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ПРЕДГОВОР IX И Х књизи 

Дело Светозара Марковиnа које предаје.но јавности и.иClЛО 
је чу дну судбину И необично ayz пут од настанка до објављива
ња. Понуђено је Матици српској 1872. zодине на оТ/суп и штаЛI
пање, али је прва 7Оьиzа објављеnCl у Београду 1875. ?,одине, 
а друщ је уzледалCl светлост дсша тек после једnо! столећа, 
1.97.5. zодине. 

Ово.!.! npU.fLUKOJ.{ СРnСlса акаде.нија наука и у.иетности објав
љује први пут обе lсњиzе заједно, и то под наслово.н НачелCl 
народне еКОНОl\шје или наука о народном благоетању [Нова на
чела политичне економије] (по Н. Г. Чернишевеком.) 

3а.4iисао Светозара Марковића била је да објави једно Фун
да.нентално теоријско дело, по уzледу на Капитал! Карла Маркса 
и Очерки изь политичеекой эконоыiи (по Миллю):? Николаја 
Ч ернишевскоz, које би послужило као критика zpaljaHcKe поли
тичке еконо.иије u представљало основу за научну u револуцио-
7ШрНУ борбу за ново социјалистичко друштво. Аутор је за.МИСЛИО 
да сачини дело у пет књиzа у који.\la би обрадио: 1. производњу, 
2, расподелу, З. раЗсliену, 4. услове еконоо\/ско! прогреса, 5. улогу 
СЈ ржаве у привреди.:; 

1 К. Маркс, Капитал, I-ПI. Проспета, Београд, 1970. ,ШШИ Еа!30:Н: 
Jf поређеља у 9. и 10. КН~ИЗИ рађени су на основу овог издаРиа 1 TO:'Ia КаПll
тала. који је познавао 11 КОРИСТИО и Светозар Марковнћ 

, у Народној биолиотеци Србије налази се прm.!ерак Очер!:u 1131, 

nо.llLТllческоЙ Э'КО1iо.нiи (по ]\ћплю). тј. нт тr ТУ том Сочuнегшя Н. Чер
нышевского, .>I<eHeBa, 1869-1870. године, којИ"I се КОDНСПЮ СR?ТОЗВР 1'.Тqг
",U.dИП ilРИЈ1ИКО~l писања својих НОВИХ }ючС?ла пол.uтuчне еrёОно.није 
[Начела народне eK07-lдlшје]. Ова кљига (сигн. II 21130) обухвата оба то:··,а 
Сочuненuя. Чернишевског, ПТ и IY, укоричена је у тврди повез, а на 
књнзи Jf њеним маргинама ПОСТОјИ више бележака и прнмеl1би, као Ј1 

подвучених редова. писаних руком Светозара Марковића. што дока
зује да је он био власник књиrе. Порел рукописа. који је несртњнво 
I\lарковићев. Jf датуми које он бележи на књизи подударају се с вре· 
,!еном његовог боравка у Цириху у .'Тето 1872. године (више: Лазар Пе,iић . 
.. Начела народне еКОНО.није" од Светозара J\·[apl:oeuli.a ZI њиховн НРUЧНlI 
ilЈВОРИ. НаУЧ1iИ Crёyn СвеТОЈар ".1арковиli., живот и де.10. 24-27. НОО(3.'.I
бар 1975. Српска академија наука н У:l!етности. Научни скупови. кљ. \Т. 
Одељење друштвених наука књига 3. Београд. 1977, стр 649-661). 

, Светозар је, колико се зна. припре~!ио за штампу Ј! трећу књигу. 
у којој говори о размени. али је она изгубљена. Не:ча поузданих доказа 
на основу којих би се :lЮГ.l0 закључити да је Светозар раЛ1!О ТЕ1 четвр" 
тоЈ и петој књизи. 
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Критички став Светозара Марковића пре.ма вулиzрној 2ра
l)ШiС7сој политичкој е7Соно.мији, пре cBeиz БРИТа7-lСКИХ и францу
ских писаца, а нарочито Џона Стјуарта Мила, није представљао 
саАЮ 7ШПujу ставова Маркса и Чернишевскоz,4 чија су ALY дела 
служила за приЛLер, већ је био уперен и против представника 
zpaljaHcKe политичке е7СОНОЈ.шје у Србији тои epeALeHa, посебно 
против идеја ЧедОАLllља Мијатовића и Владuлшра Јовановића, на 
7сојилш су се васпитавале II образовале ЛLладе zeHepaIfuje ВеЛllке 
школе у Беоzраду. Истовре.,иено, њеzово дело је нудllЛО нова 
теоријска вllђења у духу напредне социјаЛllстичке "lшсли тои 
вре.мена, а у ЦllЉУ превазилажења zраl]анских e7C07-lOАLСКllХ схва
тања и про.лlене друштвено-еКОНОЛLС7CUХ односа у Србији. 

Светозар је Ш·lтеНЗllвно радllО на довршењу РУ7СОПllса за вре
.ие боравка у НовОЛl Саду да бll za у opyzoj ПОЈЮВllНll 1872. 20-
дине понудио МатиЦll српској на откуп и штаАmање. 

На скупу КЊllжевноz одељења Матице српске од 26. сеп. 
тел!бра 1872. zoGllHe налаЗllЛО се на дневно.М реду и 7штање 01'-
7супа ов02 РУКОПllса ради шта.мпања. Из записншш се вllдll да 
.ну је наслов 2ласио: Нова начела политичне еКОНО1vIије од Н. Г. 
Чернишевског, део 1. Наука о производњи.5 Члан Књижевноz 
одбора Матице српске Миша Ди.иитријевић рекао је "да је дело 
добро и да би такве списе ваљало Матица да откупљује и на 
свет llздаје".6 Др Јован Суботић предложио је да се рукопис пре
zледа и оцени ње20ва вредност, па тек онда, уколико се покаже 
вредан, предУЗАtу 7сораци за откуп и шталmање. Одбор је пред
ло? прихватио, па је одредllО др Михаила ПОЛllт-Десанчиhа 11 

Мишу Дuлштријевllћа да преzледају рукопис и оцене њеzову 
вредност, па заТИЈ!i да о TOJlLe поднесу извештај "најдаље за три 
.несеца".7 

Из запиС1-LШса се ,још види да .fe на скупу било реч.и са.НО 
о првој свесци Светозсшевоz рукописа, који је 7-lOсио наСЛО8 Нова 
начела политичне економије ац Н. Г. Чернишевског, део 1 Наука 
о произвоцњи. Очuzледно .fe да се ту радило о прво} књизи ње
,О8их Наче.'Iа народне еКОНО:\Iије. 7шја се бшПL проБЛВ!;10Ј1i про
lLзводњв, из7дUЛО.i под тш: наС.1О80Ј! 1875. zoOUHe. 

1872. ?одине 3. 7LOве.ILбар) држало је КЊИ.]!сеВЕО 
одеЈьеl-ье. заједно с одборо.:! Матице српске, ванредну 
седницу, на којој Је на тшедпГ)7 Т{Л'ШС?Ј.је за утерЈјИ6иЊЕ распо
реда шталmања нових llздања Матице прихваћ.ен редослед шта_ н-
nања поднетих рукописа. Светозарева Нова начела политнчне 

, Не треба заборавити да је Светозар ]\Iарковић yr;IPO 1875. ГОiIине. 
а да је још Кауцки сматрао да је тек после Енге,тсовог Антu-Диринш 
(1878), дошло до потпу-:нијег разумевања Марксових eKOHOmcko-теошrјских 
концепција. Светозар Марковић је. међутим. упознао MaDKcoBe iщеје Ј1 
он је. неСУЋ1ЊНВО, cnaIIRO у оне малобројне савре:\!енике' којн су IТРВИ 
прихватили Марксове идеје. }' то пре појаве AllTU-дUmLнzа. дела које 
је највеће:II броју тадашњих европски:х март<систа пос:тужио као увод 
у Марксове концепције дате у Капиталу и др;,'гим економски:\r РRДОRJ!'.Т" 

" Летопис Матиие српске, 1873. књ_ 115. стр. 271. 
в Летопис Матщiе СРПС1(е. 1873. ЕНо. 115. crp. 271. 
7 Летотшс ј\-1апше СРПС7се 1873. КЊ. 115. стр. 271. 

