ļeņins — „eeved darba dališanu, un tādā kārtā veenkāršā ka-

pitālistiska kooperācija pāraug kapitālistiskā manufaktūrā
.. .

Otrup ...

thdzneecibas kapitāls sīkās ražošanas nozarēs, sa-

sneedzot savas attīstības pakāpes augstāko līmeni, nostāda

ražotāju algota strādneeka stāvoklī, kurš apstrādā svešas izej-
veelas par akorda maksu. Ja tālāka attīstibā nonāk pee ta,
ka ražošanā top eevesta zistematiska darba dališana, kura

pārveido sīkražotaja techniku, ja uzpircējs dažas daļu operā-

cijas savrūpina un izdara savā darbnicā ar algota darba spēka
palīgu, ja blakus un ceešā sakaribā ar darba izdošanu uz māju
rodās leelas darbnicas (kuras nereti peeder teem pat uzpirce-
jeem) ar darbu dališanu, tad mūsu preekšā ir otrs kapitālisti-
skas manufaktūras izcelšanās procesa veids."***)

Kā atsaucas manufaktūras izveidošanās uz darba ra-

žigumu?

*) „Ka zināms, zem manufaktūras saprot uz darba dališanu dibinātu

kooperāciju" JlemiH. Pa3BHTne KanHTajiii3Ma b Pocchh. 1908. 299. lpp.

**) Aia.M Cmht. o 6oraTCTBe 29. lpp.

***) JIeHHH. Pa3BiiTiie icaniiTaaH3Ma 1908. 299.—300. lpp.
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Manufaktūra, kā kooperācijā, ražošanas procesa pamata
paleek strādneeks. Ja kooperācijā ir kopējs darbs un kolek-
tivs strādneeks, tad teit ir kopējs darbs un daļas strādneeks.
Darba ražiguma peeaugšana ari teit norit galvenā kārtā uz

šī atsevišķa strādneeka darba ražiguma peeauguma rēķina.
Darba process tagad ir sasmalcināts savos visveenkāršakos

paņēmeenos, kurus strādneeks dara visu deenu. Caur to ta-

gad rodas sekoši labumi: 1) vispirms, katrs darbs var tikt pee-
mērots ikkatra strādneeka individuelām īpatnibam, caur ko tas

var sasneegt augstākā mēra veiklibu; 2) darot deenu no dee-

nas veenu un to pašu darbu, strādneeks izstrādā neveen

veiklibu, bet viņa ķermenis tik stiprā mērā peemērojas dar-

bam, ka izdzēstas top visas leekās kustibas; 3) līdz minimu-

mam top samazināti tee pārtraukumi, kuri līdz tam rodas

amatneeka darbā pee pārejas no veena darba uz otru, līdz

ar to darbs eegūst automātiski nepārtrauktu raksturu, kas sa-

vukārt pavairo darba ražigumu; 4) beidzot, darba procesam
top peemēroti ari darba rīki; Markss peeved peemēru: Birmi-

aghemā veen izgatavo 500 dažādu veseru veidus.*)
Bet novedot darba kustibas līdz pašam veenkāršakam un

katram atsevišķam darbam peemērojot atsevišķus speciālus in-

strumentus, līdz ar to darba kustiba ir novesta līdz tai robe-

žai, kur cilvēku rokas kustibas veetā var stātees mechanisms.
Dialektiskā technikas attīstibā vairums teit pāreet jaunā īpašibā,
cilvēku roku veiklibas veetā stājas mašina, manufaktūras vee-

tā fabrika.

No kapitālistiska veedokļa manufaktūrai vēl peemīt da-

žas svarigas īpašibas, kuras mēs šeit atzīmēsim. Vispirms, ja
jau pee kooperācijas mēs redzējām, ka kapitālistisks uzņēmums
prasa noteiktus leelumus, tad uz manufaktūru tas atteecinams

vēl vairāk. Stingra darba atkariba noteiktās proporcijās tagad
rada eespējamibu pavairot uzņēmumu tikai noteiktā propor-

cijā, to nevar paleelinat pēc eegribas. Nevar peeveenot me-

chaniski veenu darbnicu, tas tūdaļ izsauks vajadzibu pēc pāre-
jām. Kapitālistiskais peeaugšanas process peeņem tādā kārtā

lēceenu raksturu.

Otrkārt, manufaktūras organizācija rada veenu strādneeku

atkaribu no pārejeem, kālab kapitālistam peeteek tagad atal-

got veenu daļu no viseem strādneekeem, nolūkā peespeest tos

intensivak eeraut, un visi pārejee ir speesti raut līdzi par to

pašu zemo atalgojumu.

*) Markss, Kapitāls I. 217.—218.. lpp.: „Ražiba še paceļas vaj nu patei-
cotees peeaugušam darba spēka patēriņam zināmā laika sprīdī, darba intensitā-

tei, jeb pateicotees darba spēka ner'ažiga patēriņa eetaupijumam." A._Smits
šādā kārtā izskaidro darba ražiguma peeaugumu manufaktūrā. .Pirmkārt, no

katra strādneeka peeaugušas veiklibas; otrkārt, no laika eetaupijuma, kurš top

patērēts pārejot no veena darba uz otru; un, treškārt, no ieela skaita mašinu

izgudrošanas" (H3c.leloßa.HHeo čpraTCTße 31. lpp.) . .
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§56. Masina un fabrika. Pāreesim uz fabriku.

Par fabriku mēs apzīmēsim tādu kapitālisti-
skas darba kooperācijas veidu, kur svarigakas
darba procesa daļas ir mechanizetās, t. i. maši-

nizetas*). Fabrikā tā tad darba process aizveen vairāk

emancipējas, t. i. atbrīvojas no roku darba. Viņas pamatele-
ments ir mašina.

Kas tad ir mašina? Mēs eepreekšejā paragrāfā redzējām,
ka manufaktūranonāk līdz darba kustibu mechanizacijai. Tādā,

kārtā, atbildot uz uzstādīto jautājumu, Markss atbild:
„.. .

darb-

rīkmašina ir mechanisms, kurš atteecigi eerosinats; ar saveem

darba rīkeem izdara tās pašas operācijas, ko agrāk izdarija
strādneeks ar līdzigeem darba rīkeem. Vaj šis dzinējspēks
izeet no cilvēka, jeb, savukārt, no mašinas, negroza pašas lee-

tas būtibu. Tiklīdz īstais darba rīks no cilvēka

pārgājisuz mechanismu, mašina stājas veenkār-

šā darba rīka veetā" (Kapitāls ī. 239. lpp.)-
Mašina sadaļas trijās galvenās daļās: a) dzinejmašina;

b) transmisijas mechanisms („spara rati", dzinēj vārpstas, zob-

rati, ekscentriskas ripas, striķi, siksnas un t. t, kura nolūks

nokārtot kustibu, pārvērst to vajadzigā formā, izdalit un pār-
nest uz darbmašinu); c) mašina vārda ceešakā nozīmē jeb
darbmašina, kuras uzdevums ir satvert un leetderigi pārveidot
darba preekšmetu.

Saimneecibas attīstibā taisni pēdējai peekrīt pati svarī-

gākā un revolucionārākā loma. Viņa revolucionarizē neveen

darba ražigumu, peeāķirot tam vēl neredzēti strauju attīstibas

tempu, bet ari visu darba organizāciju. Atteecibā uz darba

ražigumu pats svarīgākais teit ir tas, ka veena atsevi-

šķaamatneeka instrumenta veetāteek likti dau-

dzi instrumenti, kurus apkalpo veens un tas

pats darba špēks. Tā, peemēram, ja vērpējs amatneeks

var strādāt tikai pee veena ratiņa ar veenu spoliti, tad maši-

nizejot vērpšanu jau no paša sākumi tas vērpj ar 80—100

spoiitem un gala rezultātā tagad tas varēja izvērpt 200 reizes

vairāk kā agrāk.
Atteecibā uz darba organizāciju, pats svarīgākais maši-

nas attīstibas rezultāts bij tas, ka nevis mašina ir pee-
saistita pee strādneeka, bet tagad strādneeks

pee mašinas. Strādneeka darba dališanas veetā nāk dar-

ba dalīšana starp mašinam, un strādneeka darba organizācija
tagad top noteikta no mašinu organizācijas.

Protams, ka šīs milzigās pārgrozibas tikai tad varēja no-

ritēt pilnā mērā, kad ari pašu mašinu pagatavošana tika me-

clianizeta. Bet reiz tas ir noticees, techniska attīstibā milža

*) Kapitāls 1. 243. „Fabrikā, tas ir darbnica, kura pamatojas uz mašinu

darbu. .
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zābakeem skreen uz preekšu un drTzi veen tā attaļinajas tik
tāļa no savas izcelšanās veetas un veida, ka modernā technikā

grūti saredzams ir viņu vecee amatneeciskee vecāki. Technikā,
reiz viņa atdalijusees no savas mātes nabas, maz pamazam
pāreet uz jauneem kustibu principeem: agrāko veenlaidus
amatneeka riku turp—un atpakaļ—kustibas veetā nāk riņķvei-
dīga un t. t. Uz modernās techniskas attīstibas principu īsu

raksturojumu un pārgrozibam techniskā dsrba organizācijā
mēs pārejam nākamos paragrāfos.

§ 57. Amatne c ciska un kapitālistiska technikā. Kāds
ir modernas technikas galvenais kodols? Uz šo jautājumu Markss dod peetee-
koši skaidru atbildi. Viņš raksta: „Mašinerijas veidā darba līdze-
klis peeņem tadu materiālu eksistences veidu, kurš prasa
cilvēka speķa veeta dabas speķus, uzpeedzīvojumeem
dibinātas rūtiņas (neapzini gas parašas) veetā dabas zi-

nātņu peemerošanu" (Kapitāls I. 248).
Kopzumā tas nozīmē, ka modernā technikā aizveen vairāk atbrīvojas no

dabas organiskeem proceseem, kas nozīmē, ka cilvēku sabeedriba tagad aizveen

vairāk ņem dabas spēkussavā rīcibā, valda pār teem. Tas eespējams tamdēļ,
ka dabas procesi_ top izpetiti, zinātne eespeežās viņos ar savu aso ķirurga nazi

un viscaur meklē pēc eemes Icc m, bet atradusi' eemeslus cenšas tos atkār-
tot maksliga kārtā papreekšu laboratorijā,_ pēc tam rūpneeciska uzņēmumā,
caur ko jigraka lena, no cilvēka neatkarigā, ražošanas gaita .milzigi paātrinās.
Ka peemēru mes šeit varam peevest ādas ģērēšanu, kur pee veceem paņēmee-
neem vajadzēja — I—iy2 gadus, pee jaunakeem — 4—6 nedēļas, pee elektri-
skas ādas ģērēšanas — 4"deenas.

Amatneeks turpretim veenkārši salīdzina ārējos cēloņus un sekas, nezi-

nādams viņu eekšejo saturu, un tādā kārtā amatneeka māksla pārvērtās par

sava veida maģiju, ar sarežģitām, viņa paša īpašneekeem nesaprptamamām re-

ceptēm, kuras kā mantojums pārgāja no paaudzes uz paaudzi. Šo paņēmeenu
uzlabošana atkarājas beeži veen no nejaušibas, no gadijumā un vispāri' no paša
amatneeka personigām īpašibam. Kā raksturigu peemēru teit mēs varam pee-
vest veco krāsošanas veidu, kur krāsošanas laiks tika noteikts no smakas un

krāsošanas labums tā tad no paša krāsotajā smalkās osnes.

Nekas tamlīdzigs modernā technikā, kur nejaušibu veetā stājas zistema-

tiska zinātniska pētišana. Izveidojas noteiktās zinātniskās disciplinās un top par
mācibas preekšmeteem. Sakarā ar to izdalās speciāli cilvēki, kuri nodarbojas
ar pētijumeem, pētijumu praktisku peemērošanu un viņu izvešanu dzīvē. Tādā

kārtā ari no technisku eeguvumu paglabāšanas top izskausta kura katra nejau-
šiba.*)

Kauzalitātes, zinātnes uzvara technikā rada veselu rindu seku ar milzigu
nozīmi.

Prof. Gottl—Ottlilienfeldt's uzskaita sekošus sešus modernās technikas

attīstibas pamatvilceenus*). I) Atbrīvo
v

šanās no cilvekaorganiskas
darbibas spējas robežām. „Ša*d«em eerobežojumeem padots viņa
kustibas veids un temps, viņa jūtoņu smalkums un tālums, viņa darba spēks un

ilgums" (Gottl. 183.). Tā dzīvneeku un cilvēku dzinējspēku mašinu veetā nāk

mechaniskee dzinēji: tvaiks, gāze, elektriba. Caur to top sasneegts neveen

neredzēts ātrums: vecais ūdens rats greežas apm. 7 reizes minūte, moderna

tvaika turbibe apm. 1800 r. minūtē, — bet ari vēl nedzirdēts spēks: modernās

*) Šee novērtējumi, kuri balstās uz Marksu, tika attīstiti no Zombarta un

tagad caur Zombartu ir tapuši par vispārējām veetam visa pilsoniska, ka eko-

nomiskā tā techniskā zinātnē. Skat. peem. $ofi xt. TexHnqecKaa skohom'h-

xa 1925. 58.-59. lpp.; īaH(ļ)niTeHre.n. TexHH*iecKoe MMimeinie y TBop-

MecTBO. BepjiHH. 1923. g. 159. lpp.; Gottl-Ottlilienfeldteekš „Grund-

kuss d. Socialokonomik 11. Abteilung. 11. Teil.

*) Orundriss d. Socialekonomik. 11. A. 11. T. 1923. 183.—191. lpp.

7*
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spēka mašinas top taisītas simtu un tūkstošu zirgspēku apmēros. Beidzat top
sasneegta ari milziga noteiktiba kustiba un mēros: metaiapstrāda-
šanā kalibris līdz 1/500 milimetreem, bez_ka ari nebūtu eedomajams viss milži-

gais ātrums mašinu kustibas, kurš eespējams tikai novedot berzešanos līdz

minimumam.

2. Nejau šibas izskaušana no ražošanas. 3. Mūsu atka-

rības mīkstināšana no zeme S; Teit krit svarā neveen tas, ka modernā

lauksaimneeciba aizveen vairāk padodas zinātnes eespaidam, betari tas, ka mēs

aizveen vairāk organisko veelu veetā sākam leetot neorganisko veelu saveeno-

jumus: agrāko kokkrāsu veetā analinkrāsas, koka veetā dzelzi, betonu un

tēraudu un t. t. 4. Atbrīvošanās no ceešas peesaistišanās
ar noteiktu veetu. Teit vispirmām kārtam modernā satiksmes līdzekļu

attīstibā, elektrifikacija un 1.1. 5. Roku darba aizveen_ leelaka iznī-

cināšana. 6. Kapitāla eetaupišana galvenā kārta caur

ražošanas procesa paātrināšanu.
Viss tas galu galā noved pee milzigas darba ražiguma attīstibas. Lai

raksturotu darba ražigumu, mēs šeit peevedisim tikai dažus ciparus. Ogļu raža
visā pasaulē līdzinājās no 180L—20. g. 277 milj. tonnām, jeb, apaļos skaitļos,
ap 17.000 milj. pudu, bet 1841.—1850. g. —1093 m. t. jeb apmēram 67.000

milj. pudu*).
Bet 1913. gadā tika ogles saražotas 80.280 miljonu pudu**), tas ir veenā

pašā gadā li/5
reizes vairāk nekā gadu desmitā no 1841. — 50. g. un ap 11

reizes vairāk nekā ša gada desmita caurmērgadā.
Čuguna raža pēc minētā angļu statistika 1500. gadā līdzinās 60 tūkst,

tonnām, 1800. g. 460 tūkst, tonnām, 1850. g. 4422 tūkst, tonn., 1889. g.
25.160 tūkst, tonnām.

Bet 1900. g.—40800t. metriskas tonnas, un 1913. g. 79.300 t. m. tonnas***).
Ta tad ja mes salīdzinātu 1800. g. ar 1913. gadu, tad čuguna raža irpavairojusees

ap 170 reizes. Ja mēs ņemam un salīdzinām 19. gadu simteņa viduci (1850.
gadu) ar 1911.—13. gada ražu, tad mēs dabūjam sekošu pavairošanos:

„Ogļu raža pavairojusees vairāk kā 14 reizes (1320%), dzelzs rūdas

vairāk kā 14 reizes (11130/0), čuguna vairāk kā 13 reizes (1266%), kapars vairāk

ka 19 reizes (1834<>/0), zelts vairāk kā 13 reizes (1218<>/o)"***V
Raksturīgi teit salīdzināt to produktu peeaugumu, kuri atkarigi no dabas

organiskeem proceseem. Kveešu raža peeaug no 1881.—1914. g.
— 1,6 reizes

(67%), kokvilnas raža (1884.—1914.) 2,2 reizes ,(1270/o), cukura raža (1880.—
1914.), 31/2 reizes (261o/ o)*****).

Kaut gan periods teit ir ņemts uz pusi mazāks, tomēr, ņemot ari šo

vera, mes redzam milzigo starpibu starp pirmajo un otrajo produktu ražas

peeaugumu. Sī starpiba, kā jau teikts, izskaidrojama galvenā kārtā ar to, ka

lauksaimneecisko produktu ražošana vēl līdz šim dibinās uz lēnajeem organi-
skeem proceseem. Turpretim:

„Triju gadu simteņu laikā darba ražigums dzelzs

rupneeciba pavairojees 30 reizes; darba ražigums kokvilnas apstrādāšanā no

1769.—1855. ģ. peeaudzis 700 reizes. Taī laikā, kad kurpneeks var izgatavot
1 pari zābaku deenā, mašina jau 1910.—12. gadā izgatavoja to 17 minūtēs"

(I MR36ypP. pKOIIOMHKii npOMMffijTCHHOCTH, T. 1. 1925. g.77. lpp.).
No ši vispārēja raksturojuma pāreesim īsumā uz dažu atsevišķo darba

ražiguma faktoru raksturojumu.
§_ 58._ Dzinēj s p ēka mašinas evolūcija. Dzinejspēkmašinu

evolūcija mes redzam pāreju no dzīvneeku un cilvēka darbspēka, no veenkāršā
ūdensrata uz tvaikmašinu, tvaika turbinu, gāzes, naftas un elektrisko matoni.

*) Mulh a 11. Dietionary of. Statistiķs. 1909.

**) 1e h. Kvpc 9KoHoMiwecKoii reorpaAira 1924. 447. lpp.

***).Mulha 11. Cit. d.

****) $ a 1 hKH c p. Mnpoßoe xo3hhctbo.

1922. 47. lpp. Šeit 'minēta metriskā tonna ir par- 16 kilogrameem mazāka nekā

Mulhall'a angļu tonna.

*****) ByxapiiH. Mnpoßoe xo3hhctbo ii HMnepiīajiirsM. 1918. g. 15.—
17. lpp.
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Kāda nozīme šai evolūcijai, darba ražiguma, to mes varam redzēt pee prof.
Ramzina aprēķineem. Proti, visā pasaulē tagad dzinejspēkmašinu kopzumā
līdzinās 600 miljonu zirgspēkeem. Ņemot vērā, ka darbspējigi ir apm. puse no

viseem cilvekeenvun ka katrs no teem var attīstīt 0,1 zirgspēka, mēs nākam

pee slēdzeena, ka visu dzenot rokam nepeeceešams būtu 24.000 milj. cilvēku,
t. i. apmēram 15 reizes vairāk nekā ir eedzīvotaju pasaulē un pat Kreevijā 4

reizes vairāk*).
Bet modernās dzinejspēkmašinas attīstibā neveen eetaupa cilvēka darb-

spēku, neveen kopo to milzigā daudzumā (3 Niagaras stacijas attīsta kopzumā
ap 400.000 zirgspēku), bet aizveen taupigak izmanto enerģiju. Tā, peernēram,
20 zirgspēku leels gāzes mators 4 reizes labāk izmanto siltuma enerģiju nekā

tvaika mašina. Lai, peernēram, dabūtu 3 miljonu zirgspēku - leelu , enerģiju,
tvaikmašinai jāsadedzina ir IV2 miljardu pudu ogļu, leelā elektriskā stacijā
turpretim tikai 800 milj. pudu**). Bet ari paši šee modernee dzinejspēk-motori
pārdzīvo savu eekšejo evolūciju. Tā 1903. gadā Zeemeļamerikas Sav. Valstis,
sadedzinot veenu pudu ogļu, varēja dabūt 12,2kilovatu stundu elektroenerģijas,
tagad turpretim jau 25,2 kv. st. uņ tuvākā laikā cer saņemt 35,0 kv. st.***).

Ja tomēr, neraugotees uz šīm leelām preekšrocibam, kuras peemīt moder-
neem dzinejspēk-motoreem, tee vēl nav izskaudusi visus pārējos, tas izskaidro-

jams ar daudz un dažadeem, reizēm tīri kapitālistiskeem motiveem: kurināmā
un smērmaterialu dārgumu, kas pa daļai izskaidrojams ar trestu cenu politiku,
proti, viņu pārleeku sadārdzināšanu un t. t. Savukārt elektrisko staciju būves

izmaksā milzigas zumas, kuras ne veenmēr ir pee rokas privateem kapitalisteem.
Beidzot, teem stiprā mērā pretojas privāto kapitālistu uņ zemes īpašneeku
intereses. Kā ļoti spilgtu peemēru mēs teit varam ņemt Čikago un

v

Londonu.

Kamēr Londonā kilovatstunda maksā 11 kap., Čikago tikai 4,4 kap. Šis izskai-

drojas caur to, ka 3/4 enerģijas Čikago izstrādā veena leela sabeedriba ar 8 sav-

starpēji apveenotām stacijām, kamēr Londonā pastāv 77 stacijas ar 50 patstāvi-

geem elektriskeem tīkleem! Tamdēļ
v

ari iznāk, ka Londonā katra mašina

nodarbināta caurmērā 1430 stundu, bet Čikago 3300 stundu gadā****). Elektrisko

staciju apveenošanās kapitālismā saistās ar daudz un dažadeem blakus aprēķi-
neem, kureem nevis sabeedriski-racionals, bet kapitālistisko maku interešu

raksturs, kālab mēs varam sacit, ka elektriba pēc būtibas ir zocialistiska.

§59. Transmisiju evolūcija. Transmisiju evolūcijā leelas un

milzigas pārgrozibas eenes elektriba un elektriskee motori, kuri, iznīcinot siksnas,
leelā mērā zobriteņus un t. t., var dot enerģiju vajadzigā daudzumā, peešķirt
kustibai vajadzigo ātrumu katrai individueli, neatkarīgi no visām citām, tas
eenes milzigas pārgrozibas visā fabrikas organizācija, kur mašinas nav vairs tik

ceeši japeesaista pee veetas, bet daudzkārt var tapt pārgrupētas pēc vajadzibas,
un vispāri mašinu eekārtošanā nav jārēķinās vairs ar citeem apstākļeem, kā

veenigi ar ražošanas vajadzibam. Transmisijām ceeši_ peekļaujas fabrikas eekše-

jais transports, pee kura mēs pakavesimees paragrāfa par preču masu ražošanu.

§ 60. Darbināšana un darba instr u_m c n t s. Mēs teit nevaram

telpu trūkuma dēļ pakavetees pee daudz un dažādām nozarēm. Kopsaņemot
mēs varam sekoši raksturot darbmašinas vispārējo attīstibas virzeenu: 1) Turp

un atpakaļ kustibas veetā, eeveešās aizveen vairāk riņķveidiga kustiba (peem.,
modernee frezerbenķi). 2) Karsta materiāla apstrādāšanas veeta—auksta materiāla

apstrādāšana, kurš process saistits ar milzigām ūdenspresem, kālab aizveen

vairāk eerobežojas milzu tvaikveseru vara. 3) Aizveen vairāk noteekas mašinu

specializācija. 4) Blakus tam noteekas otrs process, proti, dažādu agrāk speciālo
darbu apveenošana veenā, kurš noved gala rezultāta pee_ mašinas-automata.

Viss tas kopzumā nozīmē aizveen leelaku dzīva darba speķa izspeešanu un

visa darba procesa aizveen leelaku mechanizešanu. Ka jau teikts, darbmašina

nozīmē itkā daudzu amatneeka instrumentu apveenošanu veena veetā. Tālab jo

*) „ĪLiaHOßoe xo3hiictbo", *Yy 1. 153.—154. lpp. 1925. g.

**) C te iia h o b. 3jieKTpH(ļmKaiiHsi PC<ī>CP. 1922. g. 201. lpp.

***) KvKejib. MHpoßan B.ieKTpH#HKau,HJī. 1925. g. 17. lpp.

****) Ry R$Ķ-h, Cit. d, 28.-29. lpp.
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leelaka ir darbmašina, jo leelaks daudzums nepeeceešams ir dzmejspekmašinu.

Tālab dzinejspēkmašinu attīstibā atspoguļojas visa darba procesa mechanizesanas

attīstibā. Bet ka šī mechanizešana noved pee darba ražīguma, to mes varam

redzēt no sekošeem skaitļeem:

Zeemeļamerikas Saveen. Valstīs bija:

1904. g. 1921. g.