ПРЕДГОВОР IX. и Х. КЊИЗИ ХЈ 

сконоыије била су ТОЈ'! ПРIlЛIШО/,1 такође укљученCl у нланирmш 
распоред и узета у обзир за шта.м.nање на пеТОЈ!! ј,јесту, уз напо

дену "ако буду при.~!љена",8 односно ако после поднетоz р~фе
рата Мише ДllЈ!ШТlЛlјеВllћ.а и Михаила Полит-Десанчuћ.а Књи
жевни одбор донесе одлуку да РУ7СО7ШС ОТ7(уnи и штаАmа, 

ОвCl7шв закључак КњижеВ7-LОZ одељења и управе Матице 
СРnС7се наводи на претпоставку да су Њllхови чланови СЈштраЛ1l 
да неће бити препрека за откуп и ШТй.Аmање Светоз~аревоz ру

кописа, без обзира нд чињеНllЦУ што .КЊ.ll;жевни. Одоор. о ТО.ме 
1-шје још био донео своју одлуку. Mozyfie ]е, такође, да ]е МишCl 
ДИАштријеВИћ после овllХ састанака обавестио Светозара. да не 
постоје препре7се за ОТ7СУП и штаЈ!mање рукописа, па .ну Је пре
поручено да напише пред20вор, што .је Светозар и учинио.9 

Референти Љ1шuа Дшштрlljевиn и МихашlO Полит-Деса7-1-
Чllћ об~вИЛll су свој посао, .~шда не и у nредВllђенод pOKy.l~ П~ 
СА!ену оцену Светозарев02 рукописа да? је Миша. ДUJииТ~llJейlLI1, 
а ГVlихашlO Полuт-Десанчнћ. допнсао Је на кра}у сада. "Сла
Ј/Се.1! се. "11 

На својој седници од 10. фебруар~ 1873. ?лдине Књижсвно 
оде.ъење МаТllце српске расправљало Је и О Светозаревод РУКО
пuсу.12 Саслушан .fe u реферат, у ко.неје после не7СОЛШСО увод-
)ШХ II уопштених реченица записано и сл.едеће: ~ 

"Светозар Марковић. није, истиJ-lа, изнео са.Н сооо.Н. начела 
која се у њеzовој књизи раз лажу на среду - он их НИЈе ство
рио, није их llзнашClО, али их је приКУПllО и у систеЛiУ довео. 
Он је своје дело радио по примедба.ма и ?опунаЈиа I~. Г. Ч eP1-Ш
шевскоz. које је ова.Ј на народну ВКОНОЈ,Ш]У Џона СТЈуарта Мила 
наnllсао. Доста ће аlLти ако кажел1О да је ЏОН CT.fyapT Мил први 
еконоыиста, а по .ињењу једН02 великоz ИНZЛИС7С02 научењака 

Hajeefi.IL филозоф дarшшњеz вредена, и да је Н. Г. Чернишевски 
један од 1-шјоштроу.ннијих .i1ислилаца дшшшњих, па да се види 
'да су Светозару МаР7Созиnу при састављању Cl1c;e!.!a HOBI1X на-

lLЗВОрlL руци оиЛLL. 

Ово ~,.,.:1" '~oт;e C'Bo~r) '"7 rlТ1а i\1аТЩОВllћ.а .",ожеАЮ сал;о радосно " Ј LUU.Y-..lС 11- L.-'-'- ...... LlЈ_ "'" 1:"' • 

приzрлиТIL. јер 7111 у вејlИ.~[ 7СЊllжеВnОСТllс:ta Нll}е се то ПО7счша.1О 

1I1ТО је Map7COВ7.Ln покушао: да ова nачела у СНСТЗЈ,!У 
;ЗОRеду_ 

ЈИетод 1Lзлazања је чисто научан или, као што za писсщ зов~, 
!f(lте,1ЮТlLчан". Пllсац ради као природњак, он те.мељи сво]а 

cl07Сйзuвања 7!Л бро.fеВll,1Ш. а БРо.iеВll су како у практuчно.:( жи
вогч lLCTO ТШСО И У науци на}nоуздшшја J!tepa. 

8 Матица српска, рукописно 01Iелење, записник са седН!ше. 6/18 
HOBe:vrGpa 1872. гоюгtJ:е. р п _ . :- _ .. ___ ., • n-? " 

Q Овај ЩЈРДГОВОР НОСН потпис У ,.пОЕО:'.1 СС!,с\у, 2<1. ':",IООРU 101_ .. 

I! објављен је у првој књизи Начела народне е7:07(ГЈ.!!ще. ШТЮIШ1НОЈ 
у Београду 1875. године. 

11) Н:э3'::::ОВ извештај зос:r ..1<Ј.ТУ:'.I: 1" сребруар 1872 (11ЈТИIl2. српс:-\:з. 
рукописно одељење. 111. 8882). 

11 Ј\'Iатиuа српска. рукописна оде,ъење. )1. 8882, 
12 Летопис Матице cpnCl~e, књ. 116, 1874, стр. 201. 
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Шта ипак ОСН,\! свеш ово дело каршстерише, то је науча71 
тип што za оно на себu носн. Светозар Маркови11 се није упу
штао у такозвани употребљuвu, ПРШСТИЧ7-Ш део народне еконо
.аије, а још лшње у еконо.1!ију државе саЛiе, њеzово дело је чu
сто теоријско, он у њеЛiУ не uзлаже нuшта apyzo Hezo начела 
производње, поделе и раЗ.мене проuзвода, 71релta чеЈНУ је своје 
дело поделuо у три дела. 

Овај део који саЈИ ја читао, то је uстина, тек првн део u 
бави се саАЮ производњо.м, али се из њеzа довољно вuдети ЛЮЈlсе 
кшсве J1lUСЛU читава дело провејавају, и с Toza се усуђујеЈН сл. 
Матици српској препоручuти да ово дело откупи u што пре 
lLlта.Шlати u:зволu",1'Ј 

После овако ласкаве оцене референата, чланови Одељења 
.1Ю2.Ш су са пуно разлоzа да прихвате предлоz u да откуnе ру
](07ШС. Ме'tjутиЈИ, некн од њих изразилu су супротно .4шшљење, 
што се види uз ЗШIUСН7L1Щ с ове седюще, у којIL је као закључCl1~ 
ушло u следе11е: "По 7l0дужој дебати одлучено би ве11ILНOJI[ ZЛCl
сова дй се МаТILца не .\юже упуштаТIL у откуп 11 штас1mање тако 
опшuрноz )шучноz дела - преда своји.н .\iClлеНILЛ! средСТВИЈШ; 
што 1..lJIш )ШZОЈ1шланоz .натерuјала 7соји a(lBHO чека lИта.нnање; 
најпосле, што Н.ма друшх, пре.на задClТКУ ОВ02 друштва пречuх 
1l0треба".14 

Мотиви ве11нне чланова Одељења ПРILЛUКОЛ[ доношења овшс
се одЛУ7~е бuлu су сасвИ.1i јасни. Упркос повољнод .~шшљењу 
двојице истакнутих представннка jaBHoz ЖUВОТcl Војводнне, ~l 
не са.1Ю ње, ве11нна је одбuла предлоz да се Светозарев РУ7соnис 
откутш U штшmа, руководе11и се очuzледно ПОЛ1LтиЧКUЈl разло
ЗU.на. Јер, Светозар Мар){ови11 је бuо 710ЛUТILЧКU еАШZ7ЈаНТ, 7ш-;а 
је своји,;\! ЧЛClJщи.на у Раденику15 обелодаюLO своје реВОЛУL?ll~
нарне идеје 11 поzледе, те се одбор бојао да П]ЛШll lL ILзда једну 
7Cl{;llZY Ta7CBOZ аУТО7Ји. 

Поред овнх чUњеl-Llща. везCll-ШХ за са.1LO lLlта.ющње Светоза
ревoz делCl, значајНll су unодшш д7л/се ерсте хојn се наллзе 
080.11 реферату. Пре сесш. са.!! 7ШС7.0В де .. Ю био . Нова начела 
политичне еКОНО:\Iиiе. (! н.е Нf1Ц I?'1f1 народне С. 7:Cn:О 
дело ндзвано у llздаЊ1ј 113 1874 zодШiC. 16 Постоји претпостс/(]
),:а да је Светозар ова! наслов ltзсненио саЈ!. јер се лrа да .је он 

CTCi.Liiu UОјЈи7)И8аи.;; (ии 11. преТПОСТСl(l7m оа .је 

iVIат;ща Српска. рукописно одељење, )!, 8882. 
1.1 Летопис Матиие српске, ЕЉ. 116. Ј 874. СТр. 201. 
1.; О РадеНИiёУ видети 4. књигу овог издања. 

i\- :6 Т-tазив .. ПQ,7]Т!ТИЧЕ>9 еконо:\тиј~" 32 eZ::OHO:\:ICK}- науку. који ЕОРЕсте 
~! Ј.lил Н ~aPK.C, заПI:l! ЧеРНТfшевски, Рикардо. С"'I!ИТ и други еКОНО"'lIИСТJf, 
?!Ю Је УООИЧајен у юrаСJlчној и :\ШРКСИСТЈЈчкој eKOHO~!CKoj литератури. 
лаЗНЕ "Hapol~Ha еКОНО1шја" увели су у литератури писuи не"rачке вул
гарне ;;СТОРИЈске школе. же.1ећи да истакну национални карактер при
Epeд~ и eI~OHO~!CKOГ развоја Сваке зе:\!ље. Овај наз:ш за економску науку 
бно је уош!чаЈен у српској грађанској еIшномској литератури у другој 
п~лов.ини npOT.:r,'10ra века, која је у ве,-rикој :'Iери биаа под утицајем 
c!ap!.;.~e ИС:ОРИЈске школе на челу са Вилхелмо"! Рошером. 