Zirgspēku uz veenu strādneeku _. . . • • • • 2,5 3 7

Ikgadus raža uz strādneeka pirmskara cenas (rubļu) . . 5400 o«uu

(llpo<p. Topeß. JoK.ia.i Ha 9. C'ēafle CoBeTOB. Citēts pēc: JJepeabMaH.
MeaKOfi h KVCTapnoft npoMHinjieHHOCTH. 1923. 5. lpp.).

Cik stiprā mērā mašina eetaupa, to mes varam redzēt no sekošeem da-

žeem peemēreem. Apavu rūpneecibā: *)

Nepeeceešamais darba*laiks Laika ekonomija

Pee rokdarba Pee mašinas % %

Naglu sišana 40 14,5 63,8

Rantešana 80 3 96,4

Zoļu peestiprinašana . 80 3 96,4

Ka tas noved ari pee izdevumu eetaupišanas, to var redzēt no sekošā: ne-

leelā ādas fabrikā Maskavas guberņā 100 pēdu- spaiņu fabrikācijas vajadzibam

izmaksā pēc prof. Perelmaņa aprēķina **);

Pee pumpēšanas rokam (170 spaiņu stundā) ........0,202 kap.

Pee „
ar zirgu (144 „ „ ). .

0,251 „

Pee parasta pumpja, kurš top dzīts ar elektrisko motoru

(245—325 sp. stundā) . . . . • 0,077-0,63 kap.
Pee centrifugala pumpja ar elektr. motoru (250—800 sp. stunda) 0,54 —0,05 „

No šīm atsevišķām peezīmem pāreesim tālāk uz technikas jaunlaiku at-

tīstibas vispārēju raksturojumuj kas rada leelas pārgrozibas visā technikas orga-
nizācijā un kuru var apzīmēt ar veenu vārdu kā pre č v masu ražošanu.

§61. Preču masuražošan a.„...Visa kapitālistiskā ražošanas teeksme

ir vērsta pēc eespējas leelakai virsvērtibas peesavinašanai — raksta Markss,-tā
tad lai ar to pašu kapitāla daudzumu materializētu pēc eespējas leelaku dau-

dzumu teeša darbspēka, vaj nu caur darblaika pagarināšanu vaj ari caur nepee-
ceešama darblaika saīsināšana, darba ražiguma attīstišanu, kooperācijas, darba-

dališanas, mašinērijas un t. t. peeleetošanu, īsi ņemot caur ražošanu leelos ap-
mēros, tā tad caur preču masu ražošanu" (retin. mans. K. P.). (K. Marx.
Theorien ūber d. Mehrvert. 11. z. 301.).

Kapitālistiskā preču ražošana pēc būtibas tā tad ir preču masu ražošana.

Tomēr īsti skaidri tas izpaužas tikai beidzamā laika technikas attīstibā, jo tikai

teit kapitālistiskā ražošana pārrauj savas saites ar arnatneeciskeem paņēmee-
neem, kad katra prece tika peemērota katra patērētajā induviduelajām vajadzi-
bam. Šajā ziņā nav jālaiž sevi maldinatees no ta, ka pašā beidzamā laikā fa-
brikas izstrādā preces, peemērojotees noteiktam patērētāju kontigentam, kurš

var radit agrāko pasūtijumu ilūziju. Teit mums nav darišana vairs ar atsevišķo

personu gribu un vēlēšanos, bet ar veselu slāņu.masu vajadzibam. Bet ari šīs
masu vajadzibas augstāka mera stāv atkaribā no preces lētuma.

-Paletinat ražošanas izdevumus, pavairojot preču ra-

žošanas apmērus — tāds ir modernās technikas evolūci-

jas mērķis ***)„

*) Tiih36y p r. Cit. d. 76. lpp.
**) II epejihm a h. 9.ieKTļ>H(f>HKanHa MesKOft ii KycTapHofi npoMuuui.

30. lpp.
***) Prof. Čarnovskis sekošā kārtā raksturo masu ražošanu. Ta sastāv:

„pēc eespējas leela emancipācija no kvalificēta darba spēka, kurš top peelee-
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Lai leeta būtu skaidrāka, mēs šeit ņemsim veenu peemēru iz prof. Leiī-
nera grāmatas: kataloga drukāšanu *).

Drukājamo ekzemplaru skaits: 5000 10000 25000

1. 1 loksnes salikšana izmaksā
.

105 markas 84 f. 105,84 105,84
2. 1

„
drukāšana

„ .
43

„
68— 136,75

3. 1
„ papira „ . 106,20 207,90 508,50

Kopā izdevumi par veenu loksni
. 255,04 381,74 351,09

„
5 loksnēm

. . 1275,20 1908,70 3755,45
1 ekzemplars maksā

....... 25,5 19,09 15,02
No teem pastāvigee izdevumi

. . 10,58 5,29 2,12
Variabiee 14,92 13,80 12,90

Tas pats procentēs
Pašizmaksa 1000/o 100% 100%"
Pastavigee izdevumi 41,5% 27,7%) 14%
Variabiee 58,5% 72,3% 86%

Šī tabele prasa neleelus paskaidrojumus. Termiņi pastāvigee un variab-

iee izdevumi top leetoti no prof. Bichera viņa pazīstamā darbā par masu pro-
dukciju**), un tos nekādā ziņā nav jāsajauc ar konstanto un variablo kapitālu.
Par pastāvigeem dažus no izdevumeem Bichers sauc tādus, kuri zināmās robe-

žās nepaleelinās, neraugotees uz ražojuma produkta skaitu. Tādi šajā gadijumā
ir salikšanas izdevutni. Cik daudz ekzemplaru mēs ari nedrukātu, izdevumi pa-

liks veeni un tee paši, protams, tik ilg i, kamēr burti nebūs no-

dilu ši. Acimredzot, jo leelaks ir drukājamo ekzemplaru skaits, jo_ uz lee-

laku daudzumu ekzemplaru izdalās šee pastāvigee izdevumi, jo lētāks tā tad top
katrs atsevišķais ekzemplars. Citādi tas ir ar pārejeem izdevumeem, kuri pee-

aug, kaut gan ne proporcionāli ekzemplaru skaitam, jo mums ir jārēķinās ar to,
ka, peemēram, pee drukāšanas nav veenalga, vaj mašina jauzkārto preekš jauna
drukas darba 1 reiz pa deenu vaj 10 reizes.

Tomēr šāda masu produkcija tapa eespējama tikai tamdēļ, ka moderna

technikas attīstibā deva tai materiālu pamatu. Tāds pamats tika radits vispir-
mām un galvenām kārtam caur ražošanas elektrifikaciju.

§62. Ražošanas elektrifikacija. Elektribas eeveešanās ir

leels solis uz preekšu technikas attīstibā. Lūk, kādā kārtā raksturo viņa preekš-
rocibas Kukels ***)•:

1. „Top pavairotas eespējas atsevišķos, pat sīkos, darba procesos, roku

darba veetā likt mechanisko." Reizē, pateicotees elektrisko motoru leetošanai,
rodās vesela rinda eetaupijumu: nevajadzigas ir tvaiku trubas un transmisijas,
kas apēd milzumu enerģijas; kvalificēta strādneeka veetā var likt nekvalificētu

un tā tad eetaupit uz strādneeka algām. Darba procesu var vadit no tāleenes,
kas dod eespēju automatizēt darba procesu līdz augstākam mēram. «Amerikā
un pa daļai Eiropā strādā leelas spēka apakšstacijas, kuras ir pilnigi automāti-

tots teeši produktu ražošanai, pārejā uz automatizētu un mechanizetu ražošanu,
reizē ar to top samazināts strādneeku vispārējais skaits, peeleetojot mazkvalifi-
ceto darbu teeši ražošanā un kvalificētu, preekš speciālo eetaišu un peelāgo-
jumu apkalpošanas un peemērošanas. Statistikas ciparos tas izpaužas: a) eekš

cechu kalpotāju % samazināšanās, salīdzinos ar strādneekeem cechā; b) Kvali-
ficētu strādneeku % samazināšanās; c) puskvalificetu strādneeku procenta pa-
vairošanās; d) produkcijas zumas pavairošanās uz ikkatru strādneeku un c) citu

izdevumu pavairošanās uz darbu spēka vērtibas veenibu."

~OpraHH3aipifl Tpy.ua" 111. 1922.

*) Leitner. Zur Selbstkostenberechnung industriellen Betriebe.

**) Biox c p. BoBhhkhobBhh6 xo3flftcTßa t. 11. 1923. IV.

nodaļa.

***) Izmantojam teit viņa interesanto rakstu: „0 bjihhhhh āseĶtp]asHKa"-
-hhh Ha npon3BO,3,HTejibHOCTb Tpya,a" eekš rakstu krājuma „llpoii3BOļuTe.7.b-
HoeTb Tpyfla". B. 111 ĶVŪ. BCHX.
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skas un kurās nav neveena cilvēka, kas mechanismus apkalpotu. Vadišana top
izdarita ar podziņu peespeešanu no inženeera centrālā punktā, kurš veenā un

tai pat laikā pārvalda vairākas tādas stacijas. Visas manipulācijas, līdz pat ne-

derigās mašinas samainišanai ar rezervē esošo, top izdaritas automātiski. Pro-

tams, nepeeceešams ir personāls remontam, bet darba personāls ir samazināts

līdz minimumam".

2. Top paātrināts darba process. Pee ta rodas eetaupijumi caur ener-

ģijas mazakeem zaudejumeem darba procesa sākšanas un pārtraukšanas ga-

dijumā.
3. Eespējams atveeglinat un smalkāki regulēt ātrumu, caur ko eespē-

jams daudz labāk peemērot darba procesus apstrādājamam materiālam, kas pa-
vairo maksimāli darba mašinas izmantošanu.

4. Eespējams taisit kā kompaktus dzinejmotorus ar milzu spēku, tā

ari mazus neecigus (i/io zirgspēku leelus). Šim apstāklim it sevišķi leela no-

zīme darbu operāciju mechanizešanā.

„Darbnicu elektrificejot, var uzstādit elektromotoru arjeelu spēku, agrā-
kas leeltilpuma tvaikmašinas veetā, pavairot leelo mašinu ražigumu un reizē, ar

vairāku neleelu elektromotoru palīdzibu, mečhanizetpalīgdarbus, peemēram, ma-

teriālu peegādašanu pee mašinas, dzelzs bluķu pārveetosanu un t. t. un tādā

kārtā pamazināt mašinu apkalpojošo cilvēku skaitu.

Neveena moderna darbnica nevar iztikt bez ' kustīgā krāna, bet tikai

elektriskais kraus var apmeerinat visas prasības, kuras teek uzstāditas šādeem

uzrīkojumeem, un kuru trūkums daudzkārtēji pavairotu vajadzibu pēc palīg-
spēkeem."

5. Eesp'ējama ir maksimāli racionāla mechanismu izveetošana darbnicā.

«Daudztilpigas un sarežģitas transmisijas un tamlīdzigi eekārtojumi, kuri nepee-
ceešami, gadijumos, kur netop leetoti elektromotori, ārkārtigi traucē mechanismu

planveidigu izveetošanu darbnicā un turklāt pasliktina apgaismošanu.
„Apgādājot katru darbmašinu ar atsevišķu elektromotoru, rodas eespēja

izveetot mechanismus, ņemot vērā veenigi apstrādājamo preekšmetu racionālo

kustibu ražošanas procesā, samazinot līdz minimumam leekas strādneeku

kustibas.

Masu ražošanas zistema un planveidiga montāža, kura tik spīdoši top iz-

vesta Forda fabrikās un dod vēl neredzētus sasneegumus darba ražigumā, būtu

pilnigi neeespējama bez fabrikas plašas elektrifikacijas".
6. Top raditi maksimāli higiēniski darba apstākļi, kas savukārt atstāj

eespaidu uz darba ražigumu.
Un beidzot:

7. Enerģijas izmantošana elektribas veidā ir visekonomiskākā. Ta, pee-
mēram, izmaksā:

«

1 Veens kilovats stundā Peeņemot elektrisko

kapeikās dzinēju par veenu

Pee roku darba 672 17

„ zirgu darba 160 4

„
tvaika motora 92 2,3
elektro motora 40 1

Uz Brazilijas dzelzsceļeem izmaksā 1 jūdzes brauceens *):

Pee tvaika lokomotives Pee elektriskas

Vilkšanai (Tara) 63,09 dollaru 19,30 d.

Lokomotives remonts 6,83 „ 2,18 d.

Transmisijas un vadi
— 1,49 d.

Kopā . .
. 69,92 dollaru 22,97 d.

*) 3ojiotap o b, 33eKTpH(ļ)iiKatiM — 6a3a čj'Ajmero xo3afic-TBa

„UjiaHOßoe xo3hhctbo" JV° 3. 120. lpp.
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§53. Automatizēšana un mechan izēšana. Otrs raksturigs
masu ražošanas pamats ir darba procesa automatizācija un mechanizacija. Ta

izpaužas vispirms uz techniku vārda šaura nozīmē. Roku darba veetā nāk ma-

agrāko daudzo speciālo mašīnu veeta mašinu apveenošana veenā mecha-
nisma. Ka peemeru mes varam ņemt: rotācijas mašinu, sērkociņu izgatavoša-
nas mašinu un tml. Ražošanas process teit norit bez strādneeku līdzdalibas,
kura uzdevums veenigi kontrolēt šo procesu. Cik stiprā mērā tas atsaucas uz

darba ražigumu, to mes varam redzēt no sekoša *):

Katrs gabals izmaksā: Peļņa līdzinās

Uz veenkāršā dzelzs greežamas ma-

šinas
. . . 0,75 100%

Uz revolverbeņķa 0,14 380%
„

automātiskā
. 0,07 5600/a

§64. Fabrikas eekšejais transports. Automatizācijas un

mechanizacijas process neatteecas veenigi uz mašinam, bet uz visu technisko

organizāciju. Arkārtigi raksturīga parādiba teit ir eekšeja fabrikas transporta
mechanizešana. Agrāk šeit bija roku darba valsts. Tagad arveen vairāk eevee-

šas mašina, ceļamee krāni, kuri vaj nu veegli staigā virs strādneeku galvām,
vaj ari ir ceeši saistīti ar pašu ražošanas procesa nepārtrauktu gaitu. Šāda tran-

sporta mechanizešana tapa eespējama pārejot uz ražošanas procesa elekfrifikaciju.
Savukārt, transporta mechanizešana rada revolūciju pašā fabrikas eekšejā organi-
zācijā. Agrākā fabrika tika būvēta darbniču veidā, kuras veena no otras bij
šķirtas, un katra apveenoja sevī veenu noteiktu procesu. Tagadējā fabrika lauž

darbniču seenas. Preekšmets nepārtraukti slīd no veenas mašinas uz otras, no

veena strādneeka uz otru, līdz tas nāk laukā gatavs. Katra šī produkta jeb

viņa atsevišķas daļaspārveetošana noteekas mechaniski, strādneeks ir peesaistits

pee veetas un darā minimālas pārveetošanas kustibas, visu savu vēribu pee-

greežot savai darbu kustibai.

§65. Normalizācija un standartizācija. Bet ražošanas

procesa automatizācijai ir liktas noteiktas robežas no agrākā ražošanas amatnee-

ciskā rakstura. Pat pee daudzām modernām mašinam, leela loma peekrīt strād-

neeka izveicibai un prašanai. Mēs varam teikt, ka šī strādneeka loma peeaug

proporcionāli, jo dažādāki darbi jāveic uz veenas un tās pat mašinas. No ta

kapitālists cenšas izvairitees caur automātu eevešanu. Tomēr tagadējais tech-

nikas līmenis ne visur dod eespēju mechanizet darba procesu. Teit nak kapitā-

listam palīgā normalizācija un standartizācija. Šis process ceeši saistits ar spe-

cialmašinu eevešanu fabrikā. Kā manufaktūrā, teit noteekas darba dališana,

bet šoreiz ne strādneeku, bet mašinu starpa. Šada darbdališana pastāv

katrā fabrikā, bet, acimredzot, savā pilnigā veidā ta irizvedama veenigi tad,

ja fabrika ražos veenu un to pašu produktu un tadā kas at-

maksātu šo technisko eekārtojumu, kurš tagad ir mazāk elastigs neka agrāk,

t i jau eepreekš ir organizēts noteikta veida un virzeena tik preekš zināma

produkta. Tamdēļ ari modernā kapitālistiskā uzņēmumā mes redzam cenšanos

oāreet uz veena

'

tipa produktu masu ražošanu. Sadu tipizāciju medz saukt

vēl oar standartizāciju. Pats par sevi, ka šada tipizācija var atteektees

neveen uz visu produktu, bet ari produktu zināmam daļām, proti, skrūves var taisit

Li noteiktu nedaudz kalibru un greezeenu un t. t., lai tāda kārta katru daļu

varētu veenkārši samainit ar jaunu gatavu, un tādā kārtā remonta un citus iz-

devumus novest līdz minimumam. So atsevišķo daļu veenkaršosanu sauc par

normalizāciju.
....... ,

.
»Pi7 ir eevesta standartizācija un normalizācija, ta izsauc leelus ražošanas

• Hm,„mf, PPtauDiiumus. Tagad fabrikas technisko organizāciju var jau eepreekš
izdevumu

jai ielāgot speciālu mašinu, ražošanas gaitu norīkot

paredzēt. Katia P kj lani un tt. tagad izdarāmi veenreiz

unT %Isi tee izdevumi, kurus Bichers nosauca par pastāvi-

*) r, 9H3(sypr. Cit. d. 75. lpp.
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geem, samazinājās tagad līdz minimumam. Tas pats sakāms par mašinu gaitu.
Ta eet nepārtraukti, kurpretim agrāk pee katra jauna gabala uzrīkošanas vaja-
dzēja to atstādināt.

Bet tikai teit sākas īsta ūdens preces un šablonu, normālu valstiba. Tagad,
kur veens un tas pats preekšmets teek pagatavots deenu no deenas, aizveen

vairāk eespējams mechanizet, izstrādājot jeb štancējot tos pēc šablonas.

Dabiski, ka šīspārgrozības leeliski pavairo darba ražigumu. Tā, peemēram,
Forda fabrikā automobiļu raža un cenas attīstījās sekoši:

Gads Cena dolāros Ražoto automobiļu skaits

1909.—10. 950 18.664

1911.-12. 690 78.440

1913.—14. 550 248.317

1915.—16. 440 533.921

1920.-21. 355 1250.000

Acumirkli šee skaitli ir jau tāļu novecojuši, jo saražoto automobiļu skaits

līdzinās vairāk kā 3.000.000 gadā!
Tādus pat peemērus mēs varam atrast iz mūsu prakses. Telpu trūkuma dē!

mēs noraidām lasitaju pee b. Kuibiševa runas par standartizāciju („līpaß,a;a"
8. maijā 1925. g. Nr. 103.).

§66. Ražošanas procesa paātrināšanās. Gluži dabiski, ka

visai šai ražošanas procesa mechanizacijai un automatizācijai jānoved pee ražo-

šanas procesa leeliskas paātrināšanās. Rodas pat noteikts apzīmējums —„Schnell-
betrieb". Šī ražošanas paātrināšanās noteek, veenup, technisko izgudrojumu
labad. Tā metalurģijā: preekš čuguna pārvēršanas dzelzī un tēraudā vajadzēja:

pee kalejpaņēmeeneem—3 nedēļas, pee pudlingešanas—36 stundas, Bezmēra

krāsnīs—2o minūtes. Tikai pateicotees tādam darba ražiguma peeaugumam —

tērauds varēja pārvērstees par plaši izplatitu būvmateriālu, jo agrāko 600 rubļu
veetā tonna maksā vairs tikai 150 rubļu (pirms kara). Tālāk, pateicotees zinat-

niskeem eksperimenteem, dažas mašindaļas tagad var peemērot ražošanas

procesam tā, ka tas dod maksimālu ražigumu. Tas atteecinams, peemēram, uz

specialeem tēraudeem, kuri, neraugotees uz to, ka tee nokārsejas sarkani, tomēr

neatlaižās, kas dod eespēju paātrināt mašinu gaitu. Ņemot vērā, otrup, augšmi-
nēto jauno technisko organizāciju, mēs redzam, ka kopzumā viss ražošanas

process pasakaini paātrinās, salīdzinot ar to, kāds tas bija 100 gadus atpakaļ.
Agrāko mašinu gaita, salīdzinot ar tagadējo, leekās mums kā vēžu gaita. Ap
19. gadu pusi vērpjamā spolita greežas 5000 reizes minūtē, tagad līdz 12.000.

Uz aužamām stellēm darbs top 40—70 reizes ražigaks, uz dzelzs greežameem
benķeem ātrums palielinās par 90—250 greezeeneem minūtē, tagadējā turbine

greežas ap 3000 reizes minūtē, tā kā nepeeceešams sevišķi izturigs tērauds,
pretējā gadijumā mašina no leela ātruma sasprāgtu gabalos.

§ 67. For d a fabrika. Lai dotu "■ mazu dzīvu ainu par moderno Ja-

briku, peevedisim dažus izrakstus iz proL Carnovska Forda fabrikas apraksta.

„...Katrā automatizētā un mechanizetā ražošanā", raksta prof. Čarnovškis, „kā
galvenais līdzeklis, kurš regulē ražošanas gaitu, ir nevis personigee un

rakstiskee norādījumi, bet mechanizetā transporta un funkcionāla organizācijas
zistema, kura automātiski jeb pusautomātiski noteic darba tempu un tamdēļ

gandrīz galīgi paralizē atsevišķu izpildītāju eespaidu, ja veen pēdejee seko līdz
mazakeem sīkumeem noteiktam un mechaniski izvedamam darba tempam. Pats

pilnigakais mechanizetas un automatizētas ražošanas peemērs mums ir... Forda

automobiļu fabrika."

«Mechaniskā darbnicā speciālo darbmašinu peeleetošana sasneedz nere-

dzētu attīstību, kuras nolūks ir ražošanas sabeezinašana (vniOTHeHne) līdz

galēji eespējamām robežām, kas top panākts galvenā kārtā sabeezinašanas

(kondenzešanas) ceļā, t. i. daudzu operāciju izpildīšana veenā reizē, apveenojot
tās veenā, t. i. kura top izpildīta ar veenu darbmašinu un veena „pusapmācita
strādneeka palīdzibu. Tādas, peernēram, ir 49 caurumu izurbšana veenā reizē

4 cilindru korpusā."
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Acīmredzams, ka operācijas perioda saīsināšana teit, kā ari citos gadiju-
mos, top sasneegta nevis caur rakstiskām instrukcijām, bet caur normētu
instrumentu izlasi, ātrumu, lējumu ērtu transportu, darbmašinu garantētu nepār-
trauktu gaitu un ražošanas techniskas puses vispārēju kontroli. Peezīmesim, ka

automobiļu ražošanas sakuma, šaja fabrikā (Detroit'ā) pee 15000 strādneekeem,
darba normāla gaita tika nodrošināta no 240 instrumentalstrādneekeem, 40

modeletajeem, 65_for_metajeem, preekš eetaišu formēšanas rokam. Funkcionāla
organizācija sastadijas no_6oo inspektoreem ... Tālāk greež uz sevi uzmanibu
darbmašinu ļoti tuva nostadišana, kura top noteikta no teem galdu ... (un citu

eenkojumu) apmereem, kadinepeeceešamikomplektu sagatavošanai preekšlaicigi,
pirms viņu apstrādāšanas uz darbināšanas, lai netiktu velti iztērēta neveena
leeka zekunde_ pirms darmašinas darba atjaunošanas. Frezermašinas, kur veen

eespējams, strada no divām un vairāk pusēm,... vairāk detalus uz reizes.

Daudzspindeļu urbjamo mašinu un automātu princips nepārtrauktas frēzēšanas,
instrumentu normalizācijas, puskvalificetu strādneeku darba peeleetošanas, kuri
izmaciti tikai operācijai ar veenu detali,—principi, organu-operatotu masu samaina
ar specialeem instruktoreem,—ar vardu sakot, visi šee masu fabrikācijas parastee
paņemeeni teit top peeleetoti. Bet pee ta ir japeemetina vēl darbmašinu ceeša

nostadišana, kura saveenota ar produktu mechanizetu (pa daļai konveijeru)
transportu (peernēram prešu rinda pee štancēšanas).

Ar viseem šeem soļeem sasneegtas sekmes bij sekošas: 4 cilindru korousa

ceļš pee apstrādāšanas no 4000 pedam samazinājās līdz 334 pēdām un cilindra
apstrādāšanas laiks, uz mašinam, kurš eetver 84 operācijas — to starpā ari div-

kārtēju
v

tīrišana (npoMbißKa) tvaika pirtī—sastāda pavisam 45 minūtes.

Cugunleetuve pilnigi eevesta ir nepārtraukta formēšanu leešana ar maši-

nam, formēšanas materiālos lējumus un eeformeio daļas peevedot ar trejkārteju
konveijeru, pee sparem peekārta karuseļa palīdzibu. Japeezīmē, ka šī formēšanas
zistema var sagatavot no cilvekeem, kuri līdz tam nav nekad bijuši fabrikā.

„veenas daļas formetaju" — 3 deenās, bet citus strādneekus 2 deenās. Lējuma
brāķis nav augstāks par 8%, kālab pee automobiļu izlaiduma uz katreem 1000

gabaleem vajaga 1100 lējumus. ' •

„Kalejstancetavā ... visa siltuma apstrādāšanas vadiba un kontrole ir

koncentrēta labaratorijā, kura atrodas no darbnicas leelā attālumā. Pateicotees

pašreģistrejošeem termoelektriskeem pirometreem un punktuelai chronometražai

labaratorijā, krāšņu izlādēšanu un peepildišanu var komandēt pa telefonu no

laboratorijas, neraugotees krāsnī."