, да Је то тачно доказује и ПJfС;\IO које је из ПО}каревачког затвора 
Светозар писао Перн ТОДОРОВЈ!ћу. У Ko~!e каже: .. Еле~I: ИСПУНИ се оно 

-
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та ИЗJiLена uзвршена без њеZОВ02 знања. CToza С.мо се одлучилu 
да за наслов ОВ02 издања УЗАLе.ЛЮ онај uз 1874-1875 (Начела на
родне еКОНО;Vlије), cl у заzрадu унесеЈНО и онај хоји је стајао у 
поднето:н рукопuсу Светозара Матици српској 1872. zодШLе (Нова 
начела политичне економије). 

Из реферата се још сазнаје да се Светозарев рукопuс сас
тојсLO llЗ три дела: 1. Производња, 2. Подела и З. Размена.18 Да је 
заиста бuло реЧll о рукопису ae11ez обшta, потврђује 11 напис 
Пере Тодорови11а у Раду поводо.н Светозареве С.ФIРТИ, у коме, 
поред остсиi.02, Пllше: "СеА! Toza издао је неколико брошура lL 

израдllО значајно дело Начела народне економије или Наука о на
родном благостању, н:оје 11е изнети преко 40 шта:\mаних табака 
IL lсоје се баш сада шта.нпа у Стефанови11еВОј шта.Jlпарu.fи у 
Беоzраду".i" 

Ако се из реферата не .може поуздано утврднти да лu је 
Светозар предсLO МатиЦll српској све три свеске иЛIL салю прву, 
([ lLзјШillО да завршава дРУ2е две, 113 oBoza написа Пере Тодоро·
fJlllia .!!ОZЛО Иll се без деоу:нљења ЗCl7(ључити да је Светозар пред 
са:ну с'!нрт, управо на робuји у Пожаревчу, довршuо друш део 
своје ПОЛИТЈ1чне економије, а "трећи и последњu део почео је 
радитн, ал1.L za 7-Le доврши".20 Иmсо је Пера Тодорови11 најбоље 
знао шта је и колuко Светозар урадно, ИПCl7С су подаци хоје даје 
о ОВО.\I рукопису доста непреЧUЗIO.l. Док у Раду тврди да је Све
тозар "lLзрадuо З1Ш 1шјно дело", хоје Ле uзнети "преко 40 шта.\[-
7laHUX табака", дотле у Ослобођењу износи да последњу, Tpeliy 
свеску, ннје заоршuо. 

Међути.а, Светозар је после повлачења рукописа из Матице 
СРПС7ёе II даље радио на попрйвци и дОПУНIL челoz дела,21 што је 
.1!ожда навело Перу Тодорови11а да зшиЬУЧli да је у 71нгању 7Ш
сшье Tpelie свеС7се НОВИХ начела по.тrИТЈ!чне економије IНачепа 
народне еконо;ни,iе). Да је Светозар допуњавао U прву свеску 
после повЛCLЧС7ЬCL РУ7СОЩlса из l\Iатице српске потврђује пода

у 1 свесци I-IоЕЈ~r}{ I-Iаче .. ;lCl ПОЈ1:итичне el~OHO-
народне еIшно:\шје), ШТCl.нпаној 1875. zoaLLHe. Наы-

што са: .. ! некада зюп;шљао у Ново:,: Саду ,ца у пожареваЧКО:,I затвору 
попраВШ:1 свОју е:<:онш.шју!" (Видет!!: Ј. Скерлић, Светозар МаРiшвuii, 
)-iJеzое ,'}!I'1!ВПТ 7! ТЈоП ~еОГr:'2;':,; 1910. с:тр. 103 Ј: О. E,,-=::.:,ajc:;::;~ћJ E;~CjlC",,,~C;J:c. 
.I!нсао Светозара МаIЖОGuhа, Београ,ц, 1975.) 

Видети нашу наПШlену бр. З, као и текст који она следи. 
19 Рад. бр. 9. од 2. марта 1875. године. Из овог текста Пере Тодоро

lшћа :,101';10 бн се закључити да су Начела ШI-а:lшана 1875. године, као 
што то стоји ]ј на кориuаюа тадашњег издаља; у том случај би БИЛе 
перовО)тннја 1югућност да је наслов промењен lшто Светозареве саглас
ности. Но, како је на HaC.'IOBHO:I! листу тог издања 1874. година, lIIOгуће 
је до) је то дело ушло у шта11ПУ за Светозарева живота, а због његове 
GC,.r'1CCTII ;l ОД~"iаСi\.а у иностранство обустаВЈьено, у КО:;..1 случају би било 
извесно да се он сагласно с ИЗIYlеНО::l-I наслова. 

'" Ос"юбоl)ење, бр. 27, од 2. марта 1875. год!!не. 

~I Светозар l\Iарковић j~ садр;кај прве свеске својих l-Iй-L8ла на
родне еl(ОНО,lшје није унео ни свој предговор, а ни цео уводни одељак 
]ЈОД насловш: "Општи појмови" (види), што говори да је овај део, као 
н IIреДl'ОВОР, накнадно унешен у прву свеску Начела народне CKOHo.l!uje. 
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.ме, ту Светозар описује ткачку .АЮШLLНУ чеШl>:.е прои.зводње, ПрLL
казан.у на БеЧlшј изложби 1873. zoaLLHe, а спомиње и Дирингову 
књигу: "Cursus clel' National-uncl SocialOkonomie .. . ", објављену 
1873. године.22 • 

Пошто Светозар повлачи свој рукопнс из МаТLLче српс}(е 1872. 
zодине, очиzледно је да је своје дел.О и даље дорађивао и допу
њавао. 

Иако се не hLOже са сиzурношhу тврдИТLL да је Светозар до
вршио и трећу свеску Нових начела политичне економије (На
чеJIа народне економије) неоспорно је да су постојале три све
с)се. Поред податшСй из писас1Ю Пери Тодоровиhу из 7l0жаревач-
7COZ затвора, у upyzoj свесци Нових начела ПОлитичне економије 
(НачеJIа народне економије) Светозар УПУћује читаоча и на тре
ћу свеС1СУ, у којој ће бити 20вора о раЗЛlени. 

1ИаТLLца српска одбила је да штаЈН7lа прву свеС1СУ СееТО::.Ја
ревих Нових начела ПОJIитичне економије (Начела народне еК[ј
НО1\Iије), али је то учинила Стефановиhева шталmарuја у Бео
zpady 1875. zодине о трошку Пере Тодоровиhа II средств1l.l,Ш си
купљени.\! од Светозаревих присталица за ту сврху. На тај на
чин ова свеС7Ш била је сачувана од пропасти l! објављена је под 
нuсловол!: Начела народне економије ИJIИ Наука о народном бла
гостању. 

После објављивања прве свес'ке није било покушаја да се 
објаВLL upyza нити да се пронађе и одшталmа треfш, још непро .. 
нађена и вероватно недовршена свеС7Ш. ТО.ме су допринели 'll 

бурни aozaljaju у историји Србије у apyzoj ПОЛОВll7-lU ХIХ веlШ 
па је ?идеја о шталmању OBOZ списа била привре.мено напуштена: 

I>..ада су АLllнули ратови и престали проzони после Т1.1.мочке 
буне, Пера Тодоровић. је, по изласку с робије, покренуо своју 
Сююуправу 1886. zодине,~3 и у њој почео да објављује apyzy 
свес!су СветозареВLLХ НачеJIа народне еIшномиiе под наслова.': 
TJ~··o--· .. o . ~ . 
tl.1..;.t':.. ·,'11'11"... Т .. -Iава :И3 l-lаУizе о олагостаI-ЬУ :И3 р"'у:"_ 

кописа ј едно г покојног приј атеља. Самоуправи .је бlLЛО шта~l-
пmю o.j~O ЗА наставmш, што предстС!вљС! отприл.uке ЧСТ8Р
ТШIУ МаР;СО8ић.свс друzе свеС7се НОВИХ начела политичне еко-
l-Юмиiе. Nlеђ7јТИА!. познйпа07l71 r>ry·спnп "a'''~oc' "-,_,, 

, ~ - ~-::. ~ ... u ..... i-'1....s..~ ... '(..U.Ј..ULL ГLULЧ 

06раТLLли ПС!:НСЊУ на ове. значајне lЮПllсе у Самоуправи. ТС!КО j~ 
део њеzовоz,!нС!ча}7-LQZ рада остао заборављен 1L 7-шје било 

?,;7L'L:.X пс;сушсс.7и. дсс се I!fЈШ":lУIШ истра.7ICllвању lL da се евсн
Т7јОЛ1-LO пронађе овај дрazочени рукопис. 