„Bet visleelako interesi pelna nešaubāmi darba zistema' montožas darbicā,
kura šķeet vismazāk labvēliga preekš automatizētām ražošanas metodēm un

mazkvalificetam darbam. Teit uzdevums ir atrisināts, pirmkārt, caur ārkārtigu

operāciju dališanu..., otrkārt, caur uzdevumu veenkāršošanu ..., treškārt, caur

cilvēku minimālas kustibas principa izvešanu, reizē monteerejamos komponētus
lēni pārveetojot ar konveijeru palīdzibu, pee kam montāža noteekas uz konvei-

jera, un katrs konveijers kustās noteiktā ātrumā..." «Salīdzinot ar pirmējo
materalu padošanu rokam, kur montožai vajadzēja 12 stundas 28 minūtes, pee

mechaniska konveijera šai montožai vajaga pavisam 93 minūtes, un katra operā-

cija ilgst viduvēji 7 minūtes 36 zekundes"*).

§ 68. Darba organizācija un darba ražigums. Ceeša

atkaribā no techniskas organizācijas ir darba organizācija. Protams", par cik, ka

mēs redzam Forda fabrikā, strādneeks ir eesaistits_ darba -procesa ka veena

mašinas daļa, par tik tas nav atsevišķs jautājums. Kā atsevišķs tas

rodas tur, kur eet runa par darba kustibas un darba organizācijas racionaiizešanu

neatkarīgi vaj pa daļai neatkarigi no mašinas. Šajos beidzamos gadu desmitos ir

radusees vesela zinātnes nozare zem vārda „teilorisms" jeb „zin;.tniska darba organi-

zācija"**), kuras nolūks ir racionalizēt darba kustibas un nokārtot darba pārtraukumus

*) ..OpraHasainm Tpysa", opraH. lIMT. kh. 11. 1921. r. lapHOßCKiifi.

OcHOBHLIC MOTHBbI B COBpeMBHHOfi UOCTaHOBKe MaCCOBOrO npOIEJBOfICTBa.

15

'-I^:*)
P
Mēs šeit neiztirzajam „teilorismu" vispāri. Peezīmesim ka viņam ir

divējādas puses. Proti: ta, par kuru mēs šeit minam, un otra, kura dibrnas

nevis uz darba ražiguma pacelšanu, bet uz viņa leelisKU intensifikāciju, ta tad

uz kapitāla eksploatacijas pavairošanu abzolutā kārta.
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un t. t. tādi, tai strādneeks pee šo kustību minimāla daudzuma un minimāla

spēka patēriņa padaritu maksimālu darba daudzumu. Tā, peemēram, eekārtojot
materiāla pasneegšanu zināmā augstumā, strādneekam nav jālocās un velti jātērē
enerģija, nokrāsojot instrumentus noteiktās krāsās un leekot tos noteiktā kārtibā.
tee veegli sameklējami; pētot, kā darbu dara veikls strādneeks, cenšas izskaust

leekas kustibas pee pārejeem strādneekeem, eerīkojot atpūtu noteiktos zinātniski

izpētitos laika sprīžos, teek uzturēts darba spēka spars un t. t. Mēs teit neap-
skatisim teilorismu tuvāk. Peezīmesim tik, ka „fordismam" un „teilorismam"
ir jaeet roku rokā, ka tee veens otru papildina. Ar to mēs varam izbeigt savu

kapitālisma technikas raksturojumu. Peegreezisimees tagad viņa īsai zocialai

novērtēšanai.

§ 69. Technika un kapitālisms. Šķeet, ka kapi-
tālistam veenmēr izdevīgi eevest mašinas. Tomēr tas tā nebūt

nav. Ja mēs ņemam zocialistisku eekārtu, kur top eevesta jauna
mašina, kuras izgatavošana maksā 10.000 darba stundas, tad,
acimredzot, viņas eevešana būs izdeviga jau tad, kad ta izdarīs

tādu darbu, kuru varētu rokam, jeb pee vecās technikas izdarīt

9900 d. stundās. Citādi pavisam ir kapitālismā. Kapitālistu intresē

nevis darba eetaupišana vispāri, bet gan nepeeceešama
darba eetaupišana. Ja virsvērtibas norma būs 100%, tad,
acimredzot, no 10.000 darba stundām 5000 būs virsvērtibas.

Ja tagad tiktu zgudrota jauna mašina, kura izmaksā 9000 d.

stundas, tad kapitālists, acimredzot, nekādā kārtā to neeevedīs.

Ja mašina izmaksā 5000, viņam galu galā ir veenaldzigi, vaj

pirkt 5000 d. st. roku vaj mechaniska darba, un tikai tad, kad

pēdējā izmaksās mazāk kā 5000 d. st, teiksim 4000, viņš to

eevedīs. Tā mēs redzam, ka virsvērtibas ražo-

šana ir veens no leelakeem technikas attīsti-

basšķēršļeem —un jo lētāks būs darba spēks,
jo lēnāk attīstās technika. Kā peemērs šeit var

noderēt cariskā un kapitālistiskā Kreevija.
§ 70. Te clinis kā attīstibā un strādneeku

šķira. Mašina ir kalpināts dabas spēks, viņai vajadzētu at-

veeglinat strādneeka likteni, bet tāda pretrunīga ir kapitāli-
stiskā ražošana; pateicotees tam, ka ražošana teit ir virsvērti-

bas ražošana, viņa smagi gulstas uz strādneeku šķiru un ne-

vis atvieglina, bet apgrūtina tās stāvokli, ļau sākot ar manu-

faktūru, ta sāk bendēt un kropļot strādneeku — kā garigi, tā

meesigi. Manufaktūrā pee darba dališanas strādneeks, darot

veenu un-to pašu kustibu, teek pārvērsts par automātu. Mono-

tona (veenmuļiga) darba kustiba notrulina viņa garu, veen-

pusigā kustībā nenormāli attīstās un izkropļotas top viņa or-

ganisma atsev.šķas daļas, kas rada veselu rindu profesionālas
slimibas. Eevedot mašinas, varētu liktees, ka tām vajadzētu
atveeglinat strādneeka mūžu. Gluži otrādi. Trakā dziņā pēc

peļņas kapitālisti speesti eevest aizveen jaunas un jaunas ma-

šinas. Pirms mašina nodilusi fiziski, ta nodilusi jau morāliski,
t. i. viņa novecojusees, salīdzinot ar strauji attīstošos tech-

niku. Gluži dabiski tamdēļ, ka kapitālists cenšas pēc eespē-
jas nepārtrauktak to nodarbināt. Preekš viņa ideāls ir nodar-
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binat to 24 stundas no veetas. Tamdēļ kapitālists viseem

spēkeern cenšas pagarināt darba laiku, gan nakts darba, gan
virsdarba veidā.

mašina aizveen vairāk nozīmē fiziska darba iz-

speešanu no darba procesa. Tas nozīmē, ka aizveen vairāk

eespējams nodarbināt teit seeveešu un bērnu darba spēku.
Tamdēļ modernā kapitālistiskā attīstibā mēs redzam seeveešu

un pa daļai ari bērnu darba nodarbināšanas augumu rūpnee-
cibā. Ja ari atteecibā uz bērnu darbu, zem strādneeku kusti-

bas eespaida, mēs redzam ta eerobežošanu, tad seeveešu darbs

aizveen vairāk un vairāk pavairojas un dažās nozarēs pat pil-
nigi izspeež vīreešus. Kaut objektivi pēdējais ir progresīvs
process, tad tomēr — pateicotees tam, ka ir mazāk

organizēts elements — tas noved pee strādneeku darba algas

pazemināšanas, pee viņu stāvokļa pasliktināšanas. Savukārt,
eeraujot visus ģimenes locekļus darbā veenu pēc otra, sabrūk

strādneeka ģimene, un strādneeka paaudze pa leelu teesu no-

nāk _apstākļos, kur ta var izvirst un pagrimt, ja veen tam ne-

stātos ceļā strādneeku šķiras organizācijas un zolidaritates

labvēligais eespaids.
Gluži dabiski, ka sakarā ar darba procesa paātrinašanos

leeliski peeaug darba intensivitafe. Un jo vairāk attīstās

strādneeku kustiba, jo vairāk zem tās eespaida kapitālists ir

reizēm speests saīsināt darba deenu un pavairot darba algu,

jo vairāk kapitālists cenšas intesificet pašu darba procesu.

Beidzot atzīmēsim vēl veenu ārkārtēju raksturigu parā-

dibu,proti, depr of esi onalizaciju. Apm ācitais strād-

neeks teek samainits ar pusapmācitu vaj neap-

māci tu. Forda fabrikā 43% no viseem darbeem var tapt

eemāciti dažās stundās, 38% — ne vairāk par nedēļu, tikai

14% — vajaga apmācitees no mēneša līdz 1 gadam un I%—

vairāk gadu*).
Pats par sevi, tas nozīmē līdz ar to darba algas nivele-

šanu kapitālistam pa labu.

Augšminēto nevajaga izprast tajā nozīmē, itkā katra kva-

lifikācija top modernā kapitālisma attīstibā leeka. Kvalifikāci-

jai top cits raksturs. No fiziskas ta pārvēršas par garīgo. Kas

atteecas uz fizisko darbu, tad tajā pat Forda fabrikā no 7882

dažādām operācijām tikai 3338 prasīja pilnigi normālu attī-

stitu ķermeni, 670 darba paņēmeenus var izpildīt strādneeks

bez kājām, 2637 - ar veenu kāju, 2 — bez rokam, 715 — ar

veenu roku, 10 — akli **). ... .

Totees no tagadējā strādneeka top prasīta milzīgi inten-

sīva uzmaniba, nervu sastrindzinašana līdz augstākam mēram,

*) H. C. P o 3 c h 6 jiiiT. $OPAH3M. 52. lpp. Par fordismu vēl: V a 1-

c h c r. Ford oder Marx. Berlin. 1925.

**) MOH JKII3Hb II AOCTHJKeHHfI. 3, H3;r. 159. lpp.
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kas, protams, atsaucas uz viņa organismu ne mazāk graujoši
par pārmērigo fizisko darbu, it sevišķi ja mēs eevērosim, ka

šim darbam beeži. veen ir bezgaligi monotons, veenmuļigs
raksturs.

Blakus deprofesionalizacijai un kvalifikācijas pārveidoša-
nai mēs sastopamees ar jaunu profesiju celšanos. Leelu lomu

sāk spēlēt tā saucamee darbprocesa instruktori, organizatori
un tā tālāk, kuru speciālais uzdevums ir racionalizēt darba

procesu.
Visu kopā saņemot, mēs varam tā tad sacit, ka objektivi

labvēligā un progresivā techniskā attīstibā pee kapitālistiskās
ražošanas specifiskām atteecibam izpaužas reizē kā strādneeku

verdzināšanas, kropļošanas, viņa stāvokļa pasliktināšanas pro-

cess. Bet dialektiskā attīstibā, tas, veenojot strādneekus veen-

kopus, kaldinot viņu šķiru zolidaritati un apziņu, reizē rada

ari tos apstākļus, kuri noved pee atbrīvošanas no šīm verdzi-

bas važām, kapitālistiskās verdzibas pārvērst par zo-

cialistiskas atbrīvošanas techniku. Šis jautājums ir tuvākais

strādneeku kustibas deenas kārtibas punkts.



VII. DARBA ALGA

71. Izdalīšanas atteecibās kapita 1 i s m ā. Izdališana ir ari

ražošana. Tikpat Kā ražošana nevar notiktees bez izdalīšanas, t. i. bez ta, ka

saražotais produkts netiktu izdalits ražotajeem, lai tee to patērējot turpinātu ra-

žošanu, tāpat savukārt izdališana nav, kā ilgstošs process, eedomajama bez ra-

žošanas. Tamdēļ, lai pareizi saprastu izdalīšanas atteecibās kapitālismā, mums

ir jāņem vērā tas, ka viņas top noteiktas no ražošanas.. Tas, kādā kārtā sara-

žotais produkts top izdalits, nav veenkāršā nejaušiba, bet gan stingrā likumībā

eetverta parādiba. Teit mums, protams, pagaidām nav darišana ar izdališanas

problēmu visā pilnibā, bet gan veenigi ar kapitālista un proletariāta atteecibam.

No šī veedokļa viss ražošanas process, ja viņš nepavairojas, ja tas atkārtojas

gadu no gada veenos un taīs pat apmēros, peeņem sekošu veidu:

I c -ļ- v, -f- m.

II + mj

111 c 2 -f- v
2,
+m 2un t. t.

Šajās formulās, kā mēs jau zinām, c apzīmē pastāvigo kapitālu (mašinas,

ēkas-, izejveelas un t. t.), v — variablo kapitālu — darba algu jeb, ņemot kon-

krētā veidā — tos pārtikas produktus, kuri nepeeceešami strādneeku uzturai.

Beidzot, m — virsvērtibu, kurai ari jābūt ir pārtikas produktu veidā, ja kapitā-
lists neuzkrāj, bet visu virsvērtibu patere.

No visa augšminētā nav grūti redzēt, ka visa produkta sadališanas nevar

būt nejauša. Lai nākamo gadu varētu ražot,_ nepeeceešams tikpat daudz ražo-

šanas līdzekļu kā eepreekšejā gada, pretēja gadijumā nevarēs notiktees ražo-

šana vecos apmēros.
Ražošanas līdzekļu samazināšanās nozīmētu darba ražiguma krisanos, un

tas savukārt to, ka nākamā gadā vajadzigee produkti visa visuma butu sara-

žoti mazāk nekā vajadzigs. Bet teit parādās ari otra raksturīga izdahsanas pro-

cesa īpašiba. Izdališana šajā gadijumā ir neveen saistita ar ražošanu, bet ar

specifisku, īpatnēju, kapitālistisku ražošanu. Izdališana saja ga-

dijumā pamatojas uz jau citu eepreekšeju izdališanu, proti, ražošanas līdzekļu

īpatnēju sabeedrisku sadališanu. viņas monopolizāciju veenas šķiras rokas, bis

īpatnējais izdališanas veids katrā ražošanas cikla aizveen atjaunojas proti ražo-

šanas produkta izdališanas procesā C -aizveen atgreežas kapitālista rokas un

no katra šī procesa tas atražojas no jauna, ka kapitālists, ka ražošanas lidzeKiu

īpašneeks. Tā tad izdališanas prosesā, kā ražošanas procesa, r div a s pu-

ses. Savā saturā tas nozīmē produktu izdališanu zināmas ražošanas matena-

lai turpināšanai, no šī veedola tas ir kvanti ta t i v s process; sava forma

tas nozīmē tādu ražošanas līdzekļu un produktu izdalīšanu, .aur kuru top) aiz-

veen atjaunotas vecas ražošanas atteecibās, no šī veedokļa tas ir kva 11

tiv s process.
_
, . «

Ja mēs no augšminētā peeejam pee jaunraditas vērtības v -f- m,, rau,

acimredzot, ari šīs sfdališanās uz V un uz M nevar būt nejauša rakstura.

Veenup, kā jau teikts, v ražošana nozīmē atražot strādneeKU ka īpatnēju preci,

algotu darba spēku, bet otrup, no vairuma* veedokļa, pašam v leeļumam vajaga

būt stingri noteikta rakstura, proti', šajā jaunraditas vērtibas izdalīšana v jā-

būt tik leelam, lai tas kārtigi aizveen nodrošinātu strādneeku šķiras atražošanu

Tiklīdz notiktos otrādi, caur to būtu traucēta sabeedriskas ražošanas> «amga

attīstibā. Saražotas mašinas stāvētu dīkā aiz peenaciga darba speKa truKuma.
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Izdališanas mechanisms kapitālismā ir tomēr īpatnēja veida, Proti, izdali-

šana teit norit caur maiņu. Tamdēļ ari tas, kādā kārtā noregulejas virsvērtibas

un darba algas atteecibās, noteek īpatnējā kārtā caur peedāvajumu un peepra-
sijumu. Par to mēs runāsim veenā no nākameem paragrafeem.

§ 72. Darba algas minimums. Tagad pāreesim
uz darba spēka vērtibas tuvāku iztirzāšanu. Mēs jau zinām,
ka darba spēks ir prece un ka tamdēļ viņa cena svārstās ap

viņa vērtibu, t. i. to produktu vērtibu, kuri nepeeceešami viņa
ražošanai un atražošanai. Darba spēks tā tad top pirkts, kā

visas pārejās preces. Tomēr tas ir īpatnēja prece un ne-

veen tajā nozīmē, ka viņu patērējot top ražota virsvērtiba, bet

ari tajā nozīmē, ka viņa vērtiba nestāv uz veetas, ka pats vēr-

tibas leelums ir neveen fizioloģiska, bet ari vēsturiska

rakstura. Pateešam, ņemsim divus strādneeku budžetus, kuri

vēsturiski veens no otra ir atstati. Lūk, divi Berlines strād-

neeku budžeti. Uz veenu galviņu tika patērēts markās*):

1879. g. 19°0. g. 1879. g. 1900. g.

1. Par dzīvokli
. 52,0 76,5

2. Mēbelēm
. . 6,8 Nav uzrādits Tas pat procentēs.

3. Apkurināšanu 19,7 18,9
4. Apgaismošanu 5,0 5,7
5. Drēbēm, veļu,

apaveem . . 39,7 49,7
6. Ēšanai

. .
157,7 203,2

7. Dzeršanai un

ēšanai ārpus
mājas .

.
.

17,0 9,5
8. Higiēnai un

-

medicinai
. 7,4 4,8

A. Pavisam fizi-

skām vaja-
dzibam

. . . 304,3 368,3 95,0% 81,73%
B. Pārejām vaja-

dzibam
.. . 16,1 81,3 5,0% 18,27%

320,4 449,6 100% 100%

„Pārejās" vajadzibās eetilpst tā saucamās garigās un kul--

turelās prasibas (avize, grāmatas, teatrs, arodbeedriba, par-

tija un t. t). Neiztirzajot šos budžetus pagaidām tuvāk, no

šeem skaitļeem skaidri redzams, ka tas produktu daudzums

un raksturs, kurš nepeeceešams strādneekam dažādos un sa-

mērā pat īsos laika sprīžos,. ir dažāds, kamdēļ gluži dabiski

rodas jautājums, kurā gadijumā ir
„
īstas" vajadzibās. Seit

nevar aizbiidinatees, ka minētos budžetos eet runa ne par

vērtibas, bet cenas svārstišanos. Kādus strādneeku budžetus

*) Cojihiļ c b. Pa6oqne čioAacerrH. 1924. g. 49. lpp.
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mes ari neņemtu, visur būs manāma vēsturiska
tendence: tā saucamo garigo jeb kuiturelo
izdevumu peeaugums. Bet neveen tas. Indijas tekstil-
strādneeks nopelnīja 1914. g. apmēram 10 rubļu mēnesī, bet

Indijas kulijs (ostas strādneeks) Bombejā 1921. gadā nopelnīja
ap 17—18 kapeikām deenā*). •

Tas pats sakāms par Ķinas strādneekeem, kuru pelna
svārstās ap 5 — no 6—12 dollareem mēnesī (30 deenās),' tā
tad ap 12-24 rubļeem**).

Tāļak ir zināms, ka Ķinas vidēja ģimene izteek pat ar

5 rubļeem
_

mēnesī. Lai raksturotu neveen algas līmeni, bet
ari dotu ainu pat faktisko pārtikas stāvokli, peevedisim sekošo

tabeli, kurā salīdzināts Bombejas strādneeka un ceetumneeka

porcijas 1920.—21. g.***):

Patērēts teek

No strādneekeem. Bombejas ceetumā

Pee smageem Pee veegleem
darbeem darbeem

Maize
.... 1,29 mārc. 1,50 m. 1,38 m.

Pupas .... 0,09 „ 0,27 „ 0,21 „

Lopu gaļas . . 0,03 „
0,04

„ 0,04 „

Sāls 0,04
„

0,03 „
0,03

„

Augu eļļu . . 0,02 „ 0,03 „ 0,03 „

Parejo .... 0,07 „

— —

Pavisam
. . 1,54 mārc. 1,87 m. 1,69 m.

Citeem vārdeem, Indijas strādneeks barojas līdzīgi cee-

tumneekam. Ja mēs ar šo budžetu salīdzinātu kādu no Va-

kareiropas strādneeku budžeteem, tad, neraugotees uz milzigo
strādneeku stāvokļa pasliktināšanos, starpiba tomēr būtu leela.

Salīdzināšanas pēc mēs augšminētos Bombejas strādneeku

skaitļus nostādisim blakus smaga darba zinātniskām nor-

mām, pārvedot pārtikas porciju pamatbaribveelās un kalorijās.
Sis pārvedums, protams, ir ļoti rupjš, tamdēļ, ka pee reducē-

šanas nākas ņemt Eiropas baribveelu normas un ari pēdējās
ne veenmēr sakrīt. Tomēr, kāda ari nebūtu redukcijas kļūda,

viņa nebūs tik leela, lai padarītu salīdzināšanu par neee-

spējamu.

*) HpoA. B. HapazH. HapoAHoe xo33hctbo Hhahh. MocKßa. 1925.

108.—109. lpp.

**) C'MyprHC. KiiTaft h ero pa6oqee jibidkghhc. 1922. 28.-291. lpp.

***) HapaiiH, Cit, d. 120. lpp.
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Reducējot mēs dabūjam sek šo:

Ogļbaltum- Ogļražu Tauku Kalorijas
veelas veelas veelas

Indijas stādneeks pa-
tērē 46,74 gr. 294,4gr. 9,91 gr. 1500—1600

Zinātniska norma pee

smaga darba*) 148,8 „ 710,0 „ 90,8 „
4366

Indijas strādneeks

pat. mazāk
.

. 102,06 gr. 415,6gr. 80,89 gr. 3866—3766

Šī norma ir tik maza, ka nesasneedz pat meerā stāvoša

cilvēka nepeeceešamo normu 2400 kal., nemaz nerunājot par

mērena darba normu — 3400 Pee salīdzinājuma, pro-

tams, jāņem vērā, ka ari Eiropā strādneeks nesaņem zinātnisko

normu, bet mazāk par to, it sevišķi pēc kara. Pēc Tieger-
schtetta ziņām, tās svārstās no 1921 — 5433 kalorijām**), tā

kā veena daļa nešaubāmi nesasneedz pat fizioloģisko mi-

nimumu ***).
Viss augšminētais dod mums peeteekošu pamatu sacit,

ka vēsturiski dažādas ir ari fizioloģiskas vaja-
dzibās, jo visos ciparos par pārtikas porcijām vēsturiski uz

zemākas attīstibas stāvošas tautas izteek parasti ar mazāku

pārtikas daudzumu, jeb, pareizāki sakot, pēc sava ārēja dau-

dzuma viņu porcija var būt reizēm ari -leelaka, bet totees

ta daudz sliktāka pēc savas kvalitātes, barojošo
veelu satura.

Pec ITlTeftHČepr. Pa6oqee b 1926. g.

*) Pec Apkii h. DsonoMiiKa opramisMa. EH3. 1925.

281. lpp.

**) Kekh c c b. Tpyaa. 102. lpp.

***) Ļoti interesanta ir sekoša tabele. Baribas daudzums (mārciņās), kuru

gada patērēja strādneeks pēckara periodā:

Seemeļamerikas
Saveen. Valstīs

Indija

Gaļa ..

Zivis
.

Olas
.
.

Saknes

Maize
.

Zaļumi
Cukurs

Augļi .

Peens
.

140

21

30

28

340

420
63

200

500

0

0

0

114

456

148,2
0

0

0

1742 533,4
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Tā tad, kaut gan darba alga, ka darba spēka cena, svāf«

stas ap darba spēka vērtibu, tomēr ari pati šī vērtiba nestāv

uz veetas, bet vēsturiskā attīstibas gaitā zem dažādu apstākļu
eespaida attīstās, jo attīstās strādneeku vajadzibas.
Tā tad darba algas minimums top noteikts neveen fiziolo-

gi s ki, bet ari vēsturiski jeb, kā Markss saka, morāliski.
Šeit vajaga īsumā pakavetees pee Veena izplatita eebilduma, kuru starp

citu taisa Tugan-Baranovskis. Viņš raksta: „Uz jautājumu, kamdēļ Anglijas
strādneeks saņem augstāku algu kā kreevu strādneeks, viņa (t. i. Marksa
darba algas teorija K. P.) atbild ar atsaukšanos uz augstāku, nekā kreevu, angļu
strādneeka eksistences kuliurelo līmeni. Angļu strādneeks barojas ar gaļu, dzīvo

dzīvoklī ar vairākām istabām un i t, turpretim kreevu strādneeks apmeerinas
ar putru un kāposteem, guļ uz nārām fabrikas kazarmēs; tamdēļ ari angļu
strādneeku algai, kurai jābūt tik leelai, lai apmeerinatu visas dzīves ērtības,

japārsneedz kreevu strādneeka algu. Tomēr vaj nav skaidrs, ka īstais kopsakars
ir pavisam ačgārns. Ne tamdēļ angļu strādneeks saņem augstu algu, ka viņš
ēd bifšteksu, bet tamdēļ viņš ēd bifšteksu, ka saņem augstu algu."*)

Mēs teit nepakavesimees pee jautājuma par to, cik pareizi Tugans izleek

Marksa teoriju. Kas atteecas uz pašu eebildumu, tad šādā nostādījumā tas līdzi-

nās pazīstamam strīdum par to, kas ir bijis papreekšu: vista vaj ola. Jautājums

izšķirams ir tik tādā kārtā, ja mēs atrodam trešo neatkarīgo, no kura pārejee
divi ir atkarigi, un tāds ir ražošanas spēku all īst i b a.Uz nedaudz

peemēreem nav grūti parādit, ka ražošanas speķu attīstibā nenovēršami noved

pee darba spēka vērtibas peeaugšanas. Mēs zinām, ka mašinas attīstiba moderna

fabrikā prasa beeži veen techniski izglītotu strādneeku. Tamdēļ mes ari redzam

daudzās modernās kapitālisma pilsētās, peem. Riga, top atvērtas amatneecibas

skolas. Bet no šejeenes izreet ari tas, ka darba spēks caur to top sadārdzināts,

un savukārt tas, ka tādam kvalificētam strādneekam būs vesela rinda vajadzību,

kādas līdz tam strādneeku šķirai nebija. Ka redzams, šaja gadijumā vajadzibu

peeaugums ir sekas nevis no darba algas, bet no technikas attīstibas. Ņemsim

citu peemēru. Izdevumi preekš avizes, arodbeedribam, partijas, —
tee ir izde-

vumi, kuri radās strādneeku budžeta tikai vēl ap 19. gada_ simteni un tur

eesaknojas tagad tik ceeši, ka visi jaunlaiku petneeki atzīme, ka pee algas

samazināšanās, sākumā ceeš beeži veen nevis šee izdevumi, bet pirmām

kārtām daži no fiziskeem izdevumeem. Strādneeks labāk cd mazāk cukura,

dzer mazāk peena, nekā atsakās no savas arod-, vaj partijas preses. Pec lugan-

Baranovska iznāk, ka papreekšu vajadzētu paaugstinatees darba algām un pec

tam tik attīstitees arodbeedribam, citeem vārdeem, strādneeku organizētība un

cīnās spars rastos nevis kā darba algas paaugstināšanas eepreeksnoteikums,

bet kā sekas, kas deemžēl runā pretim vēstures īstenībai un sada veida butu

visvulgārākā buržuāzijas domu izteiksme kuri beeži veen medz uzsvērt, ka

streiki un citi ļaunumi rodas no augstam algām un brīva laika.

īstenībā mēs zinām, ka techniskā attīstibā noved pee moderno fabriku

rašanās, ar desmiteem tflkstošeem strādneeku, un tas savukārt pee šķiras zoli-

daritates un pee šķiru cīnās. Tā tad Marksa teorija par darba speķa vērtības

īpatnējo raksturu nekādās eekšejās pretrunās nenonāk, ka to cenšas peer.aii

Tugan-Baranovskis.

§ 73. Virsvērtibas norma un darba alga. Pro-

tams, ka Marksa teorijai nav nekādas līdzības ar lugan-riara-

novska zocialo teoriju, kura saista darba algas jautājumu

veenigi ar darba algas ražigumu (jo ražigaks darbs, jo_ leeiaKS

produktu daudzums preekš izdališanas) un spēku samēru (kas

stiprāks, tam vairāk). Šādas teorijas visleelakais trūkums ir tas,

*) TjraH-BapanoBCKHH. Ochobli aKOHOMHH. 1909. g,

539,-40. lpp.
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ka ta abstraģejas no sava pamata, t. i. no kapitālistiskas
eekārtas. Darba alga un tās minimums vispirmām kārtam ir

specifiska, īpatnēja kapitālistiskās eekārtas parādiba. Tamdēļ
pee viņu pētišanas mēs nekad nedrīkstam izlaist veenu no

acim: kapitālistiska ražošana ir virsvērtibas ražošana, un tam-

dēļ visas pārmaiņas kapitālisma robežās var noritēt tikai tik

tālu, cik tālu tas netraucē virsvērtibas ražošanu. Ja šī robeža

ir sasneegta, tad jautājums uzstādas par pašu kapitālistiskās
eekārtas tālāko pastāvēšanu, par zocialistisko ražošanu. Tamdēļ,
pretēji viseem oportunisteem, darba algas un virsvērtibas

atteecibās ir nevis harmoniskas, bet antagonistiskas.
Teit valda ne zolidaritate, bet naids.

Ja jaunradito vērtibu mēs apzīmējam ar zemāko liniju,

v m

; 1 I

i I
v m

tad raksturigs ir tas, ka pavairojotees v — pamazinās mun

otrādi, un tikai veenā gadijumā mēs redzējām, ka ražojot relativo

virsvērtibu strādneeka darba alga varēja pavairotees, neraugo-

tees uz to, ka abu daļu atteecibās paleek vecās. Lūk, kamdēļ
Markss raksta:

«Virsvērtibas ražošana jeb vairošana (Plusmacherei) ir

šīs ražojamās eekārtas abzolutais likums. Tikai, cik tālu darba

spēks uzglabā ražojamos līdzekļus, kā kapitālu, atražo savu

vērtibu, kā kapitālu un ar nemaksāto darbu kļūst par papildu
kapitāla avotu, šis darba spēks atrod pircēju."*)

„Vaj nu darba cena turpina peeaugt tamdēļ, ka viņas
peeaugums akumulācijas gaitu netraucē, un šinī faktā nav

lieka dīvaina, jo, kā saka Ādams Smits," pat peļņai krītotees

kapitāls var turpināt neveen- peeaugt, bet peeaugt ari daudz

ātrākā gaitā ...
Leels kapitāls pat ar mazāku peļņu vispāri

peeaug ātrāki nekā .mazs kapitāls ar leelu peļņu (Wealth of

Nation I. Pp. 189.). Šinī gadijumā ir acimredzams, ka nesamak-

sāta darba pamazinašanās nebūt nenāk par ļaunu kapitāla
valdīšanas izplēšanai plašumā. Šī parādiba turpretim peeradina
strādneeku pee domam, ka viņam savs glābiņš jāredz veenigi
sava kunga bagātību peeaugumā.

Jeb, un ta ir alternativas otrā puse, akumulācija atslābst

aiz darba cenas peeaugumā, tamdēļ, ka vājinās peļņas dzinulis.

Akumulācija eet mazumā. Bet līdz ar šo mazināšanos zūd šīs
mazināšanās cēlonis, proti, nesaskaņā starp kapitāla un izman-

*) Kapitāls I. 419. lpp.



117

tojuma darba spēka samēru, kapitāla parmēriba pretim darba

speķu peedāvajumam. Tā kapitālistiskā ražojamā
procesa mechanisms pats novērš kavēkļus, ku-

rus viņš pagaidām rada. Darba cenas krītas atkal uz

līmeni, kāds saskan ar kapitāla izvērtēšanas vajadzibam, veen-

alga, vaj tas nu būs zemāks, augstāks vaj līdzigā samērā ar

līmeni, kas skaitijās par normālu eepreekš cenu peeauguma...

„Peemērojot matemātisku izteiksmi: akumulācijas leelums

ir neatkarigais variablais, algas leelums atkarigais, bet ne

otrādi."*)
Tā tad tiklīdz kāda nozare top traucēta uzkrāšanas gaitā

no pārak leela algas peeauguma, kapitāls reaģē uz to ar sama-

zinātu uzkrāšanos noteiktā nozarē, ar kapitāla aizplūšanas no

šīs nozares. Tas nozīmē, ka peeprasijums pēc darba spēka
pamazinājās un darba algas krīt. Tāpat otrādi, ja zināmā nozarē

darbu alga ir zema un virsvērtiba leela, tas novedīs pee

paātrinātas uzkrāšanas un tā tad pee strauja darba spēka
peeprasijuma, tā tad pee darba algas paaugstināšanās. Tā

darba algas regulējās ap savu vērtibu atka-

ribā no uzkrāšanas. Darba algas peeaugums

savās maksimālās robežas atrod eekš kapitāla
uzkrāšanās. Tādsirdarba algas kapitālistiskais
likums, kurš neizslēdz, protams, pašu darba algas vispārēja

līmeņa paugstinašanos, bet atteecinams uz darba algas cenas

svārstišanos.

§ 74. Darba algu lēeluma dažadibas. Darba

alga ir darba spēka cena.
Nav nekāds brīnums, ka

cena svārstās, un mēs dzīvē sastopam daudz un dažādas darba

algas. Ja mēs tomēr šīs dažadibas analizējam, tad tās varam

novest pee diveem galveneem cēlcņeem. Pirmkārt, darba

alga ir leelaka vaj mazāka tamdēļ, ka leelaka vaj mazāka-ir

tās vērtiba. Otrkārt ta ir leelaka vaj mazāka tālab, ka

cena stāv virs vaj zem darba spēka vērtības. Starp

pirmeem eemesleem minami ir darba intensivitate un darba

kvalifikācija un dažādas vajadzibas, starp otreem: strādneeku

organizetiba, nacionālas izšķiribas, seeveešu un bērnu darbs,

zemneecibas eespaids uz pilsētas strādneekeem. Visus sos

dažādos apstākļus mēs īsumā apskatisirm
% .

.

§75. Darba alga un darba intensivitate. bis

jautājums vismazāk var izsaukt domstarpības. Mes eepreekseja

nodaļā jau redzējām, ka uz intensivu darbu mums jāraugās

kā uz leelaku darba daudzuma patēriņu veenā un tai paša

laika sprīdī. Bet jo leelaks ir darba spēka patēriņš jo leelaku

daudzumu baribu veelas nepeeceešams ir
strādneekam, jo

leelakai, acimredzot, jābūt ir darba algai. Protams, tas nenozīme

to, ka veenmēr ta ir augstāka tur, kur darbs intensīvs.

*) Kapitāls I. 420. lpp. Retinajums mans.
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§76. Darba alga un darba deenaS garums.
Acimredzot, uz darba algu eespaido ari darbu deenas garums,

jeb darba spēka ekstensivais leelums. Tādā kārtā, jo ga-
rāka ir darba deena, jo leelakai vajadzētu būt darba algai.
Teorētiski ņemot, tam tā vajadzētu būt, faktiski tomēr mēs

sastopamees ar pavisam pretēju ainu kapitālismā: jo garāku
darbdeenu strādneeks strādā, jo mazāka viņa alga. Tas izskai-

drojams ar to, ka teit darbojas vēl citi darba algu noteicoši

faktori, proti, strādneeku organizetibas trūkums pee teem

strādneekeem, kuri strādā garu darba deenu.

§ 77. Darba alga un kvalifikācija. Daudz sare-

žģitaks ir kvalifikācijas jautājums. Ja mēs paraugamees fabrikā
ļ

tad teit mēs redzēsim daudz un dažādas algas. Tā, peemēram,'
Rigā 1920. gada decembra metalrūpneecibas vidējas strādneeKu

algas bij sekošas*):

1. Dzelzsgreezejs . 74,0 rub. 6. Formetajs ...
45 rub.

2. Kalējs .... 70,0
„

7. Svaru mechaniķ. 114,5 „

3. Uzsitējs. ..
.

65,0
„

8. Vāģu būvētājs
. 80,0 „

4. Atslēdzneeks
. 64,0 „

9. Elektromonteers 70,0 „

5. Slīpētājs . . . 67,5
„

10. Monteers . . . 87,5 „

To
v

pašu dažadibu ainu mēs atradīsim viscaur visās no-

zare*. Šī dažadiba ari atspoguļojas mūsu tarifā, kur viss ta-

rifs sadalits 17 kategorijās; ja pirmo kategoriju peeņem par

1, tad visas pārejās būs sekošā lomā.

I. 11. 111. IV, V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII.

1 [1,2 ļ 1,5 11,8 ļ 2,2| 2,5 ļ 2,8| 3,1 ļ 3,5 ļ4,2 ļ 4,6 ļ5 | 5,5 ļ 6,2 ļ 6,7 | 7,2- ļ 8

Neapmācits Apmācīts darba- Administra- Augstākais administra-

darba spēks spēks tivi-techni- tivi-techniskais perso-
skais perso- nals

nals v '

Peeņemot, ka pirmā kategorija saņem 10 rubļus, tādā ga-

dijumā mēs dabūsim sekošu algas trepi:

10 12 15 18 22 25 28 3.1 35 42 46 50 55 62 67 72 80.

Šis tarifs ir mūsu normaJtarifs. Protams, algu lee-

lums dažādās kategorijās atkarasees no minimālas algas. Sa-

vukārt eespējami dažādi savādāki eedalijumi, kā tas ari dažos

tarifos pastāv. Ja nu mēs peegreezisimees pee augšminētās
parādibas iztirzāšanas, tad mums kritīs acīs sekošais: jo vairāk

kāds strādneeks apmācits, jo vairāk tam maksā algas.
Protams, ari teit ir daži izņēmumi, kā peemēram Rigā uz-

sitējs (mazkvalificets darba spēks) dabū vairāk algas kā

atslēdzneeks. Bet ari šī izšķiriba izskar drojas caur to, ka

uzsitēja darbs ir gaužām intensivs, tā kā to var strādāt

*) Latvijas statistiska gada grāmata 1920. g. 259. lpp.
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tikai strādneeki ar leelu izturību un fizisku spēku, kurš leelaks

par caurmēru. Tomēr vaj pateešam pareizi ir tas, ka jo vai-
rāk ir apmācits strādneeks, jo leelaka viņa alga? Uz šo jau-
tājumu dod atbildi b. Strumilins savos intresantos statistiskos

pētījumos par darba kvalifikāciju. Ņemot Putilova atslēdznee-

kus, sadalot tos 4 tarifu grupās, izrādās sekoša atkarība starp
kvalifikāciju un apmācibu*):

Vidējais kvalifi- Apmācibas Apmācibas garums
kacijas procents garums e-eskaitit tikai eepreek-

(visumā) šejo sagatavošanos

I. grupa . . 93,3 26,5 7

11.
„ . . 66,6 18,8 5,5

111.
„

. . 37,7 13,2 5,9
IV.

„
. . 11,6 9,7 5,5

No šeem skaitļeem redzams ir tas, ka uz kvalifikāciju
atstāj eespaidu neveen tas, ka strādneeks mācās eepreekš, bet

ari turpmaķee gadi, kuros tas eegūst leelaku veiklibu un ap-

ķēribu darbā. Tomēr augšminēto skaitļu trūkums ir tas, ka

apskata veenu un to pašu kategoriju.
Drusku peemērotaku ainu dod sekoša tabele par dzelzs-

ceļa kalpotajeem, kura gan mazleet sarežģīta, bet interesanta**):

Iztirzājot šo tabeli, aizveen jaeevēro, ka mēs šeit nere-

dzam kvalifikācijas problēmu savā tīrā veidā. Tā, peemēram,

*) CtpymH jih h. llpo6jieMM BKOHOMHKii Tpvja. 1925. g. 80. lpp

**) Ct p y mhjhh, Cit. d. 1925. 102. lpp.
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Staciju preekšneeki
Lokomotivu mašinisti

Arteļu vecakee un ceļu mei-

steri

Dz. c. konduktori (dz. c.) . .
.

Telegrāfisti (dz. c.)
Atslēdzneeki

Kurinātāji
Sleežu blditaji un zignalizetaji .

516

2191

37,6

34,4
17,6
16,8

20,0

17,6

4,3

3,4

12,8

13,2

326

2194

1060

4415

962

2120

40,9
37,7

25,2
32,3
31,9

38,2

18,0

19,5
16,7

16,6
17,5
21,3

22,9

18,2
8,5

15,7
14,4

16,9

2,3

2,4

4,1
2,6
2,1

2,1

10,6

9,3
8,9
8,9

8,0
6,0

1.

2.
Petrogradas burtliči (1919. g.) .
Putilova atslēdzneeki (1918. g.)

2009

724

35,0
36,7

14,3

17,5

20,7
19,2

3,3
2,8

12.3
9,5
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staciju preekšneeks skaitās šajā tabelē zemākas kval fikacijaš,
kas, protams, ne visai ir pareizi. Teit, acimredzot, lomu spē-
lējusi ir kara komunisma algas politika. Tomēr ja mēs atme-

tam pee malas šos sīkumus, tad visā visumā mēs redzam ta-

belē skaidru atkaribu no apmācibas garuma, Pee visa jāņem
vērā neveen izglītibas, bet ari strādāšanas stāžs, jo veena daļa
no ta eet uz apmācibas birkas.

No viseem augšpeevesteem skaitļeem ir pilnigi skaidri

redzams, ka kvalificēta darba spēka atalgojums eetver sevī

atalgojumu par leelaku šī darba spēka vērtibu, tamdēļ ka šī

darba spēka ražošanai un atražošanai nepeeceešams leelaks

darba spēka daudzums. Ja šis darba spēks netiktu samaksāts

ar leelaku algu, acimredzot tad, kā tas ir ar visām precēm,

viņa ražošana samazinātos un līdz ar to viņa peedāvajums,
kas novestu pee jaunas šī darba spēka cenas peeaugšanas.
Tādu peemēru mēs redzējām kara komunisma laikmetā, kad

zemāko un augstāko kategoriju algas nolīdzinajās. Gala re-

zaltatā mēs redzējām kvalificēto strādneeku aizplūšanu uz lau-

keem, mācekļu skaita saraukšanos līdz minimumam, tā kā

mēs bijām speesti atgreeztees pee veco atalgojumu kate-

gorijām.
Teit tomēr jaeevēro vēl sekošais. Kvalificēta darba atra-

žošanas vērtiba ir leelaka, proti, kvalificēts darbs nozīmē kva-

lificētāku enerģiju, leelakas vajadzibās, augstāku kulturelu

līmeni.

Beidzot kvalif'cetos strādneekos mums ir darišana ar

leelaku organizetibu, par kuru mēs runāsim nākamā paragrāfā.
§ 78. Strādneeku organizetiba. Visi augšmine-

tee peemēri raksturoja gadijumus, kad darba algas leelums at-

karājas no darba spēka vērtibas. Tagad mēs apskatīsim ga-

dijumus, kur darba algas dažadibas atkarājas no ta, ka tās

novirzās no vērtibas. Kā kura katra prece, darbaspēka
cena, darba alga svārstās atkaribā no peedāvajuma un pee-

prasijuma. ' Acimredzot, jo leelaks ir peedāvajums, salīdzinot

ar peeprasijumu, jo zemāka būs darba alga un otrādi. Zi-

nāmu eemeslu dēļ, par kureem mēs runāsim nākamā nodaļā,
uz kapitālisma darba tirgus ir aizveen leelaka vaj mazāka bez-

darba armija, kura speež uz jau nodarbināto strādneeku al-

gām. Acimredzot, jo strādneeku savstarpēja konkurenc® būs

leelaka, jo katra atsevišķa strādneeka vaj katras atsevišķas
strādneeku grupas pretošanās spēja būs mazāka, jo veeglak
kapitālistam ir nešaubāmi nosist darba algas vaj pretotees
viņu peeaugšanai. Šajā ziņā noder arodbeedribas, kuru veens

no svarigakeem uzdevumeem ir aizstāvēt strādneeku ekonomi-

skās intereses, organizēt streikus, bezdarbneekus, pretotees
kapitālistu lokauteem un t. t. No šī veedokļa paraugotees uz

strādneeku kustibu, mēs redzam, ka visi slāņi ne visur ir vee-

nadi stipri organizēti. Beeži veen, jo rūpneecibas strādneeks
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ir augstākas kvalifikācijas, jo vairāk tas ari organizēts. Šim

pēdējam apstāklim ir kolosāla nozīme strādneeku arodkustibu

vēsturē, proti, tam, ka strādneeki sadaļas apmāktos un neap-
mācitos. Pirmejee, kā labāk organizetee, atrodas parasti pri-
vileģētā stāvoklī, salīdzinajot ar pēdejeem, kas dod eespēju
kapitalisteem izsūkt pēdējos uz nebēdu, un līdz ar to vājināt
strādneeku šķ'ru, uzturot mākslīgi plaisu starp apmāciteem un

neapmāciteem strādneekeem. Pee tam kvalifikācijai ir ar savā

ziņā monopolistiks raksturs, proti, ja preekš kvalifikācijas eegū-
šanas nepeeceešams ir zināms apmācibas laiks, tad līdz ar to

konkurence ir šajos strādneeku slāņos eerobežota: katrs strād-

neeks nav spējigs apmācitees, un ja ari tas vēlas to izdarīt,
tad paeet zināmais laiks, pirms tas eekļūst apmācito rindās.

Sakarā ar dekvalifikacijas tendenci jaunākā kapitālisma attī-

stibā, stāvoklis mainas.

§ 79. Seeveešu, bērnu darbs un darba alga.
Seeveešu un bērnu darba atalgojumam ari ir vairākas puses.
Kā likums kapitālismā: tās ir zemākas viscaur par vīreešu

algām.
Kā ilustrācija tam var noderēt sekoši skaitļi*):

Algas Kreevijā 1914. g. (ka p.)

Teit lomu spēlē vispirms, protams, tas apstāklis, ka see-

veeši fiziskā darba profesijās, kur lomu spēlē pats darba spēks,

kā vājākas var mazāk pastrādāt.
Tā viduvēji pēc Etouera, darba koeficients pee seevee-

šeem līdzinās apmēram 0,6-o,7**) un līdz ar to seeveetei

nepeeceešams ap 0,8 no ta daudzuma pārtikas veelu, ka vireetim.

Vēl vairāk tas atteecinams uz raazgadigeem un pusau-

džeem, caur ko ari viņu vajadzibās baribas veelas ir mazākas.

Ja peeaugušam vīreešam vajaga 1,0—barības

tad zēnam no 14 —16 g. 0,8 „

„
10-13 g. 0,4 „ ' )

*) Ctpjmhjihh. 3apa6oraafl maora h npoii3BOAHTejibHOCTb
TP

b 1913—1922 r.

**) KeKMeeß. Cii 82. lpp.

**'*) Cit. 82. lpp.

f
Mazgadigee

Abu dzim.

Peeauguši ļ
Pusaudži

Vīr. Seev. I Vīr. Seev.

Tekstilrupneeciba . . .

Papir--un poligrāfiskā .

101

144

72

67

50
56

47

52

33

36
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Protams, visi šee fizioloģiskee aprēķini tomēr ir gaužām
nepilnīgi. Bet ari no teem skaidri redzams, ka darba alga
parasti ir zemāka par šīm fizioloģiskām normām. Savukārt ne

tikai fizioloģiskas normas noteic darba spēka vērtibu, teit

vispirms pee seeveešeem jāņem vērā īpatnējas vajadzibās grūt-
neecibas gadijumā un, otrkārt, ari to, ka kulturelas vajadzibās
seeveetei ir tikpat leelas. Viss tas kopzumā noved vīreeša

un seeveeša vajadzibu izšķiribu līdz nullei. Tas pats sakāms

par pusaudžeem, kureem vajaga augšanas teesai baribas veelas

atteecjgi vairāk nekā peeaugušeem.
Sī algu neveenlīdziba krīt it sevišķi acīs tur, kur vīreeši

un seeveeši strādā veenu un to pašu darbu pee mašinam,
kālab viņu darbu rezultāts teit ir neatkarigs no viņu fiziskām

spējam. Savukārt ir veselas profesijas (mašinrakstišana, tele-

fonistes un t. t.) raksturigas ar veiklības nepeeceešamibu, vaj
ari savu monotono dabu, kurās seeveete tālu pārsneedz vīree-

šus un tālab eeņem nonopolu stāvokli. Ja ari teit seeveešu

algas caurmērā ir zemākas kā vīreešu, tad, acimredzot, tur ir

savi eemesli.

Vispirms seeveete kapitālismā ir ģimenes peedēklis, viņas
algai ir parasti papildalgas raksturs.

Otrkārt, seeveeši un pusaudži peeder pee mazāk organi-
zeteem slāņeem, kālab viņu pretošanās spēja ir mazāka, un

tālab viņu algas kapitālists var nospeest zemāk par vīreešu

algām.
Kā likums ir tas, jo neattīstitaka ir strādneeku kustiba,

jo šausmigaka ir šo slāņu eksploatacija. Daudzus spilgtus
peemērus ir peevedis Markss. Mēs teit peevedisim dažus pee-
mērus no mūsu deenam. Sanchajā: „bērni no 7—B gadeem
strādā 12—13 un dažos gadijumos 15 stundas deenā..." Dažos

gadījumos vecāki par bērnu darbu dabū 4 rubļi mēnesī. „Sa-
nitaree apstākļi nelabvēlīgi, gaiss veenmēr saģiftets. Nakts

darbi ir „normala" parādiba" («līpaßfta" 3. maijā 1924. g.)*).
Tomēr, > sakarā ar karu, ari Vakareiropā jaunatnes stā-

voklis ir kolosāli pasliktinajees.

Tā Vācijā 1920. g.**) novembrī dabūja:

Peeaudzis transportstrādneeks 4 m. 50 pfeniņu

Nepeeaudzis (15—16 g.) 1 m. 70
„

(16-17 g.) 2 m.< 35
„

Kartonažas rūpneecibā:

Peeaudzis palīgstrādneeks no 2 m. 80 pf.—4 m. 25 pf.
Nepeeaudzis no 17 g. no 1 m. 30 pf.—l m. 80 pf.