Требало је да прође читав један Be-r~ па да се појаВll свеска 
НJezoBoz pYKomLco. Захвйљујуhи АРХllВУ Србије, откуnљен је 1974. 
године ОРllZШ'LaЛНИ Светозарес РУ7;:ОПИС 1.' па НL1Ч.lLН спасен 
од пропадања. Рукопис се нала31LQ у заоставштини nOKojHOZ Ра
дослава Перовиhа, страСН02 истраЖ21вача и одлuчноz познаваоци 

"2 Видети Х књигу 

"3 Салюупраеа, opГ~H Г~ЦЈ1КZl.i!Не стрш!ке у СрбијJI. Ј!ЗЈ!UЗИО је од 
1881. до 1883. године .. када је био забрањен због ТН~ЮЧЕе буне. Уредшп: 
Је био Пера Т<~ДOPOBHћ. а заТИIII Стојан Протић. Поново излази 1886. го
дине у редаКЦИЈИ Пере Тодоровића, а од 1903. године као орган Радикалне 
странке. 
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Светозаревоz стваралаштва, Стручно.н еlсспертuзо.н утврђено је 
да је то аутентичан Светозарев рукопис, односно upyza свеска 
њеzових Начела народне еКОНО1l'Iије или како их је он први пут 
назвао НОВИХ начела политичне економије, што далеко боље од
ZOBapa садР:JlCају и карактеру Светозаревоz дела Hezo употребље
ни наслов: Начела народне еконошије. 

Пошто је било утврђено да је реч о друzој свесци НОВИХ 
начела политичне еКОНО}'..lије (Начела народне економије),24 која 
носи 7шслов Расподела~;} Архив Србије и Институт за историју 

радничкоz покрета Србије, уз финансијску по/;юh Републи'Ч.ке 
заједнице културе, приступили су припреАtа.Ј!Ю рукописа за ШТah1-
пу у оквиру обележавања 100-20дишњице Светозареве с.мрти.26 

NIеђУТШ1, рукопису је 'недостајао почетак, који је обухватао 
:татан део рада, и крај, који је обухватао cBeza не](QЛИКО стра
lшца. У .неђувре.fиену нађен је и тај први део рукописа. НаИ.lriС, 
на 1-ШУ'Ч.НОЈil скупу у Универзитетској библиотеци "Светозар Мар
КОВllћ" у Беоzраду, 7шји је одржан поводОА! 100-Z0дишњице С.llр
ти Светозара Марковића, Слободан КОАшдШiUћ је обавестио скуп 
Ја поседује препис чланака објављених у Самоуправи из 1886. 
zодИ1-lе под 7ШСJlоео.н Неколико глава из науке о народном бла
гостањуР 

Како приређивачи Светозаревоz ОРlLZИ1-lаЛ1l0Z рукописа нису 
.\юzли прибавити КОАl7lЛСТНУ Самоуправу из 1886. zодине, то је 
нд њихову cyzeCTlLjy Архив Србије откупио 7-Lаведени текст од 
Ко.надинић.а. Редакција 7соја је припремала рукопис за штаАlПУ 
утврдила је да је текст oTKynљeH од КО.1шдиниhа интеzрални 
део Светозаревоz рукописа Начела народне економије, свеска П: 
Расподела и да обухвата прве три zлаве рукописа које су ори
zинаЛНОАL рукопису недостајале. 

И поред 7'oza у ОВО;1! издању II свеске Светозаревих Начела 
iшроцне еКОIЮ:llије остале су неке празнuне, које су приређивачи 
ови lLзоања настојали да исправе. Ту је пре ceeza реч о веЗlL 
uз.чеђу два рукописа. односно о почетку zлаве IV. као 1.1 о И30-
СТUiзљеliUо,i таоелаЈиа у zлавu П, Ko.ie је редmщu}а Сн!\тоуправе. 
'inП? 7ЈLО}tПЗНОСТll lL C~!;iaTpajY]llL да ll~( СсстозаРСG тек.СТ већ. ca.,~J. 
по себu илуструје, lLзоставилCl. Највећи део ових празнина ре
дшщија ОВ02 издања попуншш је на основу објављенuх Свето
ЛL}Ј~I:J и.с ''i!шн.а-r.:а настојеnи да У7\.аже чuтсLOЦУ шта недостаје у 
nд:'сnу7'О,:[ РУ7Соппсу. Табелу изостављеГLУ у Са:vюуправи доноси
.НО на основу OUZOBapajyhez текста код Чернишевскоz, чије је 

~4 Додатна истраживања сарадника Одбора за припре?-IУ ових де
ла Светозара Марковића потврдила су у потпуности ове закључке. 

~" Односно Подела у првобитној верзији, коју је Светозар НУДИО 
Матици српској. 

"6 Светозар Ivlарковић, Начела народне еКОНО.l!uје llЛU нау;ш О на
родно,\( блаzостању, свеска П. Расподела (приредили др Младен Вуко
~!ановић, др Драгоје Тодоровић Ј! др Драгутин Шошкић), Архив Србије 
и ИНСПiТУТ за историју раДН!1ЧКОГ покрета Србије, Београд, Нолит, 1975. 
године. 

"7 Текст је објављен у следећИIII бројеВl!ыа Са,\!Оуправе из 1886. го
дине: 1-9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 26, 29, за, 36, 37, 44, 52, 53 и 55. 
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дело ОчеРЮ1 И::Љ политическоii эконошiи по lVIиллю било npez
ледано прилИ1СО.н објављивања ОВ02 издања. 

Прихватајуli.и се задатка да припре.л!е за шта.ипу обе свеСlсе 
Светозаревих Начела народне економије, приређивачи су се ко
ристили прuш! издање.Ј1L прве свеске, lИта.lLпссне 1875. 20дине у 
Беоzраду, и први.!! издање.н apyze свеске, lИта.1l11ане 1975. 20дllне у 
Беоzраду. Поред Toza пре2ледани су сви радови Светозара lУlар-
7совића из области политиЧ7се еконо.није, радовll Чернишевскoz, 
Мар7ССОВ Капитал, 7:ао lL дрУllL Марксови радОВll из политичке 
eKQ}LOJНllje којиЈШ се .НОШО служити Светозар nplL стварању сво
za дела. 

Светошрево обраliање читаоци.на, штаЈнпано у првој свесци, 
3Clдржано је 7Ш истол! .несту, схваЋено '}сао пред20ВОР JbezoBo.\! 
щ!теZРСU1.7l0.;, де.L7ј Начела народне еконо:.шје. 

ПРИРЕЂИВАЧJI 

Светозар Mapi,oвuii (1846-1875) 



Светозар~арковић 

НА ЧЕЛА НАРОДНЕ ЕКОНОМИЈЕ 

или 

наука о нарОДНОIVI благостању 

[НОВА НА ЧЕЛА ПОЛИТИЧНЕ 
ЕКОIIОМИЈЕ] 

(по н. Г. Чернишевском) 

Свеска 1. 

ЉУДСТВА) 



ЧИТАОЦИМА 

Имам да кажем неколико речи, како сам радио ово дело. 

Чернишевски је писао врло .много о разним еКОНОiYIСКИМ пи
тањима у руском журналу "Современику" ,1 али није доспео да 
изради систематично дело, у коме би потпуно изложио своју 
ен:ономску науку. Године 1860. он је почео у "Современику" да 
преводи политичну економију џ. С. Мила са својим примедбама 
и допунама, ма да на једном месту вели, да би морао ишарати 
сву књигу Мила кад би хтео да меће примедбе на сваку тачку 
у којој се не слаже с њим. То је заиста појмљиво. Мил у сво
јој економици стоји на земљишту енглеске-смитовске-школе;2 
и код њега је подела друштва на капиталисте и раднике и рад·
ња за "профит" природна економска пој ава уопште, као и код 
свију других економиста. Сви његови покушаји да стане на 
право научно глеДИliIте изгледају "као покушаји полета летеће 
рибе спрам полета орла" - Е.30 што :му је то при..1\fетио један 
други критичар. Управо не може да се објасни зашто је Чер

нишевски узео да преводи Мила, осим што је хтео да аутори
теТО1'.l Мила (где се с њим слаже) покрије своје јеретичке на
зоре. У ствари он у својим "примедбама и допунама" излаже 
са свим другу економску теорију. 