*) Skat. līdzigus faktus mana brožuriņa «Strādneeku jautājums Latvijā",

**) Visus datus citēju pēc Jaunatnes Kom. Int. Izp. komitejas uzsaukuma

1922. g. „Ciņā ar strādneeku jaunatnes pauperizaciju".
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Angljā decembrī: 1921. g. uztikas minimums līdzinājās 3o

siliņeem nedēļā (l šiliņš—l2 penseem), bet:

Galdneeki: Peeaudzis dabūja — 1 š. stundā

Jaunatne no 14—18 g. 3 pensus (1/4 š.)
Sērkociņu rūpneecibāt peeauguši 1 š. 3 p.

Jaunatne no 14—18 g. 3p.
Skrūvju ražošanā: meitēns no 14—21 gadeem-13 šiliņu

nedēļā (uztikas minimums 35 š.).

§80. Ražošanas spēku attīstibā un darba

alga. Acimredzot, tālāk, ka ja kādā veetā strauji attīstās

ražošanas spēki, tad, kā mēs jau redzējām veenā no eepreek-
šejeem paragrafeem, tas izsauks līdz ar to strauju darba spēka
peeprasijumu un tā tad darba algas peeaugumu, Tas atteeci-

nams neveen uz atsevišķām valstim (Zeem. Amerikas Savee-

notās Valstis 19. gadu simteņa otrā pusē un XX. g. s. pirmā
pusē), bet ari uz atsevišķām nozarēm, kā pee mums Kreevijā
metalrūpneecibas attīstība XIX. g, simteņa beigās.

§ 81. Feodālo atleeku iršana, zemneeciba

un darba alga. Tālāk mums jāapstājas vēl pee veena sva-

riga apstākļa, kuram leela nozīme pee mums Kreevijā. Patei-

cotees Kreevijas pusfeodalam režimam, veenup, kapitālisma
attīstibā sādžā peeņēma ļoti grūtu un, preekš nabadzigeem
sādžas slāņeem it sevišķi, smagu raksturu. Tas rādija zemnee-

cibas veenas daļas nogrimšanu galigā postā un nabadzibā, bet

nenostādīja tam' pretim tik strauju kapitālisma attīstibu sādžās

un pilsētās, kurš peenācigā mērā varētu aprīt leekas darba

rokas, kuras radās sādžā. Gluži dabiski, ka zemneeciba teit

veenup centās rast izeju tā saucamā „kustaru" darba, bet otra

tomēr bij speesta klejot uz pilsētu un tur zināmas sezonas

pavairoja darba armiju līdz milzigeem apmēreem. Tas peešķīra,

pat dažām rūpneecibas nozarēm Kreevijā specifisku sezonas

raksturu: proti, kad zeemas un pa daļai rudens un pavasaru

mēnešos fabrika strādā pilnā spēkā, vaj ari tikai pa daļai, vaj

pat galigi stāv. Pats par sevi saprotams, ka viss tas nevar

neatsauktees uz darba algām. Vispirms pats zemneecibas

elements, pelēks, neapmācits, ir gaužām izdevīgs izsūkšanas

objekts. Otrkārt, leelai daļai bij darba alga tikai papildu eena-

kums, kālab ta varēja ilgstoši atrastees zem savas vērtības.

Acimredzot, ka šim zemneecibas peeplūdumam nevarēja būt

veenads eespaids uz dažadeem strādneeku glāņeem. Proti, ja

kādā fabrikas darbā bij mazāk vajadzigs apmācības, jeb ]a

kāds darbs bij vairāk radneecisks sādžas eeplustosai masai,

jo vairāk tur speedās eekšā zemneeciba, jo vairāk tur algas

tika nospeestas zem savas vērtibas. Mēs varam tamdēļ sacīt,

jo kādā valstī vairāk ir feodālo atleeku un jo vairāk tas top

padotas kapitālismā straujas attīstibas grāveeneem, jo nelab-
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vēlīgākā stāvoklī atrodas daļa no pilsētas strādneeku slāneern.
ari uz viseem parejeem slāņeem tas atstāj savu eespaidu,

tada kārtā, ka daļu pilsētas strādneekus speež no neapmācītā
darba profesijām, kur algas līmenis ilgstoši stāv zem darba
speķa vērtibas, pāreet uz apmācita darba profesijām un tādā
kārtā pavairota top konkurence ari šajās profesijās. Otrkārt,
viseem pazīstams fakts ir tas, ka jo lētāks ir darba spēks, jo
lenak attīstās technika. Pēdējam apstāklim veselā rindā noza-

res nešaubāmi svariga loma tajā ziņā, ka tas traucēja šo uz-

ņēmumu koncentrāciju.
Teit jāatzīmē veens apstāklis, pee kura mums nāksees

pakavetees tuvāk nākamā nodaļā. Šo zemneecibas sīksaimne>
cibas iršanas eespaidu nekādā ziņā nav jāsajauc ar līdzigu
iršanu kolonijās. Tās eespaids uz Eiropas darba algām ir

pavisam pretējs
§ 82. Darba algu nacionālas izšķirības.

Apskatījuši dažādus apstākļus, kuri dara eespaidu uz darba

algas leelumu, mēs tagad varam savilkt visu šo kopā. Šajā
noiūkā mums var noderēt darba algu nacionālas izšķiribas. Ja
mēs ņemam dažādas valstis un salīdzinām vidējas algas, tad

no 1905.—1908. gadam mēs dabunam, peeņemot Zeemeļameri-
kas Sav. V. algas līmeni par 100, sekošu ainu*):

Zeemeļamerikas Sav. V 100

Anglija 63

'Vācija t
.

40

Francija 35

Beļģija 34

Kreevija (1913.)- 22

Ar ko izskaidrojamas šīs izšķiribas? Nodaļā par nacionālo

algu izšķiribam Markss atbild uz to sekoši**):
„Tā tad salīdzinot nacionālās darba algas, jāapsver visi

momenti, kas noteic maiņu darba vērtības leelumu, proti
dabisko un vēsturiski attīstito pirmo dzīves vajadzibu cenu un

apjomu; strādneeku audzināšanas izmaksas, seeveešu un bērnu

darbu lomu, darba ražibu, viņa ekstensīvo un instensivo leelu-

mu. Pats paviršs salīdzinājums prasa, lai caurmērā deenas

algu tanīs pat arodos dažādās zemēs reducē uz veenada garu-

ma darbdeenam. Pēc tam, kad darba algas tādā kārtā ir izlī-

dzinātas, laika alga jāpārceļ savukārt gabalu algā, jo tikai

pēdējā ir mēraukla neveen darba ražibai, bet ari intensitātei."

Ja mēs savelkam kopā visus pamateemeslus, kuri noteic

darba spēka vērtibas leelumu, tad, kā raksta Markss, pee

apstākļeem ja: „Mēs peeņemam, ka preces top pārdotas viņu

vērtibā, 2. ka darba spēka cena gan pee gadijumā paceļas
pāri par viņas vērtibu, bet nekad nekrīt zemāk par to.

*) Ctpvmhjihh. 3apa6oTH.afl iura/ra h npoīras. Tp. 6. un 42. lpp.

**) Kapitāls I. 374. lpp.
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Ja tas ir peeņemts, tad, kā mēs redzējām, darba spēka
cenas un virsvērtibas relativo leelumu noteic 3 apstākļi: I)
darbdeenas garums, jeb darba ekstensīvais leelums; 2) darba

normāla intensitāte jeb viņas intensivais leelums, tā kā noteikts

darba daudzums top patērēts noteiktā laikā; 3) beigās darbu

ražojamais spēks, tā kā skatotees pēc ražojamo apstākļu attī-

stibas pakāpes tas pats darba daudzums tanī pat laikā veic

leelaku vaj mazāku produktu daudzumu"*).
Kādā virzeenā katrs no šeem apstākļeem darbojas? Ja

pagarinās darba deena, paleelinas acimredzot ari darba spēka
ekstensivais leelums, paleelinas tā tad darba spēka vērtiba.

Ja paleelinas darba spēka intensīvi tate* — pavairojas darba

spēka patēriņš, tā tad peeaug ari darba spēka vērtiba.

Abeem šeem apstākļeem tā tad jādarbojas darba algas
pavairošanās virzeenā.

Turpretim ja peeaug darba ražigums, kaut gan darba

spēka vērtiba paleek uz veetas, tas var atsauktees uz darba

algas naudas formu, jo lētāki produkti, jo ar mazāku algu var

iztikt strādneeks.

Visi šee faktori kombinejas daudz un dažādi. Bet bez

visa tam peeveenojas vēl tas, ka dažos gadījumos alga var

atrastees zem vaj virs savas vērtibas, apstākļi, par kureem

mēs runājām eepreekšejos paragrāfos.
Tas kopzumā rada nacionālas darbalgas izšķiribas.

§83. Nomināla un reāla alga. Līdz šim mēs

runājam veenkārši par naudas algu. Darba algu izteiktu naudā

sauc par nominālo darba algu. Acimredzams tomēr, ja divās

valstīs strādneeki saņem
veenadu algu, pee veenadas darbu

intensitātes un darbdeenasgaruma, ar to nav vēl teikts, ka viņi

pateešam veenadi pelna. Ja katrs no strādneekeem nopelna

mēnesī 60 rubļu, bet veenā valstī produkti ir divreiz dārgāki,

tad, acimredzot, veens no viņeem varēs par saveem 60 rubļeem

nopirkt divreiz mazāk produktus, jo viņa algas pirkšanas

spēja būs divreiz mazāka. Šādu naudas algu, aprēķinātu pec

vinu pirkšanas spējas, mēs sauksim par realo_ darba algu.

Ka nominālaunrealadarba alga ne veenmēr sakrīt, to mes varam

redzēt no mūsu Kreevijas prakses. Tā, peemēram, pec C.-p.

Pārvaldes ziņām Kreevijā nomināla un reāla darba alga attī-

stījās sekošā kārtā**):

Nomināla alga Reāla alga

1913. g. 21,5 21,5

1914., g. 22,8 21,5

1915. g. 29,7 22,9

1916. d. 47,8 23,5

*j Kapitāls. I. 345. lpp.

**) C t p y\M h.ihh. 3ap. nx h nponm ip. 6. lpp.
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Vēl intresantaku ainu mēs dabūsim, ja ņemsim vēlāko

darbalgas attīstibu. Ja 1913. gada darba algu peeņem par 100,
tad dabūjam sekošu ainu:*)

Nomināla alga Reāla alga
(papirrubļos) (preču rubļos)

1913. g. 100 100

1914. g. 103 96,9
1915. g. 122 93,6
1916. g. 186 91,8
1917. g. 510 75,5
1918. g. 1630 21,5
1919. g. 4180 6,4
1920. g. 18.100 2,2
1921. g. 640.000 4,4
1922. g. 206.300.000 21,1

Minetee skaitļi mazleet nesaskan ar augšpeevesteem, bet

aina tomēr ir pilnigi skaidra.

Protams, paša reālas algas aprēķināšana nav nebūt tik veenkāršā leeta'

Pats budžets, kā mēs jau redzējām, sastādās no daudz un dažadeem posteņeem;
Tā tad reālas algas aprēķināšanā jāņem vērā neveen pārtikas produkti, bet ari

citas vajadzibās, kā ari šo vajadzibu dinamika. Savukārt, ne katrai vajadzibai
ir veenlīdzigs svars. Proti, ja ēšanas izdevumi sastāda leelu daļu no viseem

izdevumeem, tad citi tikai veenu neecigu daļiņu. Ja nu mēs gribētu veenkārši

ņemt un salīdzināt visu to produktu cenu kustibu ar nominālas algas kustibu,

mēs, acimredzot, nāktu pee nepareizeem slēdzeeneem. Tamdēļ pee tā saucamo

darba algas indeksu sastādīšanas jāņem vērā, kāda loma peekrīt katram izdevu-

mam strādneeku budžetā, jāņem vērā viņa relativā un nevis abzolutā paaugsti-
nāšanās. Tādā kārtā mēs nonākam pee tā saukteem nosvērteem indekseem.

§84. Naturāla alga — alga graudā. Šeit vēl mums

japeemin tas, ka alga dažos gadījumos top izmaksāta graudā-
produktos. Tas notikās pee mums kara komunisma laikā, kad

algas naturalizācija bij pa daļai kā garantija reālas darba algas
nodrošināšanai. Ja mēs atskaitām Padomju Kreevijas peemēru,
kā izņēmumu, kas izsaukts pavisam no citeem apstākļeem, tad

naturāla darba alga uzskatama kā vēsturiska paleeka, kura

aizveen vairāk izzūd līdz ar kapitālisma attīstibu, pa daļai
tamdēļ, ka strādneeki ved pret to sīvu cīņu, pa daļai ari tam-

dēļ, ka modernais kapitālistiskais uzņēmums pats atmet šo

veidu, turēdams par neizdevīgu ķīvetees ar strādneekeem šajā
virzeenā. Tomēr pārspīlēt šīs formas izzušanu nenākas. Savā

visveenkāršakā veidā tas sastopms uz laukeem pee laukstrād-

neeku atalgošanas. Tomēr ari jaunākā laikā leelee uzņēmumi
uzstājas kā dzīvokļu pārdevēji, svarigako produktu tirgotāji,
tamdēļ, ka naturālijas ir veens no svarigakeem līdzekļeem
peesaistit strādneeku pee fabrikas veenup, un otrup izsūkt tb

neveen kā algas strādneeku, bet ari kā pircēju. Kapitālisma
attīstibas pirmsākumos šim eenākumu avotam ir tik leela

*) Ctpjmhjihh. Cit. d. 18.
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nozīme, ka tas līdziaajas kapitālista peļņai no ražošanā eegūtas
virsvērtibas. Ja veenup caur algu naturālijām top krautas

jaunas važas uz strādneeku kakla, tad savukārt pee algu natu-

rālā veida veeglak ir dažādu kombināciju ceļā tīri nemanot

nosist strādneeku algas, kas pee darbu algu aprēķināšanas
naudā nav izdarāms tik veeglā kārtā. Aiz viseem šeem eeme-

sleem strādneeku šķira uzstājusees ir aizveen pret algu naturālo

veidu.

§ 85. Darba algas zistemas: laika atalgo-
jums. Pārejot tagad uz darba algas zistemam, mēs teit varam

atzīmēt divas pamatzistemas: laika algu un gabala jeb akorda

algu.
Laika alga, jeb deenas, nedēļas, mēneša maksa, ka jau

pašā nosaukumā teikts, ir strādneeka atalgojums pēc nostrā-

dāta laika. Teit tā tad maksa par darba laiku, principā, neat-

karīgi no ta, cik daudz strādneeks pastrādā. Protams, neatkarība

no darba sekmēm šeit ir pa leelako teesu tikai nomināla. Lūk,

peemēram, aina no Forda fabrikas, kurā visi teek atalgoti

veenigi pēc deenas maksas: „Strādneeks nevar zaudēt laiku.

Viņam jāsatver bulta, jaeeleek ta caurumā, japeelāgo, japeesit,
veenu mitriķi, otro, trešo, jauzleek uz gala, japeegreež līdz

galam. Pēdējo skrūvi tas peeskrūvē tanī bridi, kad viss gabals

jau noslīdējis līdz kaimiņam, pa kreisi, bet pirmām strādnee-

kam peenācis pa nepārtraukto ķēdi tāds pats nepabeigta
motora skelets. Manipulācija jāsāk no gala... Tas nepaspēs

nobeigt, kad jau vina preekšā slīdēs trešais, ceturtais, peek-
tais... Strādneeks sastrindzina visu savu spēku. Viņš svaidās

kā ārprātīgs. Strādneeks ir drudzī... Man stāstīja strādneeki,

ka darba laikā nav eespējams izšņaukt degunu"").
Laika algas vispārējais likums skan sekosi:

Ja deenas vaj nedēļas darba daudzums ir zināms, tad dee-

nas vaj nedēļas alga akarajas no darba cenas, kura pati grozās

vaj nu līdz ar darba spēka vērtibu, jeb līdz ar darba speķa

cenas novirzijumeem no vina vērtibas. Ja turpretim darba cena

ir zināma, tad deenas-un nedēļas—alga atkarājas no deenas

vaj nedēļas darba daudzuma"**).
Laika alga saveenota beeži veen ar virsdarba atalgojumu.

Par virsdarbeem reizēm top maksāt? mazleet vairāk, rreeks

kapitālista virsdarbeem ir noteikta nozīme, ka mes to jau

redzējām nodaļā par relatīvo virsvērtibu. \irsdarbs parašu

teek atalgots ar mazleet paaugstinātu maksu, no Ka roaas

ilūzija, itkā tas būtu izdevigs. Tomēr ta ir veenigi ilūzija, jo

vispirms, strādājot, pāri normālam laikam, strādneeka £ermen,s

top nodzīts tik ātri, ka nekādas baribveelas to nespe] atjaunot

Pārākais nogurums noved strādneeku pee alkoholisma, Ka mes

*) PO3eH 6 Ā n T. $OprT,H3M.

**) Kapitāls, I. 364. lpp.
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to Isti labi varam redzēt pee ostmalu strādneekeem Rigā,
kureem nākas reizēm raut caurām naktim un, mazākais, no

gaismas līdz gaismai. Otrkārt, strādneeka pretošanās spējas ir

mazākas, veenkārt tamdēļ, ka viņa brīvais laiks ir aizņemts un

tam neka neatleek viņa apziņas izkopšanai. Savukārt, pagarinot
savu darbu deenu, tas pavairo bezdarba armiju, kas savukārt

dod eespēju kapitālistam pamazināt deenas algu, tā kā galu
galā strādneeks ar viseem virsdarbeem nopelna vairs tikai

savu veco deenas algu.
Vispār ņemot, tomēr deenas maksa ir strādneeku intresem

kapitālismā visvairāk peemērota. Kaut ari šeit, mēs varam

sacit, nav neka ideāla. Maksājot deenas vaj stundas algu,
kapitālists nebūt nav speests maksāt pa visu deenu, bet vee-

nigi tikai par nostrādāto laiku, nesamaksājot darba spēka
vērtibu, kapitālists spēj tomēr izsūkt virsvērtibu, kas beeži veen

noteekas krīžu laikos, kad fabrikas uzņēmumi strādā samazi-

nātu laiku.

§ 86. Darba algas zistemas: gabala jeb
akorda darbs. Gabalu alga nav vairāk nekas cits, kā laik-

aigas forma. Viņas raksturiga īpatniba ir ta, ka strādneeks

saņem šeit algu nevis pēc darba laika, bet pēc izstrādāta

produkta daudzuma vaj skaita. Pēc savas būtibas ta vairāk

peemērota kapitālistam, jo maksājot pēc darba rezultāta,
strādneeka alga teit top nostādīta atkaribā no strādneeka

veiklibas, darba spariguma un t. t: jo vairāk strādneeks pee-

speežas, jo vairāk ari tas izstrādā, jo leelaka viņa alga. No

pirmā acu uzmeteena tamdēļ var izliktees, ka viņa ir „taisnigaka tt

par deenas algu. Pateesibā tas ir ilūzija, jo gabala alga ir

pēc būtibas darbaspēka cena, dalitauzto produktu daudzumu

vaj skaitu, kuru strādneeks zināmā laika sprīdī var ražot. Ja,
peemēram, strādneeka vidēja alga deenā ir 150 kapeikas,
tad kapitālists pārejot uz gabalu darbu centisees maksāt par

gabalu tikdaudz, lai pee akorda darbu tas nopelnitu nedaudz

vairāk. Citeem vārdeem, ja strādneeks agrāk varēja saražot

deenā 10 gabalus un ja, pārejot uz akorda darbu, tas tagad
saražo 15 gabalus 1, tad kapitālists centisees maksāt pa gabalu
12 kapeikas. Šī gabala darba atkariba no darba spēka vidu-

vējas cenas zināmās profesijās it sevišķi spilgti parādās gadī-
jumos, kad fabrikā, izdodot jaunu darbu uz gabaleem, kapitālists
pārrēķinās, kālab strādneeks izpelna dažreiz pāris reizes aug-
stāk par parasto normu. Tādos gadījumos nākamā reize

kapitālists nosit gabalu maksu. Tomērgabalu maksas nosišana

nenoteek veenigi pārrēķināšanās gadijumos veen, bet vispāri
šaistita ar visu šo zistemu, kā likums. Gabala maksas kapitā-
listiskā preekšrociba ir eekš tam, ka ta, veenup, atbrīvo kapi-
tālistu no vajadzibās pēc leelaka uzraudzibas aparāta, un,

otrkārt, dzen strādneeku uz aizveen intensivaku darbu. Pēc

katra gabala darba nosišanas strādneeks parasti steepjas darbā,
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lai izsistu leelaku cenu, un tādā kārtā sastrindzina savus spēkus
līdz beidzamam. Darba intensivitates pavairošana tā tad top
panākta nevis peespeesti, bet labprātīgi, un strādneeku eksplo-
atacija pavairota līdz maksimālai robežai. Savukārt, akorda

darbs nostāda beeži veenu strādneeku pretim otram, tas kapi-
tālismā ir antizocialas dabas. Nav tamdēļ nekāds brīnums, ka

strādneeki leelā vairumā izsakās pret akorda darbeem. Tā

Ādolfa Levensteina intresantā anketā izsakās*):

Par akorda Par deenas Indiferenti

darbu algu

Metalstrādneeki 18,0% 70,1% 11j9°/
0

Raktuvju strādneeki 10,7% 63,3% 10,2%
Tekstilstrādneeki 19,0% 63,3% 8,6%

Ja mēs paraudzisimees uz motiveem, tad tee ir gaužām
veenadi visos arodos. Raksturīgi, ka visās šajās atbildēs gan-

drīz no katra mutes atkārtojas teiceens; Akordlolm istMord-

lohn (akorda alga ir alga, kura bendē cilvēku). Mēs teit pee-

vedisim veenu no šīm atbildēm. Tā veens no tekstiļstrādneekeem

uz jautājumu, kādu algas formu tas atzīst par labāku, atbild:

«Nedēļas algu. Tamdel, ka es neeeredzu šo cūcibu

(Šinderei) (t. i. akorda algu. K. P.), jo tad es mazākais mee-

rigi varu paēst, un man nav tamdēļ jāstrīdas ar saveem

beedreem. Tamdēļ, ka pee vispārējas eeraušanas akorda darba

ceļas savstarpēja šķelšanās un naids"**).

Angļu tredjuniju darbineeks Džons Kolls savā grāmatā

par darba algu zistemam sekošā kārtā formulēs strādneeku

eebildumus pret akorda darbu:

1. Bailes no darba pārmērīgas intensifikācijas.

2. Bailes, ka šīs intensifikācijas sekas būs gabalu

algas pazemināšana.

3. Vēlēšanās uzturēt augstu darba kvalifikācijas līmeni.

4. Bailes no bezdarba, kā sekām no
katra strādneeka

vidējas produktivitātes pavairošanas, pee tirgus neelastīguma.

5. Bailes, ka akordu darbs grauj zolidaritati, sarīdot to

veenu pret otru un radot savstarpēju naidu, skaudību un

aizdomibu (noAo3pHTejiMiocTß)***).
Viseem šeem motiveem parasti'nostāda pretim

brivibu, iniciatives eespēju un leelaku eespeju izpelnīt. JNav

mazāko šaubu, ka pēdejee pa daļai ir ilūzija un pa daļai neatsver

tos nešaubāmos ļaunumus, kuri peemīt akorda darbam.

*) Ādolf Levens te i n. Die Arbeiferfrage, Munchen 1912. g.

19-44. lpp.

**) Ādolf Levensfein. Cit. d. 261. lpp. .
***) Awoh Koi.i. CncTeMbi 3apa6oTHofī naaTbi. 1923. 21.—22. pp.
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Kapitālists cenšas tamdēļ pāreet uz akorda darbu. To-

mēr, ja visās nozarēs nav pārgājuši uz akorda darbu, tad tur

ir savi motivi. Akorda darbs ne veenmēr ir izdevigs nozarēs,
kur nepeeceešama rūpiga apstrādāšana, it sevišķi ja ir darišana

ar dārgu materiālu un ja strādneeku veikliba spēlē svarigu
lomu. l'eesa, teit kapitālists cenšas izeet no stāvokļa caur

produktu brāķēšanu. Savukārt nozarēs, kur nav noteikta masu

produkta, bet produktu veids beeži veen mainās, ļoti grūti ir

aprēķināt pareizas normas. Beidzot daži darbi nepeelaiž nekā-

dus akorda darbus: jūrneeki, konduktori, un t. t.

Tomēr jaunākā attīstibā ir veens apstāklis, kas padara
kapitālistu un pa daļai ari strādneeku veenaldzigu pret algas
formu. Modernā masu produkcija mechanizejusi īr tik tālu

darba procesu, mēs to redzējām eepreekšejā nodaļā, ka strād-

neeka kustibas, viņa intensivitate neatkarājas no viņa, bet no

mašinu, transporta un t. t. gaitas. Tamdēļ ari, neraugotees uz

to, ka slavenajā Forda fabrikā nav akorda darba, strādneeks

tur nejaudā noslaucit ne sveedrus darba laikā.