Ј/! допув:е на прве 'Гр~и главе 1\1:и.пове еко:номијс; 

и допуне на остали део науке о производ:љи заузеле су у "Со

зреыен:ику" 215 страна. Чернишенски је тада увидео да је не
могуће штюшати тај превод у "Современику", за то је. место да
љег превода и ПРИ::'1едаба. написао своје "очерки политич. екл
номији" по Милу, који су "очерки" заузели преко 30 печатаних 
табака.3 1865. год. кад је Чернишевсв::и био већ у Сибиру, изда 

љегов прнјател, Пипин заостали uелокупни превод полит. еко

номије Мила с неЕ.ИМ примедбама од Чернишевског. од којих 

:многе нису штаl\Тпане у "Современтш:у", а Еећи део :љегових при

медаба и допуна 11 "очерки." у Iшјима се развија поглавито дру
га теорија, мораш! су да изостану због цензуре - ДО бољих 
времена. 1869. год. предузму неки ученици Чернишевског у 

Женеви да издаду све његове списе. У женевском издању HI. 
и IV. том заузимљу његове "примедбе и допуне" и његови "очер
ки" полит. економије.4 Издавачи су имали на уму, и тако су 

удешавали, да у ове две књиге изнесу целокупну економску 
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НАЧЕЛА НАРОднЕ ЕКОНОМИЈЕ 
1.111 

НАУКАОШРОДНО:МБJIAГООТАЊУ :& 
(пQ Н. r. ЧернишеВIЖОII.) :; 

! 

1875. 

ПОJl!lое СОбранiе сочмнеиiи С. Марновича. 

СЮ1.мак корица 1 свеске Начела народне економије Светозара 
Марковиliа, објављене 1875. zодине у Беоzраду. 

-
НАЧЕЛА НАРОДНЕ ЕКОНОМИЈЕ, СВЕСКА 1 

OOHOBAHIJI 1 

llОЈllТВЧЕскоD ЗКОПОIПВ 
ИЋRОТОРЫ)1lI изъ ПХЪ ПPm!11НEIIIЙ КЪ ОВЩЕСТВЕнnоl iИ.!!ОООФШ. 

ПЕРВОЕ ПОЛНОЕ И3ДАНIR 

I 
въ ДВУХЪ ТОМАХ'Ъ. 

I
~ i 

~ 1 
i I 
t ј 

, l 

I i , : , 
~! 
~1\j,'" 
~~'~J:: ...... ~ ..... :~_ ..... -",,-_"_' .....,.._ .. _ ..... --"'._-_ ....... ". - ~ .. '.,- '- ". 
t~ ... ti-~~_. ~ .. = .... , ~ .... ·_"Q/"" ..... --"",.., ... "----6~ 

С.-ПЕТЕРВУРГЪ. 
'!:!rпоrРАФШ А. С. ХОЛНЦЫН1I.. 

1865. 

!Сорице 1. то;\ш Пипиновоz издања Принципа политичке економије, 
Џона СТЈуарта Мила са пршнедба.на Чернuшевск:оz, објављени у 
Петрozраду 1865. zодине. Ово издање служи Светозару Маркови1iу 
као извор за писање једно" дела Начела народне економије. наро
'што од VII-X Z.1aee прве свеске. 
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теорију Чернишевскову, у КО~IИКО је то могуће у несистематич
ном раду. 

Ја сам узео ово женевско издање, за исту цељ као основ 
мога рада, али нисам хтео просто да преводим несвезане при

медбе, допуне и "очерке" Чернишевскове, но сам из њих скло
пио цео курс "политичне економије", који може послужити као 
упутство свакоме који жели да одиста изучи н а у к у економ
ску. За ту цељ ја сам се служио осим књиге IП и IV женевског 
издања и другим примедбама Чернишевсковим, које су штам
пане у издаљу Пипина,5 а такође и другИЈ'\1 његовим списима, а 
где је било празнине ту сам је допуњавао сугласно оним наче

лима што их је он поставио. 
Што се тиче самог текста, где год ми је било могуће, ја 

сам задржао текст Чернишевсков, или самога Мила, онако како 
га је Чернишевски ставио и разумео; а где то није било могу
Ье, ја са1':1 га прекрајао или сасвим замењивао својим текстом, 
али др:ж:ао сам да није нужно да бележим где је текст Черни
шевсков, а где мој. Ја изјављујем просто, да ту нема мојих ори
ђиналних мисли, нити ми је стало до ориђиналности, само сам 
желео да дело буде што боље и потпуније. Основна начела сва 
су Чернишевскова и ту ја немам никакве своје зас.ЈIуге, а у 
колико сам умео да та начела систематски изложим, и да Чер
нишевсков рад употребим, _. за то сам одговоран пред читао
цима. 

у н о в о:м С а Д у, 25. октобра 1872. 
Светозар Маргсовић. 

САДРЖИНА. 

[О п ш т и п О Ј М О В И. 6 

1. Први појмови. 2. Разни правци економске науке у данаш
ње време и њихово порекло. 3. Збрка економских појмова код 
А. Смита. 4. Заблуда А. Смита. 5. Његову кривицу умањава та 
околност што у његово време још није била развијена машин

ска производња. Б. Капиталистично газдинство ставља као ве·· 

чити "закон" - пролетаријат. 7. "Дивоте" тог закона у приме
ни на патријахално друштво. 8. Малтус и Рикардо. 9. Порекло 
фраНЦУСЕе школе: "економисте од страха". 10. )К Б. Сеј. 11. 
Бастија и шко.тrа хармониста. 12. Керијев узалудни покушај да 
се преобрази економска наука. 13. Социјалисте. 14. Критично -
хисторијска школа социјалиста - К. Маркса и његов закон 
друштвеног развитка. 15. Мана Марксовог закона о друштве

ном развитку. 16. Гледиште Чернишевског на развитак друш
тва. 17. Задатак економске науке. 18. Тачнији појам о предмету 
економске науке. 19. Економија схваћена као теорија рада. 20. 
Разлика ИЗIvlеђу науке теоријске :и примењене у економији. 21. 
Организација друштвена зависи и од других човекових потреба, 

а не саУ\10 еКОНО~lСКИ){' 22. н:икакав обли:к 

друштва, 1'>:ао нешто CTa.'IHO. 23. ОБШ.I Ј! распоред пре,::ЏILета.] 

п в део 

ПРОИЗВОДЊА. 

Глава 1. 

ЧИНИОЦИ ПРОИЗВОДЊЕ. 

1. Који су чиниоци производње. 2. Значај рада у производњи. 
3. Да ли природа у свима гранама радиности помаже раду под
једнако, или у једнима више, а у другима мање. 4. Количина 
је једних сила у природи ограничена, а других практично нео
граничена. 
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Глава П. 

О НЕПРИЈАТНОСТИ РАДА. 

1. Погрешни појмови економиста о непријатности рада. 2. 
Услови да рад буде пријатан. 3. Утицај друштвене организа
ције на непријатност рада. 4. Пријатност и непријатност рада 
управља се истим законима, као и све друге органске, човекове, 

радље. 

Глава HI. 

РАД, ЧИНИЛАЦ У ПРОИЗВОДЊИ. 

1. Рад за добијање намирница или је непосредни или по
средни. 2. Рад за добијање материјала. 3. Рад за добијање ору
ђа за радњу. 4. Рад за чување производа. 5. Рад за пренос про
извода. 6. Рад за човеково образовање и одржање здравља и 
рад научењака - :мислилаца. 

Глава IV. 

ПРОИЗВОДНИ И НЕНРОИЗВОДНИ РАД. 

1. Софизме економиста, да би избегли разлику: производни 
и непрои'3ВОДНИ. 2. Облици у којима се производе корисна свој
ства предмета. З. ГЈ[авни знаци по којима се разликује произ
водни и непроизводни рад. 4. Случајеви кад је производан рад 
некорисан и штетан за друштво. 5. Рад за производно и непро
изводно трошење. 

[:l1aBa 

КОРИСНО И ШТЕТНО ПРОИЗВОЂЕЊЕ И ТРОШЕЊЕ. 

Т"I;:'1 'rТ1'Д'Г-:! Г"'!.j~Т"p "{1' !т "r!'O' Т Т 1"ј'1'!:) "О' ,..,.r'\t:'J')!'~ Т'\~":)-r:r'rА''I\~ 'rТn.,..·t·'H~o,h"" 
1~""""M"'~""" "" ..... '-_ ... • Ј МЈ:'Ј ................. -Ј ...... 1:'"'''-'.' ....... r .................. # .... ·.I. ~ ... v ... .t:"'''-vc. 

ма човековим. 2. Сиромаштина у друштву долази од рђавог 
распореда радне снаге. З. Распоређујући радну снагу у друштву 
на основу најпречих потреба, достиже се најпре и најпотпуније 
свестрани друштвени развитак. 4. Прави узрок неПОПУJl:арности 
"непроизводних" радова .лежи у самом одношају ствари, а не 
у називу. 5. Рад корисни и штетни. 6. Може ли некористан рад 
бити корисан за друштво, кад се врши на рачун другог народа. 
7. Радови релативно корисни и релативно штетни, као и тро
шење релативно корис::ю и релативно штетно, зависи од ступ

ља друштвеног развитка. 8. Радови који служе за подмирива
ље потребе раскоши увек су штетни за материјално благоста
ље народа. 

НАЧЕЛА НАРОДНЕ ЕКОНОМИЈЕ, СВЕСКА 1 11 

Глава VI. 

ГЛАВНИНА КАО ЧИНИ.1IАЦ У ПРОИЗВОДЊИ. 

1. Дефиниција назива: главнина и капитал. 2. Срества за 
издр:жавање радника. 3. Гориво. 4. Материјали за производњу. 
5. Оруђа, зграде за чување производа и срества за пренашање 
производа. 6. Који предмети нису главнина? 7. Је ли новац глав
нина? 

Глава VIl. 

ПОСТ АНА К И УВЕЛИЧАВАЊЕ Г ЛАВНИНЕ. 

1. Главнина постаје непрекидним корисним радом. 2. Прак
тичне последице овога правила. З. Главнина се увеличава уве
личавањем радне снаге и техничним усавршавањем производње. 

4. Умањавање слободног времена за ситне Домаће послове, увек 
У1шњава радну снагу народну. 5. Ништавило свију државних 
мера које оће да увеличају народну производљу не увеличава
јући радну снагу и главнину. 

Глава VHI. 

ШТЕДЊА И НАГРАДА ЗА УМЕРЕНОСТ. 

1. У производљи штедња је - производно трошење. 2. "На
града за уздржљи:вост од уживања." З. Умереност, као предмет 
који не постаје радом, не може се :мерити материјалним произ

водом рада. 4. Награда за уыереност може постојати само као 
неправилност. 

Г:rтава IХ. 

СТАЛНИ И TEKy-ЋИ КАПИТАЛ. 

1 Кад увеЛИЧ8ње Г.'18внине може да буде штетно за про
извођача. 2.- Рђав утицај машина на стање радничке класе не 
ДОJl:ази од сувишног развитка главнине, но од друштвених од

ношаја. З. Г.'1авне теореме о г.:тавнини. које смо ,,\0 сада извели. 

Глава Х. 

УСЛОВИ :;,'. УСПЕШНУ ПРОИЗВОДЊУ. 

1. Природна преимућства земљишта и КJIИll!е. 2. Утицај при
роде на карактер произвођача и успешност производље. 3. Ути-
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цај расе на успешност производње. 4. Утицај морала на успеш
ност производње. 5. Остали услови од којих зависи успешност 
производње. 

Глава XI. 

ПОДЕЛА РАДА И УДРУ..IКЕЊЕ. 

1. Поделn рnдn у друштву. 2. Кооперација или просто удру
>кење. 3. Мануфактурна подела рада. 4. Алат и машина. 5. Ко
оперnцијn сличних мnшина и машинских система. 6. Машинска 
и фnбрична подела рада. 7. Утицај поделе рада на организnм 
радника. 8. Решење противности ИЗIlIеђу поделе рада и човеко
вог здрnвља и развитка. 9. Може ли се слшкити промена зани
мања са поделом рада, а да се одрже све користи од поделе ра

да. 10. Развитак мnшинске производње. 

Глава ХII. 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ДРУШТВУ. 

1. Развитак првобитне, несвесне, организације рада. 2. Ве
лико и мало газдинство у земљорадњи. 3. џ. С. Мил о малом 
газдинству у земљорадњи. 4. Преображај земљорадње под ути
цајем машина. 5. Вероватни развитак друштвене организације 
рада. 

д д о. 

Глозо ХIП. 

iVIАЛТУСОВ ЗАКОН ЗА YIvII-Ю)КА13АЊЕ ЉУДСТВА И 
СРЕСТАВА ЗА /Е.ИВОТ. 

1. ПРИРОДНИ 11 економски закони о умножавању људи и сре

става за :г;ZИВОТ. 2. МаЛТУСОБ закон. 

Глава XIV. 

ЗАКОН ПО КОМЕ СЕ YJVII-IO./IZABA ЗЕМЉОРАДНИЧКИ 
ПРОИЗВОД. 

1. Опадање земљорадничког производа кад се људство УМНО
жавn а зсмљорадња не усавршава. 2. Закон по коме опада ПРО-
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изводност рада на основу Малтусове теорије. 3. Процент зем
љорадничких усавршавања, који је потребан да се покрије де
фицит у земљорадњи по лажном Малтусовом рачуну. 4. Прави 
процент земљорадничких поправака. 5. Општа формула за изра
чунавање процента земљорадничких усавршавања. 

Глава XV. 

о УМНОЖАВАЊУ ЉУДИ. 

1. Потреба да се израчуна највећи процент умножавања и 
најкраћи перијод удвојавања људства. 2. Перијоди удвојавања 
људства од 12 и 15 година. 3. Утицај грубости нарави, оби-qаја 
и установа и утицај СИРО!lIaштине на перијод удвојавања људ
ства. 4. Највероватнији процент умножавања и перијод удвоја
вања људства. 5. Процент умножавања и перијод удвојавања 
људства, под упливом емиграциј е. 

Глава XVI. 

ПРАВИ УЗРОК ДЕФИЦИТА У ЗЕМЉОРАДНИЧКОЈ 
ЗВОДЊИ И ПРАВИ СМИСАО МАЛТУСОВЕ ТЕОРИЈЕ. 

1. Утиче ли у>КИвање љубави на сиромаштину и може ли 
се тај узрок уклонити ако би постојао? 2. Процент земљорад·· 
ничких усавршавања, кад се сразмера земљорадника увећава 
са умножавање1\1 људства. 3. Величина истог процента, кад се 
сразмера земљорадника умањава. 4. Кад поседник ИЛИ капита
листа налази, да ј е за т.ьега Е:ОР:ИСВ:О усавршаваF.ое 

5. У 1<01\1 је случају за народ корисно усавршавање зеl\Iљорад

ње? 



ОПШТИ ПОЈМОВИ 



1. ПРВИ ПОЈМОВИ. 

Економија је наука која испитује законе и услове од ко
јих зависи народно благостаље. 

Благостаље народа, то ј е благостаље сваког љеговог члана, 
а ми разумемо под именом благостаља, у смислу економском, 
оно стаље кад сваки човек има све материј алне услове за све
страни развитак. 

Сви материјални услови зависе од количине и каквоће .ма
теријалних и не.Аштерија.!lНUX предмета, који служе за намири
ваље .м.атеp1lја.!lНИХ човекових потреба. 

Предмет који служи као намирница човековим потребама 
зове се добро, а сума свију добара којим један народ влада 
или располаже саставља народно и.мућство. 

Економија је дакле управо наука о народном имућству; о 
законима који управљају постанком, поделом и сви.1\Ia другим 
одношајима материјалних предмета од којих зависи човеков 
опстанак и љегово благостаље.7 

2. РАЗНИ ПРАВUИ ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ У ДАНАШЊЕ 
ВРЕМЕ И ЊИХОВО ПОРЕКЛО. 

у данашње време Иlйа npoio много КЉИГа у који:vш се пише 
о материјалном благостању народноы и излажу "закони," по 
којима се управља имућство и благостање народа. Разуме се, 
да се ти закони сматрају као нешто природно, т. ј. као нешто 
што мора да буде, по сююј прирп!\и ,-,овеКOlоој J~ по са:,;ој llРИ

роди предмета који састављају имућство. Али разни писци из
носе врло различне "природне" законе о истом благостаљу -
законе који управо један другог потиру и ИСЕ.ључују. Ми ћемо 
да прегледамо укратко те писце и љихове најваяшије разлике. 

А. СМИТВ И ЊЕГОВИ ПОКУШАЈИ ДА ТАЧНО ДЕФИНИШЕ 
ЕКОНОМСКУ НАУКУ. 

Да узмемо најпре човен:.а кога још и данас огромна већина 

економиста сматра као основача наУЕ.е политичне економије, -
Адама Смита. Он вели одма у почетку свога дела: "Што год 
један народ уради за једну годину, то је фонд из кога он 
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Кориие Допvна и примедБИ на прву -књиzу Принципа политичке jkконоМИје 
џ Ст' арта Мила (ТО,Н III, Сабраних дела Н. Г. ЧеР1!ишевс/{.оz, . енева.-;: 
Б~~:Л, iI70), /{.оје Светозару МаР7совићу служе као !едан од На]ВажНU]l .. ·. 
извора за писање 1 свеске Начела народне еКОНОМИЈе. 
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црпе срества да намири све потребе за живљење и уживање 
преко године; све ове потребе он намирује или непосредним про
изводима свога рада, или предиетима које он купује од других 
народа у' разиену за производе свога рада. У колико је онај про
извод, или за њ купљени, у веЋој или мањој сразмери спрам 
потрошача, и народ ће бити боље или лошије снабдевен са оним 
што потребу је." 