§87. Darba algas zistemas: prēmiju ziste-

ma s. Beidzamos gadu desmitos sāk izplatitees vēl trešais

attalgojuma veids: prēmiju zistemas, kuras pateesibā ir akorda

darbu pasliktināts izdevums. Viņas būtiba pastāv eekš tam. ka:

„Pee šīs zistemas strādneeks dabū laika maksu, un šai

laiku maksai atteeeigi, ka minimums ir.zināma izstrādāšanas

norma, kura tomēr nav obligatoriska. Kamēr šis uzdevums nav

izpildīts, nekāda prēmija netop maksāta. Bet par visu izstrā-

dājumu virs darba algas noteikta uzdevuma top peemaksata
zināma prēmija uz gabaleem"*). Varētu rastees jautājums:
kāds labums kapitālistam no prēmiju zistemas, vaj tas nav

veenkārši tas pats akorda darbs? Viss noslēpums pastāv eekš

ta, ka pee veenkāršā akorda strādneeka darba alga pavairojas

proporcionāli izstrādājumam, turpretim pee prēmiju zistemas

gan pavairojas, bet ne proporcionāli, daudz lēnākā gaitā. Tā,

peernēram, pee divām pazīstamām prēmiju zistemam Rouena

un Helzi. Pee Helzi zistemas strādneeks par katru eetaupito
stundu dabū 1

/s—% 110 stundu algas. Ja, peem., viņa darba

norma nolikta 10 stundas un ja viņš minēto darbu pastrādājis
ir par 4 stundām ātrāk, t. i. 6 stundās, tad viņš par 6 stundām

dabū normālu atalgojumu, teiksim 16 kapeikas, tā tad 15X6=90
15X4

un vel bez tam par katru eetaupito stundu. Ta tad

pavisam 102 kapeikas par 6 stundām. Pēc Ronena par katrām

10% eetaupita laika strādneeks saņem prēmiju 10% no algas.

*) Ķjk 0 h Koji 3. Cit. d. 49. lpp.
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Bez šīm zistemam ir vel pazīstama Teilora diferenciālais

atalgošanas veids. Pee šī veida ir divas algas. Ja strādneeks

izstrādā normu, tas dabū veenu algu (gabala), ja tas normu

neizstrādā, tas saņem maksu par mazāku normu, citeem vār-
deem saņem sodu

par normas neizstrādašanu. Visu šo prē-
miju zistemu saturs ir canrspldigi skaidrs: viņu nolūks maksimāli

speest strādneeku strādāt un minimāli viņam samaksāt,

§88. Darba algas fetišistiskais raksturs ka-

pitālismā. Ja mēs paraugamees uz parādibu virspusi, tad

darba algas formā darba spēka vērtiba parādās kā darba

vērtiba. Vērtibas fetišistiskai formai teit peeveerjojas fetišisms

paaugstinātā pakāpē. Uz tirgus darba spēks top pirkts un

pārdots kā visas citas vērtibas. Parādibu virspusē top redzams

tikai šis pirkšanas un pārdošanas akts. Veens saņēmis ir darba

algu otrs saņem darba spēku un ražošanas procesā galu galā
rodas leelaka vērtiba, nekā viņa sākumā. Bet taisni tamdēļ, ka

redzama ir veenlīdzigu vērtibu maiņa (darba alga=darba spēka

vērtibai), paslēpts top pats virsvērtibas ražošanas process un

darba alga šķeet maksa nevis par darba spēku, betpar darba

spēka peeleetošanas rezultātu, pašu darbu. Šī ilūzija vēl vairāk

pastiprinās caur to, ka kapitālists algu maksājot rēķinās nevis

ar darba spēka vērtibu, bet ar viņa rezultātu, viņu intresē

neveen tas, strādneeka darbaspēka vērtiba, bet viņa patērē-
šanas vērtiba. Ja pēdējā ir zemāka pēcveiklibas un inten-

sivitates par atteeciga laika un veetas vidējo sabeedrisko

caurmēra līmeni, viņš cenšās atsvabmatees no tāda darba

spēka. Šī ilūzija vēl pastiprinās ari caur to, ka algu dažādības

top aprēķinātas 1) pēc laika: jo vairāk stundu darba jo, leelaka

alga; 2) pee dažadeem strādneekeem atkarājas no viņu veik-

lības un no viņu darba rezultāta. Tādā kārta gabalu alga ši

irrac!onalitate sasneedz savu augstāko pakāpi. Teit izdzēsta ir

katra apziņa par darba algu, kā darba spēka cenu, teit

pusē ta parādās veenigi kā darba cena. Līdz ar to šķeet
viss ir vislabākā kārtībā, meers un veenlīdziba valda, tagad
strādneeku un kapitālistu atteecibās. Katrs tagad ir, ta sakot,

savas laimes kalējs un ari pats kapitālista «darbs", šķeet, eegūst

savu atalgojumu kapitālista peļņā. Virsvērtibas avots tagad

galigi ir izzudis, katrs saņem tikai to, ko viņš pelnījis, un nevar

žēlotees par savu sūro likteni. Specifiskās, kapitāli-
stiskās eksploatacijas atteecibās tagad galigi ir izkusušas darbā

algas formā. Tādā kārtā pateicotees tam apstāklim, ka attee-

cibās starp kapitālistu un strādneeku top nodibinātas caur

leetam, veelu apmaiņu, ka „strādneekam-deenai" top maiņas
aktā nostādīts pretim zināms daudzums top
vilkta veenlīdziba starp abeemšeem fiziskeem preekšmeteem un

viņu īpašibam. Pateicotees apmaiņas aktam, divu neveenadu

patērēšanas vērtibu peelīdzinašanai', nav redzama vērtiba, kura
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atrodas šīs maiņas pamatā, un pati šo divu preekšmetu"
apmainīšana, šķeet, noteekas pateicotees viņu leetvērtibu pee-
līdzinašanai. Maiņā darba spēks tagad izskatās nevis tāds:

darba spēka vērtiba=s stundām nepeeceešama darba, bet gan
sekošs: 10 stundu darbs=produktu daudzumam, kuru eespē-
jams nopirkt par darba algu. Mainas ārējā forma teit top
uzskatita kā viņas eekšejais saturs. īpatnējas ražošanas attee-

cibās paslēptas zem divu veenlīdzigo preču ražotāju maiņas.



VIII. DARBA ALGAS PROBLĒMA KAPITĀLISMĀ UN

PADOMJU EEKĀRTĀ

§ 89. Kapitāla organiskais sastāvs un viņa
paaugstināšanās. Mūsu tālākais uzdevums ir iztirzāt

jautājumu par
_

darba algas attīstibas teeksmem. Vaj strād-

neeku stāvoklis kapitālismā uzlabojas vaj pasliktinās? Kā

viscaur, tā ari teit peeņemsim pirmsākumā, ka mums ir dari-

šana ar tīru kapitālistisku sabeedribu, t. i. tādu kapitālismu,
kur pastāv tikai divas šķiras: protetariats un buržuāzija.

Kapitālistiskas eēkārtas vispārējais likums, kā mēs zinām,
ir nemitiga uzkrāšanās (akumulācija). Katrs atsevišķais kapi-
tālists, ja tas negrib ļautees sevi samīt nežēligā konkurences

cīņā, ir speests uzkrāt, lai varētu eevest jaunu techniku. Bet

kapitāla uzkrāšanās, tā tad jaunas technikas eevešana, noved

pee ta, ka aizveen vairāk kapitāla top eeguldits konstantā

kapitālā un atteeeigi aizveen mazāk variablā jeb grozigā
kapitālā. Tādi: «akumulācijai progresējot, konstanta kapitāla
samērs ar variablo mainas un, proti: ja sākumā tas bija —

I—l, par 2:1,3:1,4:1,5:1,7:1 un t. t. Tā kapitālam pee-

augot ne vairs 7a no vina kopvērtības, bet tikai 1ļ„ JA, V«
V 6. V Bun t. t. top pārvērsta darba spēkā" (Kapitāls I. 428).

Šo atteecibu starp konstanto un. variablo kapitālu Markss

apzīmē kā kapitāla organisko sastāvu. Kapitāls sr

zemāku technisku attīstibu, tā tad samērā mazāku par

viduvējo sabeedrisko, jeb viduvējo zināmas no-

zares konstanto kapitālu, teek apzīmēts kā kapitāls ar zemu

organisku sastāvu, turpretim pretēji uzņēmums, kurš techniskā

ziņā stāvēs augstāk par vidējo līmeni, tā tad kura konstan-

tais kapitāls būs atteeeigi augstāks, teek apzīmēts kā augsta

organiska kapitāla sastāvs. Savukārt mēs varam organisko
sastāvu izšķirt pēc technikas, t. i. runāt par organisko sastāvu

no techniskā veedokļa pretēji augšminētam, kur gāja runa

par kapitāla organisko sastāvu no vērtibas veedokļa.
Lai saprastu izšķiribu starp organisko sastāvu no tech-

niskā un vērtibas veedokļa, ņemsim veenu mazleet veenkāršotu

peemēru. Peeņemsim, ka mums ir tekstilrūpneecibas fabrika,
kur pee vērpjamām stellēm strādā ik uz divām 1 strādneeks.

ja katrā mašīnā ir 500 spolītes, tad veens strādneeks iznāk

uz 1000 spolītēm. Peeņemsim, ka mašina un viņai nepecee-
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Šamas izejveelas maksā 10.000 rub. gadā, bet strādneeks sareni
250 rub. Tādā gadijumā mēs dabūsim sekošus organiskos
sastāvus:

pēc technikas — 1000 :1
pēc vērtibas 10.000:250

Peeņemsim tāļak, ka technika attīstās. Teek eevestas

jaunas mašinas, kurās nu ir 1000 spolites katrā, bet peeņem-
sim reizē, ka darba ražigums pee šo mašinu pagatavošanas
ari audzis vairāk kā divtik, tā *kā jauna mašina maksās tik

pat daudz kā veca, peeņemsim tāļak, ka ari kokvilna ir palikusi
lētāka, tā kā leelakais daudzums tagad izstrādātās kokvilnas

maksā tik pat kā agrāk. Tādā gadijumā mēs dabūsim seko-

šus organiskus sastāvus:

pēc techikas — 2000 :1 — divkārtiga paaugstināšanās
pēc vērtibas — 10,000:250 negrozits sastāvs.

No ši peemēra mēs varam redzēt, ka organiskais sastāvs

no techniskā veedokļa paaugstinājās lēnāk nekā no vērtibas

veedokļa, kāda tendence novērojama ari dzīves īstenibā.

No augšminētā mēs redzam, ka kapitālistiskā uzkrāša-

nās orgariskais kapitāls arveenu peeaug. Bet tas nozīmē,

ka kapitālisma attīstibā aizveenu samazinās ta daļa, kura teek

izleetota strādneeku algām, tā tad atteecigi, pret konstanto

kapitālu aizveen vairāk samazinās kapitālista peeprasijums
pēc strādneeka. „Tā tad darbu ļaudis pasi, ražojot kapitāla
akumulāciju, ražo peeaugošos apmēros līdzekļus, ar ko viņus
padarit leekus. Tas ir apdzīvibas likums, kurš īpatnējs kapi-
tālistiskai eekārtai". (Kap. I. 430). Tā tad kapitālistiska attī-

stība un uzkrāšanās nozīmē veenas strādneeku daļas izmešanu

uz eelu, bezdarba jeb rezerves armijas peeaug-
šanu,

Skaidrības labad ņemsim veenu peemēru. Peeņemsim,
ka mums ir kapitālistiska sabeedriba ar 300 railjoneem strād-

neeku, Peeņemsim, ka viņu dabiskais peeaugums iīdzina-

sees ik 10 gadus 10%. Peeņemsim tāļak, ka pateicotees rūp-
neecibas paplašināšanai, variablais kapitāls kaut gan aug

abzoluti, tomēr relativi aizveen samazinājās tādā kārtā:

11. g. desmitā 10%, 111. g. d. 9%, IV. g. d. 8%, V. g. d. 7%,
bet ikkatra strādneeka darba algas leelums stāv uz veetas.

Tādā gadijumā mēs dabūsim sekošu ainu:

I. 11. 111. IV. V.

Strādneeku abzolutais skaits. 100,0 110,0 121,0 134,1 J47,5
Fakt ski nodarbināto skaits. 100,0 110,0 119,9 129,5 138,9

Rezerves armijas leelums. — — 1,1 4,6 8,6

No ta mēs varam redzēt, ka ja pašā sākumā nebij ne-
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Veena bezdarbneeka, tad pec 40 gadeem to būs 8,6 miljonu
pee 147, % miljona kopēja strādneeku skaita *).

§90. Akumulācijas vispārējais likums un p au-

problēma. Bet tā kā bezdarba armijas pa-
vairošanās nozīmē strādneeku savstarpējas konkurences pavai-
rošanos, tad acimredzot šis apstāklis speež algas uz zemi,
un veena daļa strādneecibas aizveen vairāk grimst postā un

nabadzībā. „Jo leelaki ir rezervi", raksta Markss, „salīdzinot
ar aktivo strādneeku armiju, jo daudzskaitligaks ir pastāvī-
gais ļaužu pārskaits, kuru posts atrodas ačgārnā samērā ar

viņu darba mokām. Jo leelaks beigās ir strādneeku šķiras
nabagu Lazaru slānis un rūpneecibas rezerves armija, to

teesu leelaks ir oficiālais, valdibas teeši atzītais pauperisms.
Tā skan kapitālistiskas akumulācijas abzolutais vispārējais
likums" (Kapit. I. 440). Un tāļak: „Tas noteic, ka pretim ka-

pitāla akumulācijai jānorisinās atteecigai posta un trūkuma

akumulācijai. Tā bagatibas akumulācija veenā galā ir reizē

posta, darba moku, verdzibas, garigas tumsibas, brutalitātes

un garigas un morāliskas pazemināšanas akumulācija otrā galā
un proti, tās šķiras pusē, kas pati savu produktu rožo kā

kapitālu" (Kapitāls I. 441).
Tomēr šis likums tīrā veidā varētu izpaustees tikai tad,

ja strādneeku šķira neizrāditu nekādu pretošanos. „Bet kapi-
tāla magnātu skaitam, kas visus ša pārvērsuma procesa labu-

mus uzurpē un monopolizē, nemitīgi mazinotees, peeaug posta

trūkuma, apspeestibas, kalpibas, izvirtibas un izmantošanas

daudzums, bet reizē ari dumpibas gars, kurš pastāvigi uzplūst,
un kuru skolo, veeno un organizē pats kapitālistiska ražo-

jamā procesa mechanisms (K. I. 526). Strādneeki aizveen

vairāk top veenoti leelos modernos milzu masu ražošanas

uzņēmumos, tee aizveen vairāk sajēdz savu intrešu kopibu
un'aizveen vairāk sajūt šķiru naidu, tee organizējas arod-

beedribās un politiskās partijās, lai uzstātos pretim kapitālistu

varmācibai, lai uzlabotu savu stāvokli un beidzot iznīcinātu,

ari pašu kapitālistisko eekārtu. Kapitālam atražojotees

aizveen plašākos apmēros, uzkrāj otees, reize

uzkrājas un atražojas ari aizveen plašākos

*) Ka teit mums nav darišana veenigi ar teorētisku abstrakciju, bet ari

ar dzīves īstenibai peemītošu parādibu, rāda Zeem. Amerikas rūpneecibas sta-

tistikas analizē b. Veica intresantā rakstā eekš: „BecTHHK Kom. AicajeMHH

JV« 10 — 1925. g.
Ari profesors Solncevs savā grāmatā ,;3apa6oTß.afl naaTa, kak npoojeMa

pacnpeļeaeHHa I. hsa." peeved sekošus raksturigus skaitļus par Zeem.-Ame-

rikas Sav. valstim:

Konstantais kapitāls. Variablais. Organiskais sastāvs.

1890. 6117 m. dolāru 1891 m. d. 3,2
1900. 8875 »

2322
, 3,8

1905. 11938
,)

3014
„

4,0

(346 lpp.).
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apmēros kapitālistiskas pretrunas. Tāda ir kapi-
tālistiskas attīstibas dialektikas otrā puse. Teit tūdaļ uzstādas

veens svarigs jautājums: kura no šīm tendencēm ņem
virsroku? Uz šo teek dotas visdažādākās atbildes. Para-

stā, vispāri izplatītā atbilde bij ta, ka strādneeku stāvoklis

pee kapitālisma tomēr redzami uzlabojees. Bet tādā gadi-
jumā tas šķita kā pretruna ar Marksa mineteem vārdeem.

No šīs pretrunas Kautskis centās izeet tādā kārtā, ka iz-

tulkoja Marksa akumulācijas likumu kā relativu, t. i.

ka posts aug nevis abzoluti, bet relativi, t. i. ka strād-

neeku algas pavairojas lēnāk, nekā noteekas kapitālistiska uz-

krāšanās, un tamdēļ Marksa vārdi par postu, morāliskas pa-

grimšanas un t. t. peeaugšanu tulkojami zocialā nozīmē,

kā aizveen leelakās zocialas netaisnibas sajūtas peeaugums.
Ta ir naids, „skaudiba" un t. t, tā tad psicholoģiska sajūta.
(Skat. K. Kautskis. Die Proletarische Revolution und ihr Pro-

gramm. Verelendung).
Tomēršāda Marksa uzskatu tulkošanairnešaubāmiaplama.*)

Nemaz neruuajot par to, ka pee Marksa mums ir darišana ar

teorētisku likumu atteecibā uz tīru kapitālismu, visintresantakais

ir tas, ka Markss un Engelss uzsver šo likumu neveen pee

šī tīra kapitālisma analizēs, bet ari visos tajos gadijumos, kur

teem nākās runāt par algas praktiskeem jautajumeem. Tā

savā pazīstamā runā 26. jūnijā 1865. g. viņš raksta:

„Pēc tam, kad es esmu parādijis, ka strādneeku periodiska
pretošanās algas pazemināšanai un viņu periodiskee mēģinā-
jumi pēc algas paaugstināšanas nešķirami saistiti ar algotu
darba zistemu un top izsaukta taisni no ta, ka darbs peeiī-
dzinats precei un tamdēļ padots ir likumeem, kuri noteic vis-

pārējo cenu svārstišanos
. . .

Rodas galu galā jautājums, kādas

sekmes vartbūt strādneekam šajā nemitīgā cīņā starp darbu

un kapitālu".
Un tāļak — peerādijis, ka darba spēka vērtiba ir mainošs

leelums, ka sevī tas eetver neveen fizioloģisku, bet ari morā-

lisku elementu — Markss saka, ka darba alga var svārstitees.

Proti:
„
Profīta maksimums rod savu robežu algas fiziskā mini-

mumā un darbdeenas fiziskā maksimumā. Acimredzot, ka

starp šīm peļņas maksimuma robežām ir eespējams bezgalīgs
daudzums variāciju. Viņa pateesais augstums. ta.ps noteikts

no nemitīgas darba un kapitāla cīņas . . .

jautājums top izšķirts no abu cīnošos spēku samēra".

(Lohn, Preis und Profit. 14. nod. 44. — 45. lpp.).
Aizrādīdams tāļak, ka jautājums atkarājas no peedāva-

juma un peeprasijuma, ka koloniālās zemēs (Zeem. -Amerikas

*) Pirmo reizi to pilnigi skaidri un noteikti kritizēja b. Bucharins sava
runā par programu Kominternas 4. kongresā. Tomēr jau ■ agrāk mēs redzam,
ka Ļeņins šajā jautājumā izsakās tikpat noteikti, gan bez Kautska kritikas,
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Saveenotās Valstīs, tas ir labvēligaks preekš strādneekeem.

Markss turpina: „Bet atgreezisimees pee vecās civilizācijas
zemēm, kur kapitāls pārvalda visu ražošanas procesu. Ņem-
sim par peemēru laukstrādneeku algu paaugstināšanos Anglijā,
laikmetu no 1849. — 1859. g. Kas ir viņa sekas? Šajos veen-

padsmits gados viņi (t. i. lauksaimneeki, K. P.) eeveda dažāda

veida mašinas un peeleetoja jaunas zinātniskas metodes, daļu
druvas pārvērta ganibās, paleelinaja fermu apmērus un caur

to produkcijas masštabu un tādā kārtā ar šādeem vaj cita-

deem paņēmeeneem caur darba ražiguma pacelšanu pazemi-
nāja peeprasijumu pēc darba spēka un padarīja atkal daļu
laukstrādneekus relativi leekus" (45, lpp.). Tā tad algas pa-

vairošanās noved pee technikas attīstibas, tas savukārt pee
bezdarba armijas pavairošanās un tā tad viņu savstarpējas
konkurences pavairošanās.

Sī konkurences pavairošanās top stiprināta vēl no mums

jau atzīmēta dekvalifikacijas procesa. Bezdarba armi-

jas peeaugums veenā nozarē tagad atsaucas uz visām pārejām.
Teorētiski ņemot mēs varam sacit, ka arodbeedribas

pilnā mērā spētu pretotees algas nosišanai, ja viņas pilnā

mērā pārvaldītu darba spēka tirgu, kaut gan ari tad bezdarb-

neeku armijas aizveen leelaka peeaugšana, viņu uzturēšana

kā smaga nasta gulstas uz strādneeku pleceem. Bet šāda

stāvokļa eestāšanās nozīmētu strauju virsvērtibas procenta
saraukšanos atteeciba pret visu kapitālu. Kapitāla uzkrāša-

nās teit stātos asā pretrunā ar darba algu. Tiklīdz arod-

beedribas stātos ceļā, bremzētu pārak stipri kapitāla uzkrā-

šanos, tiklīdz kapitalisteem nebūtu cita virsvērtibas avota —tee

uzsāktu sīvu cīņu pret arodbeedribam. Vecas cīņas metodes

teit zaudētu aizveen vairāk savu nozīmi. Aizveen vairāk

uzstādi tos varas jautājums. Aizveen vairāk ciņa

pāree'tu atklātā politiskā cīņā, aizveen asāk darba algas

jautājums uzstātos kā politisks jautājums par visu kapitālistisko
eekārtu. Arodbeedribam, vaj ari strādneeku šķirai teit jāiz-

dala no sava vidus strādneeku politiskā partija un japeegree-
žas jauneem politiskeera cīņas mērķeem. Tāda kārta kvantitāte

teit pāreet jaunā kvalitātē.

Tamdēļ ari Markss ļoti uzmanigi novērtē arodbeednbu

lomu. Viņš'raksta: „Šīs nedaudzas peezīmes peetiks, lai pa•
rāditu, ka taisni pateicotees modernas industrijas attīstībai

svaru kausam janosveras par labu kapitālistam pretim strād-

neekeem. un ka tamdēļ kapitālistiskas eēkārtas vispārēja ten-

dence ir nevis darba algas caurmēru paaugstināt, bet gan

pazemināt, t. i. dārda spēka vērtibu leelaka vaj mazāka mera

nospeest līdz viņas minimal-robežai.. Bet ja šajā zistema pa-

stāv tāda tendence, vaj tas nozīmē, ka strādneekeem jaattei-

cas no savas pretošanās kapitāla uzbrukumam un jāmet meera

ar mēģinajumeem uz labāko izmantot šos eespējamos gadījuma
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raksturā pārejošos uzlabojumus. Ja viņi tā darītu, tee taptu
pārvērsti veenlīdzigā neglābjamam badam nolemtā masā".

„. ~
Tomēr strādneekeem

.. .
nav jāpārspīlē savas ikdee-

nišķigas cīņas rezultāti".

„Arodbeedribu nozīme pastāv eekš tam, ka tās ir preto-
šanās centrs kapitāla uzbrukumam. Atsevišķos gadijumos tas

viņām neizdodas tamdēļ, ka tās nepareizi izleeto savu varu. Pa-

rasti tās nesasneeez mērķi tālab, ka cīņā ar tagadējās eekār-

tas sekām aprobežojas ar partizāņu karu (Guerillakrieg) tai

veetā, kur tām vajadzētu darbotees viņa pārvērsuma virzeenā

un savu organizēto spēku izleetot kā eeroci ctrādneeku šķi-
ras galigai emancipācijai, t. i. darba algas zistemas galigai
iznīcināšanai" (Lohn, Pr. und Prof". 46. lpp.).