Изгледа по овом одломку као да је А. Смит заиста прони
као у саиу суштину народног имуfiства.9 Он је потпуно схватио 
да је рад, и то целокупни рад целог народа, једини извор на
родног имуfiства. Према томе било би доследно да је он проду
жио даље своје испитивање; да испита какви су услови, одно
шаји рада корисни за народно благостање, а какви не; да по
кал\:е од чега зависи ПРОИЗВОДНОСТ рада; у каквом одношају сто
ји производност спрам насељености и т. д. - једном речју, да 
покаже природне економске законе од којих зависи народно 
благостање. 

МеСТИI\Iице А. Смит заиста се подиже до правог научног 
схватања економских закона. Тако у истом уводу он вели н. пр.: 

"Ма каква била вештина, вреДНОЋа и пажња коју народ обраfiа 
при свом раду, увек Ће, у равним околностима, народ бити бо
ље или горе снабдевен са свима намирницама према томе: у 
7шквол{ одношају стоји број оних радника који се занш.юју ко
рисни.;!! радол!. 

Да народно благостање зависи од одношај а између корис
них и некорисних радника, то је заиста природни еКОНОМСЮI 

ЗaIШН, јер то истиче из основног закона економског: сво се имуfi
ство производи радо",,!. Што веfiи део радне снаге народне лежи 
узалуд, или се заниыа нечи:,л lUTO не служи за Н3l'ilиривање не

опходних народних потреба, ТИ,,! народ мора трпети ве:Ј.у оску
дицу, и обратно: што се већи део радне снаге обраfiа на произ

водњу неопходних НЮIирниuа ТИ'Zll је благостање народа ве
ће. Тако исто ПРЈlРОДНИ еl~ОI-iО)'IСКИ 3сlI~ОI-IЈ што га А. СNIИТ 
изрече у првој глави свог дела, где говори о подели рада. Он 
ИЗР~Iче закон: ,ца CI::: СС! подеЛО'.1 рада у друштву увећава произ·
водност свакога радника Т.ј. што је подела и к.ОАtбuнацuја рада 
у lLзвесној производњи већа. ТlL,'f[ lLCТll број paOJ-l?l1{'(I (радне снс
ze) ПРОllзводll већу 7СОЛllЧllНУ производа. И овај закон зависи од 
природе сююг рада и ва:rЮi као апсолутан природни закон. 

3. ЗБРКА ЕКОНОNIСКИХ ПОЈМОВА. КОД А. СlVIИТА ДОЛАЗИ 
ШТО ОН КАПИТАЛИСТИЧНО ДРУШТВО УЗИМА КАО 

ПРИРОДНО ДРУШТВО. 

Али одма у истој глави своје прве књиге ("О саставним де
ловима цене") он брка природне економске законе са случај НШ.l 
појавама, које могу бити и не бити у друштву. Он вели да је у 

прва времена сваки производ вредllО толико, колико је раде 
на њеи потрошено; производ дводневног или двочасног рада 



СВЕТОЗАР МАРКОВИ'Ћ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, 1Х 

вредио је два пут толико, колико је вредио производ једно
дневног или једночасног рада. У том времену, вели такође Смит, 
припадао је сав производ рада раднику, јер су оруђа за. рад 
припадала њеА!У. Али, вели он даље, кад се у друштву ПОЈеди

наца нагомила извесни I<апитал, тада ће појединци најмљивати 
друге људе да прераде њихове сировине, да им својим радом 
придаду већу цену и при продаји цена производа није равна 
7ШЛИЧИНИ рада, који је на њ утрошен, већ даје још неки СУВН
шак - добит капиталиста. 

Ама од куда то да тај предмет сад од једаред вреди више(?) 
но што је пређе вредио, кад су радници били своје гoce?~ За што 
други плаhају онај сувишаI< цене - ваљада не за љуоав ,.'до-

бити" капиталисте - кад ствар не вреди више но рад што Је у 
љу улол':.ен? Какав је то "закон"? И после: по чему мора бити 
у друштву најамника и капиталиста? Има ли ту какве природ
не нужности, или то може и да не буде? Какав је то "природан 
економски закон" - то заиста никакво:,! лођиком не МО.ж:е да 

се пој ми. . 
Да се са развитком друштва увећава народна готовина Т·Ј· 

производ прошлог рада - то је ПОј~IЉИВО; да С7 са развиткоы 
друштва увећава подела рада - то Је T~Koђe ПОЈМЉИВО, али да 
уј едно с тим мора бити и подела на нај амнике и капиталисте 

_ то није истина. Да не идемо даље, ми већ данас видимо таЕ
ве оБЛИI<е производње, где је прикупљен огроман капитал и рад 
и где је подела рада доведена до највећег сувременог савршен
ства па опет ту нема нај амника и I<апиталиста. То су познате 
рад~ичхе 71роизвођачке асоцијације. А :ми :можемо замисли~и 
још далеко савршенији облик здружене производње но што Је 

овај, ~ 
Да не говоримо о томе каЕве су форме производње оивале 

V CBeTV и ЕаЕве још могу бити, тен: свакој ако је бес::.шслица 
~тавља;'и У еЕОНОМСЕе зшшне поделу произвођача на најаМНИI<С 
и каmпаЛ;1сте поделу цене на раДНИЧI<У плату и добит капи
талиста. Тако је исто бесмислено што А. Смит говори у истој 