Rodas tomēr jautājums, vaj tad teit nav pretruna? Kā

var morālisko pagrimšanu saveenot ar pastāvigo šķiru cīņas

apziņas peeaugšanu. Vaj. te pateešam Markss zem „posta,
darba moku, verdzības, garigas tumsības, brutalitātes un morā-

liskas pagrimšanas akumulācijas nav sapratis veenigi kaut

„garigu" — kā to domā Kautskis, tā sakot, „skaudibu" un

naidu? Mēs domājam, ka ne. Mēs domājam, ka Markss teit

runā par pilnigi reālām leetam, ka kapitālistiskā attīstibā aiz-

veen vairāk veenā pusē izdalās posts un nabadzība, daži

strādneeku slāņi galigi deklasejas un pāreet pauperu rindās,
bet reizē aug ari strādneeku apziņa un revolucionārā griba.
Tas apstāklis, ka strādneeku šķiras atsevišķās daļas var mo-

rāliski pagrimt, nebūt nestāv pretrunā ar šķiras apziņas ne-

mitīgu peeaugumu. Gluži otrādi, reizēm tas dod jaunu grū•
deenu šķiras apziņas spējai paplašināšanai. Ja mēs, peemēram,
ņemam seeveešu darba eeraušanu industrijā, tad no materiālā

veedokļa tas nozīmē strādneeku darba algas pazemināšanu,
bet īeizē tas nozīmē, ka šķirai top peesaistiti jauni plaši, līdz

šim vēl neaiztvērii slāņi, ka no šķiru cīņas veedokļa strād-

neeku šķira veenu pakāpi kāp uz augšu un kapitālistiskā
eekārta veenu soli tuvāk savam kapam. Tas ir dialek-

tisks process.
Tā tad visi mēģinājumi tulkot Marksa teešos vārdus

veenigi zocialā nozīmē mums jāuzskata par pilnigi apla-
meem. Un tas atteecinams neveen uz abstrakto teoriju, bet

ari uz konkrēto kapitālismu. Teit vēl reiz parādās Ļeņina
ģeniālais prāts un tas, ka viņš Marksu sapratis labāk kā ne-

veens cits. Veenā no saveem raksteem viņš saka:

~Buržuazijas reformisti, un viņeem pakaļ ari daži opor-
tunisti iz zocialdemokratijas rindām, apgalvo, ka paupe*
rizacija (pagrimšana nabadzibā) kapitālistiskā eekārtā neno-

teek. „Raug, pauperizacijas teorija" esot nepareiza: masu

labklājiba kaut lēnam, bet tomēr augot, plaisa starp man-

tigeem un nemantigeem nevis paplašinotees, bet sašauri -

no^ees.
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Pēdējā laikā šādu tamlīdzigu apgalvojumu aplamība
(r|)ajimi) masu preekšā top redzama aizveen taustāmāki. Dzī-

ves dārdziba
aug. Strādneeku darba alga, pat pee pašas

sīvākās un pee visizdevīgākās preekš strādneekeem streiku

cīņas, aug daudz lēnāk, nekā pavairojas nepeeceešamais strād-

neeku darba spēka patēriņš. Un blakus ar to kapitālistu ba-

gatiba peeaug milzigā ātrumā".

Un tāļak—atzīmējot, ka Vācijā pēdējos 30 gados pēc bur-

žujisko zinatneeku dateem dzīves dārdziba peeaugusi par 40%,
bet darba alga tikai par 25%. — Ļeņins turpina:

„Strādneeks paleek nabagāks abzoluti, tas ir vārda teešā

nozīmē ir nabagāks kā agrāk, ir peespeests sliktāk dzīvot,
mazāk ēst, vairāk badotees, dzīvot pagrabos un bēniņos.

Vēl acimredzamaka ir relativā pauperizacija, t. i. viņa
daļas samazināšanās sabeedriskā eenākumā" XII.

2. q. 565).
Tomēr konkrētā kapitālismā leetas ir sarežģītākas, kālab

tas prasa atsevišķu iztirzāšanu.

§ 91. Pauperizacijas jautājums konkrētā

kapitālismā. Dzīves īstenibā krustojas daudz un dažādi

eespaidi un tas no teorētiski skaidrām . linijam rada laustas,

sarežģitas, ka gaužām grūti uztvert viņu likumskaidro pamatu.
Šis jautājums sarežģījas vēl jo vairāk caur to, ka pee strād-

neeku stāvokļa raksturošanas mums ir darišana ar buržujisko

valstju statistiku, bet jau Markss rakstija par pauperisma
statistiku:

„Oficiala statistika arveenu
vairāk un vairāk sneedz

viltus ziņas par pauperisma pateeso apjomu tanī pat mērā,

ka līdz ar kapitāla akumulāciju attīstās šķiru cīņa, un tamlīdz

strādneeku pašapziņa (Kap, I. 447. lpp.).
Uz tagadējo oficiālo statistiku šee vārdi atteecinami daudz-

kārt vairāk.

Jautājuma centrā teit, protams, stāv darba alga un tās

evolūcija. Mēs jau redzējām, ka darba alga ir darba spēka

cena un kā cena ta svārstās ap vērtibu. Bet mes savukārt

redzējām ari to, ka veenup krīt svarā veenigi reāla alga un

otrup pati darba spēka vērtiba svārstās. īa tad

acimredzams, ka pētot veenkāršo naudas algas (nominālas

algas) evolūciju mēs neka neuzzināsim.

Pirmais jautājums, tā tad, kas mūs intresē, ir reālas darba

algas attīstibā. Šis jautājums ir samērā veeglaks, ari teit

domu atarpibas var būt mazākas. Runājot par Eiropas un

Amerikas Saveenoto Vastju strādneekeem, mes visu 19. gada

simteni varam sadalīt divās daļās. Pirmā gadu simteņa puse

produktu cenas peeaug ātrāk nekā darba alga, otra gadu

simteņa pusē cenas vaj nu Deeaug lēnāk kā darbalga vaj pat
krītas." Šāds cenu stāvoklis velkas lidz 1896. gadam, kad ce-
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nas no jauna sāk strauji celtees un ātrāk nekā darba algā, un

tā tas eet līdz pat mūsu deenam.
Deemžēl ar reālas darbalgas statistiku pirms 19. gada simteņa stāv gau-

žām bēdigi. Visai hipotētiskus skaitļus mēs atrodam pee Šmoliera'. Peeņemot
algas XV. g. simtenī par 100, mēs dabūjam sekošu reālas algas attīstibu:

Anglijā Elzasā

1451-1500
....

100 100

1551—1570
.... 60 55

1571—1602
....

51 53

1603-1632
....

40 40

1653—1702
.... 54 45

Pārrēķinot nedēļas algu kveešos, preekš Vācijas mēs dabūjam šādu sta-

tistiku, pēc S. Beissel'a:

1356—1399 . .
.150 klgr.

1450—1499
...

100
„

1550-1599
. .

..48
,

1600—1649... 66
»

1650-1679.
. . 78 „

1882
...

78
„

Protams, viseem šeem apreķineem stingri zinātnisku nozīmi nevar pee-
šķirt. Labāk leetas sastāv ar 19. g. simteņa otro pusi. Teit ilustrācijas pēc
mēs varam peevest Vācijas, Anglijas, Francijas un Zeem.-Amerikas reālas algas
attīstibu: Peeņemot 1901.—1910. gada algas par 100, mēs dabūjam:

Vācijā Anglijā Francijā Zeem.-Am. Sav. V.

1871. — — 47 60

1881. 51 73 — 71

1891. 72 95 90 90

1901. 103 104 105 99

1913. 111 92 98 107

1918. 103 — 54 89

1920. 55 — 70 110

1922. 34 _—
96 —

(Visi augšminetee cipari citēti pec Bjl Bohthhckhh. Becb Mnp b ir,H<ppax.
Kirara BTopaa, Bep.īHH, 1925, 175., 178. lpp.). Cik pareizi šee skaitļi attēlo

strādneeku stāvokli, pee ta mēs pakavesimees tālāk.

Kā spilgts reālas algas kustibas peemērs 20. g. simtenī var

noderēt Zeem.-Amerikas Saveenotās Valstis. Peeņemot reālo

darba algu no 1890.-—99. gadam par 100, mēs dabūsim sekošu

ainu *):

1890. 1897. 1900. 1906. 1909. 1910. 1911.

98,9 104,6 101,6 98,6 90,7 87,8 90,1
1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918.

85,9 86,8 87,0 86,6 80,8 84,0 70,4

Tas noteekas valstī, kuras milzigi straujā ekonomiskā

attīstība viseem ir zināma un kur strādneeku stāvoklis tam-

dēļ ir nešaubāmi labāks.

Ņemsim vēl otru valsti: Vāciju. Teit Berlines strād-

neeku algas, pēc Hiršberga, uz cilvēka līdzinās **):

1879. g. 1896. g, 1900. g.

-' 320,4 markas 360,9 m. 449,6 m.

*) Vārga. Die Krisis d. Kapitalismtis. Ari Bn*n;e — OpraHH3auHH ripo

KŠBOļCTBa. 117. lpp.

**) C o n h v, c b. Pa6o<rae Oio^eTu.
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Tā tad algas pavairojušās par 40%- Bet tajā pat laikā gal-
veno pārtikas produktu cenas Prūsijā bija *):

1879. 1896. 1900. mazāka apm. par:
Kveeši (1000 kg. mar.) 196 153 150 25%
Kartupeli (1 kg. feniņos) 6 5 5 17%
Teļa gaļa (1 „

„' ) 98 119 126 28%
Cūkas gala (1 kg. feniņos) 115 129 129 12%
Sveests (1 kg. fen.) 205 210 224 9%
Olas (šoks) 319 346 383 200/a

No ta varētu taisit slēdzeenu, ka darba alga cēlusees **).
Tomēr mūsu salīdzinājums ir bezgaligi nepilnīgs, jau tamdēļ veen,
ka mēs šeit ņemam dažus produktus, bet pateesibā nezinām, kāda

loma katram no teem ir budžetā. Savukārt tee irēdamee pro-

dukti, bet bez teem pastāv vēl citi izdevumi; kuri eeņem

svarigu veetu strādneeku budžetā. Starp tādeem mēs minē-

sim dzīvokli. Dzīvokļa cenas Berlinē izmainījušās ir sekoši***):

1851. —60. g. 1861.— 70. g. 1871 — 75. g. 1876.— 80. g.

100% 125% 161% 168%

1881.— 1885. g.

190%.

Šī cenu kustiba nepārstāj peeaugt, un pēc prof. Tiškas

mēs dabūjam sekošu peeaugumu Leipcigā (1900. g. = 100)****).

Dzīvoklis no 1 istabas. No 2 istabām

1890. 85,9 proc. 92,1 proc.

1900. 100,0 „ 100,0 „

1910. 122,3 „
114,8 „

Ja mēs eevērojam, ka izdevumi par dzīvokli pavairojušees
tikai par 1,01 proc. periodā no 1879.—900. gadam, bet dzī-

vokļa maksas vairāk kā pa 100 proc,
tad sapratīsim, ka dzī-

vokļa izdevumi, pasliktinot strādneeka higiēnisko stāvokli,

tanī pat laikā apēd veenu daļu no budžeta, kuru tas agrāk

tērejā sava ķermeņa uzturai teešā nozīmē. Tamdēļ ari, ne-

raugotees uz'šo šķ'eetami ārējo labklājibu, mēs redzam ber-

linē zistematisku gaļas patēriņa krišanos. 1836. gada uz katra

berlineeša iznāca 105 m. gaļas, 1852. g. — 91 m. 1855. — 73 m.

1894.—75 m. 1900. —81 m., bet 1903. g. no jauna 75,55 mār-

ciņas *****).

*) Statistisches Jahrbuch fur denFreistaal Preussen. 17. Berlin 1921. g.

**) Pēc Dr X Kuszynsky eekš .Virtschaftsstatistisehes Taschenbucn

1922. g. peeņemot 1913 g
ceŽas

par 100 uz viseem ēdameem produkteem,

tee līdzinās 1879.- 84,7, 1896.-71,5. 1900.-88,2.

***) Co.iH.n,eis. C. d. 61. lpp.

****) TbiniKa. MHpoxo3aficTßeHHaa npo6jieMa HHjffc-rpHaJbHKrc ro-

cyjapcTß, 122 lpp..

*****) Co;iHiieß. C. d. 27. un 71. lpp.
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Pēc viseem šeem skaitļeem mums nāksees ar leelu ap-
domu runāt par strādneeku reālas algas celšanos Vācijā peri-
odā no 1879. —1900. g.

Bet ja par šo periodu mums vēl var būt šaubas, tad jau
nākamā periodā šaubu vairs nevar būt. Cenas te taisa jaunu
lēceenu. Pēc Bauera (Die Teuerung. Kampf. 1914. Nr. 10)
cenas no 1900. —1912. g. peeaug Amerikā par 50%, Vā-

cijā 35%, Anglijā 35%, Francijā 23% un t. t. Ņemot vērā

visus strādneeka budžeta izdevumus, prof. Tiška aprēķina, ka

Dortrnutes rūpneecibas eecirknī Vācijā reāla darba alga izmai-

nijusees sekoši: *)

1900. . 1901. 1902. 1903, 1904. 1905. 1906.

100,0 94,7 85,1 88,4 59,2 84,1 89,1
1907. 1908. 1909. 191A

.
1911. 1912.

96,1 94,6 . 81,9 85,3 83,8 85,2

Reālas darba algas krišana XX. gadu simtenī ir neapšaubāma,
un ja mēs ņemam vērā, ka strādneeka darba deena un darba

intensivitate nevar būt samazinajusees šinī periodā manāmi,
ka tādā kārtā darba spēka patēriņš un viņa atjaunošanai ne-

peeceešamais produktu daudzums nevar būt samazinajees,
bet drīzāk pavairojees, tad mēs varam sacit, ka šajā periodā
strādneeku šķiras nabadziba ir peeaugusi abzoluti. Bet Vā-

cija, kā mēs zinara, ir valsts, kura sākot ar 70. gadeem 19. g.

simtenī pārdzīvo drudžainu saimneeciskas attīstibas periodu!
Tomēr varbūt šajā periodā samazinajees ir darba spēka

patēriņš, tā tad darba spēka vērtiba. Teit mums japeegree-
žas darba sīgas problēmas otrai pusei. Mēs zinām: jo inten-

sīvāks ir strādneeku darbs, jo vairāk tas patērē enerģijas, jo
leelaka ir viņa darba spēka vērtiba noteiktā laika sprīdī, un

atkal otrādi. Tādā kārtā, ja peeaugot darba algai peeaugtu
vēl ātrāk darba' spēka patēriņš, strādneeks faktiski saņemtu

arveen mazāk un mazāk, viņa reālā alga kristos, neraugotees

uz to, ka atteecibā uz produktu cenām ta stāvētu uz veetas.

Šajā gadijumā viņš abzoluti taptu nabagāks un

nabagāks. Tātad zem strādneeka nabadzibas

mums jāsaprot darba spēka cenas krišanās, vaj
atrašanās zem darba spēka vērtibas**).

*) TbīinKa, C. d, 123. lpp.

**) Šajā nozīmē jāsaprot ari Marksa vārdi: „No ta jāslēdz, ka tanī pat
mēra, ka kapitāls akumulē, strādneeku apstākļeem — lai būtu viņu alga
kāda būdama, aug sta vaj zema (ret. mans K. P.) —jākļūst ir ļauna-
keem". (Kapitāls 1. d. 440. lpp.). Tamdēļ ariEngelss, ņemdams acimredzot vērā

Eiropas strādneekus, savā preekšvārdā Marksa brošūrai 1891. g. raksta: „Strād-

neeku_ šķirai peekrītoša daļa (aprēķinot uz katru cilvēku) vaj nu peeaug gau-
žām lēnam un neecigi (unbedeutend), vaj ari pavisam ne, un pee zinameem

apstākļeem var pat pamazinatees". K. Markss. Ļohnarbeit un Kapital. 1922. g.
Berline, 13. lpp.
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Uz darba spēka patēriņu atstāj eespaidu divi galvenee
apstākļi: viņa ekstensīvais un intensīvais leelums. Zem

ekstensiva leeluma mēs saprotam darba deenas garumu, zem

intensīva turpretim viņa sparigumu, kondenzaciju noteiktā

laika sprīdī.
Kas atteecas uz ekstensivo leelumu, tad 19. gadu sim-

teņa otrā puse leelakā vaj mazākā mērā raksturojas ar darba

deenas saīsināšanu. Citādi pavisam ir ar intensivitati. Mēs

jau eepreekšejās nodaļās redzējām, ka modernā technika rak-

sturojas ar savu ārkārtīgo straujumu. Jau Markss ir atzīmējis,
ka uz darbdeenas saīsināšanu kapitālists atbild ar darba pro-
cesa paātrināšanu. Pēc Marksa šī procesa paātrināšana ir

gājusi milzu soļeem uz preekšu. Protams, darba procesa pa-
ātrināšana ir tikai veens darba intensifikācijas ceļš. Teit nāk

klāt gan kapitālistiskas fabrikas katorgas disciplīna, teilorisms

fordisms un t. t. — viss tas ir vērsts uz to, lai izspeestu

pēc eespējas vairāk no strādneeka. Bet pee visa nav jāizlaiž
ari iz acīm tas, ka tagadējais darbs ir savādāka rakstura, tas

prasa daudz vairāk garīgas peepūlas, vairāk kvalificētu aner-

ģiju un ari vairāk kvalificētu barību.*) Deemžēl mums šo

darbu intensifikāciju nav eespējams izteikt nekādos ciparos.
Par to mēs padaļai varam spreest veenigi pēc ta, kā top sa-

dragāts cilvēka ķermenis. Bet ari šeit no pirmā acu uzme-

teena viss ir daudz gludāks nekā pateesibā. Vispirms jau

tamdēļ, ka darba process ir vairāk mechanizets. Tamdēļ

agrāko leelo nelaimes gadījumu mēs dabūjam daudz

citus, neleelus. Pateešam, vācu statistikā* mēs dabūjam sekošu

nelaimes gadījumu skaitu, peeņemot IHBG. gadu par 100 **).

1886.- 100. 1900.—314.

1890.— 195. 1905.— 348.

1895. — 230. 1907. — 347.

No teem leela teesa peeaugumā
nāk uz sīkajeem gadi-

jumeem, kālab prof. Vigdorčiks tos izskaidro ar labāku reģi-

strāciju, pateicotees apdrošināšanas kasēm. Nenoleedzot so

apstākli, man šķeet, ka darba spēka intensifikācijai teit pee-

krīt tomēr ari noteikta loma.

Rezultātā mēs redzam aizveen paātrināta

darba spēka neleetigu patērēšanu. Neraugotees

uz visu higiēnu, medicīnu, kuri rada kaut kādu ārēji sķeetamu

labklājibas eespaidu, daudzi zinatneeki un novērotāji ir speesti

*) Kadā samērca ir darba deenas saīsināšana un darba intensifikācija, tq

mēs varam redzēt no veena Anglijas peemera. 1871. gada— iyio. g. JW£
širas vērpēja darbdeena saīsinajusees uz apm. veenu desmito daļu, Kurpretim

apmēram šajā pat periodā darba intensivitate pavairojusees par apm. 20 /o -

veenu peektdaļu. (PoTurreiiH. OiepKH no HCTopun pač. ABHJKeHHH b ahi.uih.

"
-

it npaKTUKa coiņian.Horo CTpaxQßaHHfl

B. 6. OraTHCTHKa coiļiia.ibHoro TpasMaTU3Ma, nsļ. 2. 64. lpp.
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konstatēt, ka strādneeku mūžs top aizveen īsāks. Deemžēl

man nav pee rokas dinamisku skaitļu. Vēl 1891. gada Man-

heimā pēc vecuma sadalījās *).

Visi eedzīvotaii. Strādneeki.

No 20 —40 50%
..

76%

„ 40-- 50 20% 15%

„
50 —60 15% 7%

Vecāki par 60 15% 2%

Tādā kārtā vairāk kā 60 gadus dzīvo tik 2 no simts

strādneekeem. Šis process vēl intensīvāks ir Amerikā, kur tas

tāļu pārspēs tos labumus, kuri ceļas no darba deenas saīsinā-

šanas. „Par laimi, Amerikas strādneeks mirst jaunībā" —

raksta Holičers, — „par laimi, jo pateicotees trūkumam viņu

gaida nabaga, pašnāvneeka, vājprātīga vaj kriminalnozeedz-

neeka liktenis. Kas vēlas redzēt cilvēka būtes izsamisuma

pilno miršanu, tas lai paskatās Kansas City vaj Clark eelas

Cikago „Tautas veesnicā", lai paintresejas, kā sastādās „bread-
line" (maizes rinda) pee „Glābšanas Armijas", dažādo misiju,
leelo maiznīcu vārteem, kur top izdalītas maizes porcijas un

zupa, — garās rindas, veselus kvartālus aptverošas, divi

līdz trīs tūkstoši izbadojušos vīreešu, kuri klusi un paceetigi

gaida savu rindu". Amerikas strādneeka darba mūžs vidēji

līdzinājās 40 gadeem. „Starp 40 un 50 gadeem . . . eestājas
fiziska noleese&ana, samaitājas kuņģis, jeb eestājas nervu pro-

stracija un cilvēka, kā strādneeka, mūžs ir beigts" (Angļu

Ņujorkas ģeneralkonzula ziņojums 1910. g.) *).

Padaļai taisni tālab, ka kapitālistiskā attīstibā buržuāzija

ir speesta savas labkājibas labad eevest dažādus higiēniskus

uzlabojums, top vājināts rūpneecibas intensifikācijas dragājo-
šais eespaids, un rodas līdz ar to ārēja „kultura", tīriba un

t. t., kura rada arēju labklājības eespaidu. Bet ta beeži veen

ir tikai āreene, 1aiz kuras slēpjas satrunējis saturs. Tomēr

statistiski atšķetināt un parādit šo saturu deemžēl nav eespē-

jams. Tamdēļ ari, neraugotees uz visu kultūru, nemazinās

nozeegumi, nemazinās pauperisms, un pašnāvneeku skaita

strādneeki sastāda milzu procentu. Pēc Prūsijas statistikas

vairāk kā puse no pašnāvneekeem nāk uz neregulāri nodar-

bināto algādžu rindām *.*).
Lūk kamdēļ, visu ņemot kopā, kaut ari mums nav eespē-

jams savus slēdzeenus izteikt noteiktos ciparos, tomēr mazā-

kais, ko mēs varam teikt, ir sekošais: leeiako teesu strādnee-

kos darba alga nelīdzinās viņa vērtibai, bet ir zem tās. XX. g.

simtenī šis process ir vēl asāk novirzijees par ļaunu strād-

neekeem.

*) EpMaHCKHH Havraaa opraHHsaiiHJī Tpvja, mjļ. 2. 51. — 60. lpp.

**) lepneT. Mopajībsaa cTaracraKa. 244. lpp.
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Šis stāvoklis savu izteikmi gūst. pa daļai pauperisma
statistikā. Tā Anglijā, šajā

,
pasaules fabrikā", 35 eecirknos

nabagu skaits līdzinājās 1902. gadā — uz ik 10.000 eedzīvo-

tajeem no 201—219, bet 1907, gadā jau 208— 227 cilv.*).
Protams, mums teit ir darišana tikai ar oficiālo nabadzī-

bas statistiku. Faktiskas nabadzibas apmērs ar to ne tāļu
nav attēlots.

Par trūkuma un posta apmēreem mums zināmu ainu var

sneegt bezdarba statistika. Ņemsim teit tikai veenu valsti

Angliju **)
Bezdarbneeku Mazākais

leelakais %. procents

Periodā no 1879. — 89. gadam bij 11,4 2,1
1890. —1899. g. 7,5 2,1
1900.--1909. g. 7,8 2,9

Tomēr pēdējos pirmskara gados bezdarbneeku caurmēra

procents jau ir stipri leels:
1600. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908, 1909

2,9 3,8 4,4 5,1 6,5 5,4 4,5 4,2 7,8 7,7
No šeem cipareem mēs redzam, ka tee XX. gadu sim-

tenī zistematiski peeaug. Tomēr ari šee cipari rāda labvēli-

gaku ainu nekā ta pateesibā ir.

Lai viņus novērtētu daudz maz pareizi, jāņem vērā ari

pa daļai no'darbinatee un emigrācija, caur kuru noplūda veena

daļa leeko strādneeku un tādi mīkstinajās bezdarba stāvoklis.

No ka sastādās šī emigrantu masa, to leecina, peem., Un-

gārijas statistika — 4670 no viseem izceļotajeem 1903. g. bija
lauku un pilsētas strādneeku. Vēl intresaritaka aina redzama,

ja ņemam eeceļotaju skaitu Zeem.-Amerikas Saveenotās Val-

stīs 1904. gadā.' 2% no teem bij liberāla profesija, amatneeki

un kvalificetee strādneeki ap 25% un 72% — veenkāršee

melnstrādneeki ***).
Paraudzisimees tagad, cik leelas ir šīs emigrantu masas.

Anglijā:

no 1815. —52. gadam izceļo 2 miljoni uz Ameriku.

„ 1853.— 80.
„ „

3
„ „

a

n 1881.—1905.
„ „

4 „****) ,

Apmēram tāda pati aina ir ar citām izceļošanas veetarn.

(Britanijas kolonijas). Vispāri no visas Eiropas uz
Ameriku

izceļo:

*) C a 1 v c r. Virtschaftsjahr 1903. und 1907.49. - 50. un 77. — 78. lpp.

**) M. Cmht. ĪlojiojKeHHe eßponeācKoro npojierapnaTa.

***) BoSjimh, CTaTHCTHKa. 1912. g. 352. lpp.

****) Handvorerbuch d. Staatsvissenschafts 4. Aufl. 11. B. Ausvanderung
63, lpp.
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1820. —30.™ 0,143 milj. 1881. — 70. — 2,3 m.

1831.—40.— 0,599
„

1871.— 80. — 5,2 m.

1841.-50.- 1,7 „
1881. — 90. —3,8 m.

1851.- 60.-2,5 „
1890.—900.-8,7 m.

1861, gadā Anglijā skaitījās ap 29 milj. eedzīvotaju.
1891. —38 m. 1901. —42 m. *). tā tad peeaugums apmēram
par 45%, turpretim emigrantu skaits apmēram tajā pat laikā

peeaudzis uz 100%- No ta mēs varam spreest, par cik mīksti-

na jees ir caur šo bezdarba stāvoklis.

Šī aina mums jāpapildina vēl divējādi. Vispirms ar to,
ka strādneeku stāvoklis ir neveenads pee dažadeem strādneeku

slāņeem. Proti, veena daļa augstāk apmācito strādneeku

dabūja leelakas algas tālab, ka otra daļa neapmācito melnstrād-

neeku un tml. dabūja mazākas algas.
Beidzot otrs svarīgākais apstāklis ir Eiropas un pa daļai

Amerikas privileģētais stāvoklis atteecibā uz visu pārējo pasauli
— kolonijām. Kā to jau atzīmējis Markss, ja divas valstis

atrodas uz dažādas attīstibas pakāpes, tad savstarpējā apmaiņā
augstāk attīstitā eedzīvojas uz zemāk attīstītās rēķina. (Skat.
Kap. 111. s. II d. 213. lpp. kr. tulk.). Ja nu mēs ņemsim vērā

vēl laupīšanu, krāpšanu, teešu eedzimto eksploataciju, ar vārdu

sakot visu to, kas saprotams zem vārda koloniāla zistema, tad

mēs sapratīsim, ka šīs kolonijas atveeglinaja neveen milzigo
Eiropas kapitāla ekspanziju, bet leelā mērā paaugstināja
Eiropas kapitāla peļņas normu. Un kā to atzīmējis Ļeņins un

Bucharins (skat. viņa runu programas jautājumā IV. Kominter-

nes kongresā)— Eiropas proletariāts, un it sevišķi viņa labāk

atalgotā daļa, dzīvoja un varēja uzlabot savu stāvokli uz

kolonijas darba tautas neģēligas eksploatacijas rēķina. J a

strādneeku un kapitālistu intreses nesadūrās

pārak asi 19. gada simt., tad tamdēļ, ka kapitāli-
stu peļņas avots atrodas stiprā mērā ārpus Eiro-

pas. Peļņas norma**) un eksploatacijas norma,

peļņa un darba alga teit teeši nenostājas veens

ar otru pretrunā, un rodas pat ilūzija, ka attī-

stot c c s kapitālismam, uzlabojasari strādneeku
stāvoklis.

Kā teikts, stāvoklis mainas līdz ar XX. gadu simteni un it

sevišķi līdz ar karu un pēckara laikmetu. Mēs teit neiztirzasim

apstākļus, kuri noveda pee algu krišanas kara laikā,—tee ir

vispār pazīstami. Faktiskais stāvoklis acumirkli ir svarigakās
buržujiskās valstīs sekošs. Vācijā, peeņemot 1913.—14. g. reālo

algu par 100, ta līdzinājās 1923. gada janvārī;

*) The Statesmans Jears Book. 1908.

**) Par peļņas normu sauc virsvērtibas atteecibu pret visu eeguldito ka-
pitālu,



147

Kvalificetee strādn. Nekvalilicetee strādn.

Janvārī Decembrī Janvārī Decembrī

38,9 57,9 48,1 67,9

Anglijā reālā darba alga pēc M. Smit aprēķineem līdzi-

nājās ražošanas līdzekļu ražošanas nozarēs 60—70
0/° no pirms-

kara, pārtikas līdzekļu nozarēs no 80—86%, tā tad caurmērā

70% no pirmskara līmeņa. Citas valstis mēs teit nepeevedisim,
jo tas ainu nemaina. Tas pats sakāms ari atteecibā uz bez-

darbu. Bezdarbs pēckara laikmetā sasneedz vēl noredzētus

apmērus. Anglijā 1921. g. tas līdzinās 15,3% (jūnija mēnesī

ari 23,1%), 1922. gadā—ls,4%, 1923. g. 11,5%/1924. g. jan-
vārī B,9%—decembrī 9,2%. Vācijā—l923. gada janvārī 4,2%,
1924. g. janvārī—26,s%, 1924. g. decembrī—B,l%. Domājams,
peetiks preekš Vakareiropas strādneeka stāvokļa raksturošanas,
ja mēs vēl peemetinasim, ka viscaur top vesta sīva cīņa no

buržuāzijas par algas samazināšanu un darbdeenas pagarinā-
šanu, kurā strādneekeem leelu teesu neizdodas aizstāvēt ari

savas līdzšinējās pozicijas.

Tādi īsumā ir dažadee apstākļi, kuri modificē, eespaida

kapitāla uzkrāšanas vispārējo likumu. Tomēr, neraugotees uz

šeem pārveidojošeem apstākļeem, mēs varam izmanīt

deezgan skaidri cauri kapitālistiskas akumulācijas vispārējas

kontūras, kuras nevis apgāž, bet pastiprina Marksa teoriju.

Kapitālisma akumulācija ir paplašināta pret-
runu atražošana. Par to mēs varam parleecinatees tagad
ik uz soļa. Beidzamos gados mēs redzam, ka neraugotees uz

daudzu gadu arodbeedribu piliem uzlabot strādneeku stāvokli,

tas nonācis ir atpakaļ vecās veetās. Bet tas nenozīmē,

ka strādneeku kustiba ir gājusi atpakaļ. Paupe-

rizacijas, nabadzības, posta, trūkuma, morāliskas pagrimšanas
uzkrāšanās veenup, nozīmē dumpības, šķiru apziņas un rqjyor

lucijas gara uzkrāšanos otrup. Ja šī procesa veena gala mēs

redzam milzigu nabagu, kropļu skaita peeaugumu, tad otrā galā
mēs redzam Komunistiskās partijas un komunistiskās kustības

izaugšanu, atpakaļpalikušo koloniju proletariāta eeraušanu

revolucionārā cīņā.' Ja veenup mēs redzam Eiropas proletariāta

vispārējā stāvokļa pasliktināšanos, kvalificēto strādneeku algu

tuvināšanos ne'kvalificeteem, darbdeenas tad

totees mēs redzam ari visplašāko apolitisko masu
eeraušanu

šķiru cīņā, kur rokas sneedz meln-, balt'-, sarkan'- un
dzel •

ten- ādainee strādneeki. Tāmēs redzam, ka
_

ekonomiska

stāvokļa pasliktināšanās ir saistīta reize ar politiskas apz ņas

peeaugšanu. Tamdēļ kas grib novērtēt strādneeku kustību

veenigi pēc to kapeiku daudzuma, kas krīt strādneeka kabata,

tas sagroza tīši vaj netīši Marksa teoriju.
� Šķiru p 1 a i s»a s peeaugšana ir kapitālistiskas
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attīstības rezultāts. Un šī plaisa aug neveen

relativi, bet ari abzoluti*).

§ 92. Darba algas jautājums Kreevijā. Kapi-
tālistiskā Kreevijā darba alga nebij izņēmums no visām pāre-

jām valstim. Stāvoklis teit pasliktinājās turklāt vēl caur to, ka

teit valdija neģēliga reakcija vispāri un muižneeciskas atleekas

sādžā, kas izsveeda uz pilsētu tūkstošeem zemneekus, speeda
tādā kārtā algas zemē, pat zem minimuma, jo zemneeciskee

strādneeki tikai pa daļai pārtika no darba algas, tas bij papild-
eenākums nepeeteekošam eenākumamno zemes darbeem. Kāda

nozīmēsim faktam, to mēs varam redzēt no sekošeem cipareem:
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1899. Cindeļa fabrika (1213 str.) 45,6% 54,V° 21,4% 19,570**).
1907. Maskavas drukatavas

strādneeki (4982). 37,6% 62,4% 46,00
/° 16,4%

1909. Peterpils str. (632 str). 10,8% 89,2% 73,3% 15,9%

Gluži dabiski tamdēļ, ka reālā darba alga, pat neraugo-
tees uz milzīgo strādneeku kustibu 1905. gadā un pēc tās,

vaj nu stāv uz veetas, vaj ari attīstās ļoti neecigi. Tā no

1900.—1909. gadam darba alga peeaug par 23%, bet dzīves

dārdziba par 25% un tikai nākamā periodā ta aizsteidzas maz-

leet preekšā dzīves dārdzībai.***)
Līdz ar oktobra revolūciju stāvoklis radikāli izmainās.

Strādneeki ņem va v savās rokās, savās rokās tee ņem ari

ražošanu un tā tad āri darba algas jautājumu. Tomēr, nerau-

gotees uz šīm radikālām pārgrozibam, ari teit ir noteikti objek-
tīvi apstākļi, kuri noteic zināmas robežas darba algai.

ja mēs gribam teit izteikt veenā teikumā mūsu darba

algas politiku, tad varetum sacit: mūsu darba algas
uzdevums ir sekmēt pēc eespējas straujai ražo-

šanas spēka attīstībai, jo tikai attīstot ražoša-

nas spēkus pāri burzu jiskām robežām, mēs

*) Par relativo strādneeka stāvokļa pasliktināšanos šaubu nav nemazako

pat daudzeem pilsoniskeem profesoreem. Tā, peemēram, prof. Solncevs savā

grāmata n3apa6oTHaa njiara, icaK npočjieivia pacnpeAejteHiia" peeved šādus

skaitļus. Kamēr vidējais eenākums Anglijā no.1893.—1908. gadam peeaug par
29,50/o, strādneeku tikai par 12,% (401. lpp.). Tamlīdzigus skaitļus mēs varam

dabūt par katru valsti.

**) H. Cyxanoß. PocchSckhB npojieiapnaT h AepeßHa 1918. g.

*;: *) Skat. JlaßpeHTbeß. 3apa6oTHaa miaTa Pocchh 1925. g. 31. lpp.;
ari JlerraH-CoļHiieHiia XII. 2. 442. lpp., kur peevesti daudz maz savādākā
skaitlī pec Drozdova.
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varam runāt par zocialisma uzvaru. Šajā politikā
mums jarēķinajas ar vairakeem uzdevumeem.

Vispirmām kārtam ar to, lai mūsu politika
nostiprinātu saites, mūsu sabeedribu starp
zemneecibu un proletariātu, otrkārt, lai ta dotu

eespēju atražot strādneeku darba spēku, treškārt, lai dotu

eespēju attīstit un palētinat rūpneecibas produkciju, v n

ceturtkārt, lai stiprinātu mūs cīņā ar buržuāziju un tās

saimneecibu. Visi šee uzdevumi saistiti veens ar otru uz vis-

ceešako, jo ražošanas spēku attīstibā nozīmē to attīstibu ari

sādžā, bez darba ražiguma nav eespējama strādneeku stāvokļa
uzlabošana, nedz ekonomiska uzvara par buržuāziju.

Darba algas jautājums pee mums tagadējā
Padomju Kreevijāatkarajas no darba ražiguma.

Jo vairāk attīstisees darba ražigums, jo vairāk

būs eespējams pavairot darba aļģu, jo vairāk

uzlabot strādneeku stāvokli. Šajā ziņā mēs redzam

pavisam pretēju ainu kapitālismā, kur darba ražiguma un

uzkrāšanas peeaugums nes trūkumu un postu strādneeku

šķirai, t. i. mazākais veenai tās daļai.
Tomēr acumirkli mēs vēl ne visās nozarēs esam sasnee-

guši darba algas pirmskara līmeni. Tas izskaidrojams caur to,

ka mūsu rūpneeciba pateicotees karam ir galigi sadragāta, un

tikai leelām milzu grūtībām var atzelt. Vēl 1920. gadā mūsu

rūpneecibas produkcija sastādīja tikai 15—20% no pirmskara

normas un tikai 1925. g. mēs esam nokļuvuši hdz 70%. Caur-

mērdarba alga" turpretim līdzinās Maskavā 19i,7% un Ļeņin-

gradas guberņā 93,3°/
0

no 1913. gada algas*)- Savukārt

vispārpazīstams fakts ir milziga darba ražiguma krišanas. Kur

1913. gadā vajadzēja 100 strādneekus, 1923 —24. g. vajadzēja:

akmeņogļu rūpneecibā 214, naftas rūpneeciba—l79, naftas

apstrādāšanā—2l3, cementa r.—212, stikla r.—203, apavu—23s,

ādas—lso, sērkociņu—249, tabakas—3lß.**) Savukārt mēs red-

zam, ka darba alga'pee mums ir augusi ātrāk neka darba ražī-

gums. Tā no 1922. gada oktobra līdz 1923. gada oktobrim vidēji

visā rūpneecibā alga peeaug ap 57%, bet darba ražīgums

tikai par 10%%. No 1923. gada oktobrim līdz 1924. g. martam

darba alga un darba ražigums peeaug pa 12%***).

Ja līdz zināmam mēram šāda algas peeaugšana un strauja

attīstība bij pilnigi nepeeceešama, jo zemais algas līmenis

apdraudēja strādneeku šķiras veselību un darba_ spēju, tad

pārkāpjot šo līmeni, t. i. 'aizsteidzotees pārak talu preeksa

darba ražiguma attīstībai, tas var apdraudēt zemneecibas. un

proletariāta saveenibu, kura dib'nas uz savstarpēju saimnee-

*) Jlpaßsa" Nr. 139. 21./25. g.

**) #3epacHĶCKHft. „3KOHOMHiecKaa scH3Hb". 4/XH— 1924.

***) JlaspeisTbeß. Cit. d. 103. lpp.
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cisku eeiņtresetibu. Paceļot nesamērigi ar darba ražu darba

algu, mēs sadārdzinām mūsu preču cenas, jo darba algas teesa

dažās preču cenās ir īsti leela. Tā 1925. gada janvārī ta sastā-

dīja 35,5% no akmeņogļu rūpneecibas, rudas—34,2%, sāls 24,0%,
keramiska—26,B%, metai, r. 23,3% un visā rūpneecibā caur-

mērā 15,1%, t. i. ap 21% vairāk kā pirms kara*).
Bet sadārdzinotees produkteem, tee top maz peeeetami

zemneekam un pašai strādneeku šķirai rodās no ta divējāds
ļaunums: caur to sarauktos rūpneecibas raža, tā tad noteek

lēnāka uzkrāšanās, tā tad lēnāka rūpneecibas technikas atjau-
nošana un lēnāk attīstās ari darba ražigums. Savukārt caur to

rodas dabisks zemneecibas nemeers, līdz ar ko ar saveem

produkteem speežas uz tirgus privātais kapitalists-„kustars",
un vispāri teek stiprināta buržuāzijas loma., tā tad apdraudēta
teek proletariāta un zemneecibas saveeniba, uz kuru balstās

mūsu padomju vara.

Menodziļinotees sīkākā šī jautājuma iztirzāšanā, mēs

varam tā tad teikt, ka darba algas līmenis Padomju Kree-

vijā ir funkcionālā atkaribā no darba ražiguma
un proporcionāls tam. Turpretim kapitālismā
šī sakariba ir pretēji proporcionāla. Abi šee liku-

mi izreet no principieli dažādas saimneeciskas organizācijas
uu principieli dažādām ražošanas atteecibam. Kamēr kapitāli-
smā katra proletariāta atražošana ir reizē proletariāta pret-
runu atražošana pret kapitālistu šķiru, feekams Padomju
Kreevijā tas nozīmē pretešķibu nolīdzināšanu. Tālab, kamēr

kapitālismā darba algas jēdzeenā raksturojas zināma šķiru
atteeciba, viņa ir antagonistiska pēc būtibas, teekams Padomju
saimneecibā teit neka antagonistiska nav, jo darba alga nav

rezultāts no šķiru atteecibam. Darba alga teit ir vairs aizveen

vairāk tikai forma, kurā ik deenas vairāk izveidojas pavisam
jauns saturs. Kamēr kapitālisma darba alga bija darba spēka
cena un viņā attēlojas darba spēka atražošanas stichiskais uz

šķiru pretešķibam dibinātais process, tikmēr pee mums aizveen

vairāk izzūd stichiskais elements, tāpat kā vērtiba aizveen

mazāk top saimneecibas regulators. Gala rezultātā mēs zinām,
ka jāizzūd galigi pašai darbaalgas formai. Tas ir ceļš no maksas

pēc cilvēka darba spējam uz katra apgādāšanu pēc viņa vaja-
dzibam. Gala rezultāts ir organizēta saimneecibā, cilvēku

apgādāšana pēc vajadzibam un katras darba spēka pirkšanas
un pārdošanas formas iznīcināšana**). \

*) „ToproßOdlpoMi.ifiuic'.HHJui FaseTa." Nr. 114—1925. g.

**) Tamdēļ ari mūsu atteecibās pret akorda darbu tagad ir citas, neka

kapitālistiskā eekārtā. Par cik akorda alga eeintresē strādneeku darba procesa
un viņa rezultātā, tas nav līdzeklis veenigi pacelt darba intensivitati, bet ari

apstāklis, kurš mudina ņemt dzīvāku dalību visā uzņēmuma dzīve.



Kļūdu izlabojums

Pee aplaušanas aiz parskatišanās izlaistas ir sekošas V.

nodaļas beigas 87. lapp.:

Tā tad darba spēkā, kapitāla virsvērtiba mēs redzam

eemeesotas jaunas īpatnējas ražošanas atteecibās, kuras rodas

no ta, ka darba spēks top nostādits pretmi ražošanas līdzekļeem.
Lai ražošana varētu notiktees, janoteek ir vispirms pirkšanas
un pārdošanas aktam, darba spēkam jāuzstājas kā precei, kā

vērtibai. Bet pateicotees tam apstāklim, viss ražošanas process

eegūst izķēmotu izskatu. Tas, ka ražošanas procesa rezultātā

rodas virsvērtiba, šķeet tagad nevis kā darba spēka patērēšanas
rezultāts, bet kā kapitāla specifiska īpašiba. Sī ilūzija rodas

neveen tamdēļ, ka strādneeks saņem savu darba spēka vērtibu

un šī vērtiba šķeet kā viņa darba (ne darba spēka) vērtiba,
un neveen tamdēļ, ka virsvērtiba rod savu veelisku izteiksmi

virsprodukiā, bet ari vēl tamdēļ, ka virsvērtiba ar ikkatru

ražošanas procesa ciklu nogulstas veenigi šo ražošanas līdzekļa

jeb, pareizāki sakot, ikkatra kapitāla īpašneeka rokās. Si

veenas daļas vērtibas forma, kura tagad ir veenas sabeedribas

daļas, veenas šķiras rokās, eegūst īpašibu pašpavairotees,
kā'ābele nest ābolus. Un šī īpašiba šķeet izreetam no viņas
veeliskā veida un nevis no šo līdzekļu monopolizācijas, viņu

pārveetošanas veenas šķiras privātīpašumā. Tā tad:

nav leeta, bet noteikta,' sabeedriskā, _ zināmai vēsturiskai for-

mācijai peemītoša ražošanas atteeciba, kas parādās ka leeta

un peešķir šai leetai viņas īpatnējo sabeedrisko raKSturu.

Kapitāls nav materiālo un ražošanas līdzekļu zuma
;

Kapitāls
ir kapitālā pārvērtušees ražošanas līdzekļi, kas paši par sevi

tik pat maz ir kapitāls, kā zelts un sudrabs paši par sevi nauda.

Monopolizēti no veenas sabeedribas daļas ražošanas līdzekļi,

no dzīva darba spēka šķirts šī darba spēka produkts un viņa

realizācija (Betātigungs — Bedingungen —
nodarbināšanas

noteikums), lūk kas pesonificejas kapitālā. Neveen strādneeku

produkti, kuri pārvēršas patstāvigos spēkos, produkti ka ražo-

tāju verdzinātāji un pircēji, bet sabeedriskee spēki un si darbu

nākamā... (nav salasits vārds) forma, lūk kas nostājas pretim

strādneekam kā vina pruduktu īpašiba. Tā tad teit mums ir

darišana ar noteiktu, no pirmā acu uzmeteena Joti mistisku,

veena vēsturiski izveidojošās sabeedriskā ražošanas procesa

faktora sabeedrisku formu" (Kapitāls 111., vācu 349.-350., kr.

343.-44. lpp.).
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§ 49. Kapitāls, virsvērtiba un Kreevijas
Padomju sairaneeciba, Izejot no augšminētā, mēs varam

tagad dot atbildi uz jautājumu par šo ekonomisko kategoriju
likteni Padomju saimneecibā. Šis jautājums, acimredzot, ir

pilnigi skaidrs atteecibā uz katru kapitālistisku privatsaimeecibu.
famdēļ mums var intreset veenigi valsts saimneecibā, kurā

radušās ir jaunas atteecibās.

Acimredzot, ka šo jautājumu mēs varam izšķirt veenigi
izejot no to pārmaiņu analizēs, kādas notikušas ražošanas

atteecibās pēc oktobra revolūcijas. No pirmā acu uzmeteena

teit varētu izliktees, ka nekas svarigs grozijees nava. Strād-

neeks tāpat pārdod savu darba spēku, saņem darba algu, tā

tad uzstājas kā šīs savas īpatnējās preces īpašneeks. Valsts

turpretim nostājas pretim kā ražošanas līdzekļu īpašneeks un

tā tad peesavina ari visu strādneeka darba produktu, tā tad,

acimredzot, ari virsvērtibu. Tomēr tā spreest būtu bezgaligi
aplam. Tā apmēram spreež mazineeki. Bet taisni tālab, ka

visos šādos spreedulejumos nav ne mazākā neeka no dialek-

tikas. Pateešam, paraugatees pee Marksa, kādi ir visi šee

jēdzeeni: kapitāls, virsvērtiba, darba spēks — algots darbs?

Visi tee ir vēsturiski īpatnēji jēdzeeni, īpatnēju ražošanas

atteecibu izpausme, uz visceešako saistiti ar eksploatacijas
atteecibam starp divām šķiram: buržuāziju un proletariātu.
Kas noticees oktobra revolūcijā? Uzņēmumi, par kureem šeit

eet runa, pārgājuši valsts īpašumā. Bet no ka sastādās šī

valsts? No proletariāta un vispāri darba ļaužu preekšstāvjeem.
Ta nav vairs naidīga valsts vara, tas nav naidigas šķiras
aparāts. Fabrikās, uzņēmumos, viņu administratīvos aparātos
strādneeks sastop savas valsts varas eeredņus un aizveen

vairāk ari pats tas teeši sāk ņemt dzīvu dalību visā saimnee-

ciskā pārvaldes darbā.Tā tad ražošanas atteecibās teit neparādās
ķā eksploatacijas atteecibās, kā divu naidīgu šķiru atteecibās.

Šķira pati sevi nevar eksploatet.
Šo jautājumu, protams, nevajaga sajaukt ar citu jautājumu,

vaj strādneeks saņem visu savu darba produktu, vaj viņa
rokās nāk virsprodukts. Ta ir vecu veca nepareiza ilūzija,
itkā strādneeks jebkad varēs saņemt savu darba produktu. Tas

var notikt tikai sīkpilsoniskā „idilē", kur katrs amatneeks

strādā ar savām darbleetam un saņem ari visu savu darbpro-
duktu. Uz šo „edeni" mēs atpakaļ soļot nedz varam, nedz

gribam. Bet tur kur pastāv milzīgas fabrikas, tur caur darba

produktu jaatražojas neveen darba spēkam, bet ari mašinam,
izejveelam, un t. t., citeem vārdeem, viseem darba līdzekļeem.
No ta veen jau redzams, ka visu „darba produktu" strādneeks

nekādi nevar saņemt. Bet ari visu savu darba produktu šau-

rākā nozīmē, to ko viņš teeši jaunražojis, strādneeks nekad

nevarēs saņemt tamdēļ, ka aizveen nepeeceešams veenu daļu
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no produkteem atstātrezervē un otru daļu jauneem techniskeem

uzlabojumeem, tā tad ražošanas spēku attīstibai.

Tā tad virsproduktam jāpastāv ir visās eekārtās, bet

kapitālistiskā eekārtā šis virsprodukts eegūst virsvērtibas veidu

un slēpj aiz sevis noteiktu sabeedrisko ražošanas atteecibu

veidu.

Teit varētu paceltees jautājums, kā nosaukt pee mums

šo virsproduktu. Vaj tad pee mums nepastāv vērtibu apmaiņas,
vaj darba spēks netop pirkts un pārdots. Teit mēs sastopa-
mees atkal no jauna ar veenu no tām pretrunām starp saturu

un formu, par kādām mēs jau minējām eepreekšejā nodaļā
atteecibā uz vērtibu. Saturs ik deenas jo vairāk top aizveen

savādāks nekā pee kapitālisma, nemaz nerunājot, ka tas prin-
cipieli pavisam cits jau tūdaļ pēc oktobra revolūcijas, un

tomēr šis jaunais saturs aizveen vēl izpaužas vecās formās,
kaut gan uzmaniga vērotajā acis redz, ka ari šis pats saturs

padodas aizveen noteiktai modifikācijai, pārveidošanai. Visu

to ņemot vērā, man šķeet, ka eeteicamak būtu leetot vārdu:

zocialistiskais virsprodukts. „Virsproduks" tālab,
lai izpaustu eksploatacijas atteecibu nepastāvēšanu mūsu valsts

rūpneecibā, un „zocialistisks" tālab, lai atgādinātu, ka mums

nav teit darišana ar skaidri organizeteem saimneeciskeem proce-

seem, kā komunismā, kur mēs varēsim runāt veenigi par

virsproduktu, bet ar pretrunigām, attīstibāesošām parādibam, par
stāvokli ceļā uz komunismu, kad izzudīs ari pati preču maiņa,
darba alga un kura katra šķira vispāri.»
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