u . . 

~~~:~H~и;1~}4;~~~ J~ ~~~o~;дc:, ~I~~~::ea~' ;~~~~~C 19:aH~~~J~~j;~~e~~)~~ 
захтевају ренту за природну плодовитост земље"(?). Мора ли 
то да буде? Је ли то природни закон еКОНОМСI<И, да Један ради 

земљу, а други да је љен поседник и да ПрИСiIa приход не ра

деhи ништа? 

4. ЗАБЛУДА А. СМИТА ДОШЛА ЈЕ ОТУДА ШТО ЈЕ 
ДРУШТВО БИЛО ПОДЕЉЕНО И У ЕНГЛЕСКОЈ И У СВОЈ 
ЗАПАДНОЈ ЕВРОПИ НА ПОСЕДН:ИКЕ, КАПИТАЛИСТЕ И 

РАДНИКЕ. 

lVlи смо навели доста примера из дела зна;VIенитог оснивача 

еЕономске науке, из I<ојих може читалац лаI<О увидети Еаква 

је збрка владала у самом појимању еI<ОНОМСКИХ заI<она ЕОД А. 
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Смита. Он брка сваки час природне eKOHO.liCKe законе, који ва
же за сваIШ друштво без разлике, са законима друштва које 
је подељено на капиталисте и најамнике, I<оји закони нису ни
како општи, већ су заI<ОНИ тога друштва И ва:же само за њега. 
Нама је у данашње Bpel\le лаI<О разумети Еако је у његовој гла
ви ПОНИI<ла та збрка. Кад је он :живео и писао, у ЕнглеСI<ој је 
постојала подела у друштву на поседнике (аРИСТОI<рацију), влас
нике I<апитала и раднике - најамнике. Свуда у Европи владала 
је слична подела, и оснивачу политичне економије учинило се, 
да је то природна подела на класе у друштву. Тако је исто не
Еада у старо доба и Аристотело сматрао н:ао природно поделу 
на слободне људе и робове. Није чудо, што А. Смит није могао 
да избегне заблуду свог времена, али је чудно да све еЕОНО
мисте његове школе и до данашњег дана не могу да се отресу 

те заблуде. Шта више: они су на њој постројили зграду коју 
би и сам А. Смит данас једва признао IШО науку коју је он за
мишљао. 

5. А ЊЕГОВУ КРИВИЦУ УМАЊАВА ТА ОКОЛНОСТ ШТО У 
ЊЕГОВО ВРЕМЕ ЈОШ НИЈЕ БИЛА РАЗВИЈЕНА МАШИНСКА 

ПРОИЗВОДЊА. 

У време А. Смита велика машинска индустрија била је још 
у самом повоју. Једва што је била пронађена парна машина и 
по томе А. Смит још није могао предвидети, Еакве природне 
последице истичу из његовог назови-природног закона: поделе 

друштва на I<апиталисте и најамнике. Међу тим што се више 
развијала машинска индустрија, све се више одвајао радник од 
капиталисте - радна снага од срестава за рад. Што се више 
развијала подела рада у друштву, све је више добијала зна
чаја куповина и продаја - трговина - за СЮ\IУ производњу. 

Произвођач је капиталиста-фабрикант. Он не производи намир
нице за своју потребу, већ производи за цео свет. I-Ьегова 

је једина потреба да своју робу прометне у новац; овим нов
цe~1 он изнова купује радну снагу и материјале, преобраhа их 
у нову количину робе, а ову робу преобраh.а опет у већу коли
чину НОFЦR. (О ЧRЧТНТУ 1{;:јуО ('~ ЧГПЛ1 Т;:] 

доцније). Новац дакле постаiе главно срество за производњу у 
данашњем I<апиталистичном друштву. То зна сваки из свог прак

тичног иср:уства. Без новаца производља постаје немогућа у ка
питалистичном газдинству, Ако фабрикант не претвори свој 

еспап у новацl0 он је пропао и мора да затвори своју фабрику, 
а маса радника остаје без посла 11 без леба. 

6. КАПИТ АЛИСТИЧНО r АЗДИНСТВОll СТАВЉА КАО 
ВЕЧИТИ "ЗАКОН" - ПРОЛЕТАРИЈАТ. 

Код овю\:е форме производње подела цене на радничку пла
ту и добит капиталиста добиј а особити значај. Кад фаБРИI<анат 
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Ада:.! С.нит (1723-1790) писац Богатства народа, у lСО.«е излаже први 
сuсте.',; eKO){O.~!Clce теорије У историји еконо!,!ске л!Uсли зБО2 "I.е?а ?а .ЮЮ?ll 

еконо.с\ЩСТИ називају ОC1iива"l.е,н политичке економије, 
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чезне, велиК. Маркс, да своју робу преобрати у новац, он 
управо чезне за оном половином цене свога еспапа која састав

ља добит капиталиста.12 Из тога следује "природни закон" (т.ј. 
закон капиталистичне производње), да је добит капиталиста ве
па при истој цени робе што је радничка плата .мања. Отуда 

настаје теЖI-ьа капиталиста да што већма смање количину рад
ничке плате при истој цени еспапа. За ову цељ постоје разна 
срества: да се продужи раднички дан док се радничка снага 

не исцрпи 11 не изнури; да се ?Iашиноы убрза трошење радне 
снаге за исто вреие (да се увећа интезивност рада13 ); да се упо
требе жене и деца на :r-.rесто одраслог мушкиња, а поглавито да 

се на тргу одржи вазда сувишак понуде радне снаге над траж
њос\!, те да се радничка плата сведе на ииниму:м т.ј. на онолико 
управо 7Ш.'ШКО је радннку неопходно за ;живљење, - а често 
и испод Toza. На тај начин капиталистична производња поста
вила је као закон еКОНО?lIСКИ: вечиту сиротињу радника - про

летаријат. 

ЕКОНО~1Исте примили су капиталистично газдинство као при

родно друштвено газдинство, а законе што у њемv постоје као 
природне економске законе. Место да траже: "услове и изворе 
народног имућства," што је у први мах замишљао А. СМИТ, они 
су узели да претресају одношаје, (који постоје у капиталистич
ном друштву), између радничке плате, добити, интереса, ренте 
и Т.д., и све што су нашли у тиы одношајима прогласили су као 

економски закон.Н Ево да узиеио само један пример из кога се 
ВИДИ какве "див оте" истичу из тих "економских закона." 

7. ,,д:ИВОТЕ" ТОГ ЗАКОНА У ПРИМЕНИ НА 
ПАТРИЈАРХАЛНО ДРУШТВО. 

ЕКОНО;.1исте стављају као еконоТlIСКИ закон: да СВИ капита
ли прелазе у она предузећа где је добит највећа (јер таыо је 

тражња Е:<tпитала, па се услед ТОПl понуда увећава). Зна се да 

величина добити зависи одiефтиноће радне снаге. дю,-ле. на 
прилику, код нас, где постоји мала својина, капитали, који су 

дати по 24%) и више зе?lIљорадницима, трговцииа и другии да 
Си lШ'iели ll]ЈеЛi::lСЈИТИ у индусгрнј нлнн преДУСЈеhа, ваља да за 
ОБ:Ј предузећа тета ДОВОЉНО јевтине радне снаге - ваља да иш-
чезне и ово мало својине што је сиротиња има и да се код нас 

расплоди пролетаријат. Заиста, свуда у Европи, где се ПОДИ.же 

велика индустрија, :мора већ да постоји .. резервна војска" про
летаријата, I,-ао што ју је н::tзв:Јо К. Маркс. И код нас сваки 

капиталиста тврди да .ie код нас "велика надыица", те с тога 

не ыоже да се оснује I-пшакво ве:шко индустријално предузеIiе 

- капиталистично, разуые се. Да се подигне индустрија, да се 

увелича 7шродно боzaство, потребна је веЛИI\:а добит IШПИТаЈIИ-
ста потребно је .1tНozo пуке сиротuње, Какав апсурд! 

И то су еконоыисте ставиле као закон! 
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Да, економисте смитовске школе не умеју да замисле про

изводњу без капиталистичне "добити", Код њих је "произво
ђач" само капиталиста - власник производа - човек, који у 
ствари ништа не производи, Радник, т,ј. прави произвођач, са

мо је "радна снага"15 која се купује на "пијаци",16 као сваки 
"еспап", а вредност је рада - радничка плата, коју одређује 
утакмица17 т.ј. глад. 

8. МАЛТУС И РИКАРДа. 

Економија, т.ј. наука о народном имуliству, постала је на
ука о тzpaBљeњy добити - о богаству класе капиталиста. 

Одма за А. Смит ом дошла су два енглеска научењака Мал
тус и Рикардо који су ударили два главна стуба у економији 
Смитовске школе. Први је пронашао, да се људи умножавају 
много брже но срества за живљење; а други је додао, да су први 
поседници заузели најбољу земљу и да, са умножавањем људ
ства, мора да се ради све лошија земља; да се истом количином 
рада производи све мања количина земљоделских производа и 

још уз то, да рента поседника, т. ј. "жетва без сејања" мора 
бити све већа. А оба ова закона сливали су се у један општи 
закључак: да је већ.ина народа осуђена на неизбежну сироти
њу и патњу, а ако баш радници оће да живе колико толико 
човечански, онда нек се рађају само толико, колико треба капи
талистама, према цифри радничке плате, коју су они одредили 
на њихово издржавање. 

9. ПОРЕКЛО ФРАНЦУСКЕ ШКОЛЕ: "ЕКОНОМИСТЕ ОД 
СТРАХА." 

Око ова два стуба, што их Малтус и Рикарда ударише у 
економској наvuи. окретала се uела економска наука у Енглес
кој, па се веhиноы и данас окРеће. У Енглеској' је у то доба 
м:аса народа била ыирна и господа нау-qењаци могли су разви

јати своје теорије r:,e обзирући се на тежње народа. Али у. Фран
L~YC!{Oj з/rаса ОТ1ла тако JlЛИРН9.. Она ЈОТТТ у прВОЈ рево
луцији18 показала своју "бунтовничку" тежњу да уништи пос
тојећ.и еКОНOl\IСКИ поредак, у својим многобројним покретима, а 
нарочито у .знаЋ1енитој завери Бабефа; а у почетку овога века 
она је све јасније и јасније изговарала своје право на рад и, 
разуме се, на производе CBoza рада. Она је почела да тражи та
кав друштвени склоп, који би испунио праведна захтевања рад
н:ичке класе, ма да није јасно схваћала, какав би требао да буде 
облик тога друштва у коме би се то остварило. Упоредо са 
тим покретом у маси, ишао је покрет у књижевности. Појави 
се много система и пројеката, (практичних и непраКТИЧIПiХ) ка
ко да се друштво преобрази; како да ишчезну све беде међу 
људима, да ишчезне тиранија и неједнакост и Т.Д. У исто вре-
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ме појавило се сијасет новина, брошира и памфлета, у којима 
се критиковало данашње друштвено уређење. Та је књижевност 
позната под општим именом: социјализа.н и комуниза.М. Под ути
цајем страха од радничке револуције, и од пропаганде соција
лизма и комунизма, поникла ј е у Француској економска школа, 
коју је Чернишевски с правом назвао: еКОНО.Ашсте од страха. 

10. Ж. Б. СЕЈ. 

Енглези су погрешно узели, да ј е капиталистично друштве
но уређење природни друштвени поредак, али су барем савесно 

изучавали тај поредак и показали су праве законе, који вла

дају у томе друштву. Али француске "економисте од страха" 
нису смеле да изнесу праве законе капиталистичног газдинства, 

ма да су то газдинство iсматрали као природно и вечно, као и 

Енглези, веn су почели те законе да гладе, а често и да изврnу 
и фалзификују. Прву клизавицу начинио је Ж. Б. Сеј, који се 

може узети још као средина између класичне енглеске школе 
и доцније школе хар.мониста, која се разви у Француској и 
Немачкој. Та је клизавица учињена у одредби шта је то еко
номско добро. Енглези (Смит-Рикардо) су узимали, да је то .ма
теријални предмет, и да је произведен човековим радо.м .. Место 
ове тачне дефиниције Сеј* узео је другу: добро је све оно што 
има цену и што може бити предмет размене, ма то и не био 
материјални предмет. Овом одредбом добра прави се ужасна 

збрка у појму народно и.нуliство које је сума свију добара. У 
нашем друштву продају јавне женске љубав и своје тело, ад
вокат - савест, судија-правду; сензал своје посредништво; про
даје се глас трговачке фирме, продају се многи други "нема
теријални" предмети, који истичу из данашњих друштвених од .. 
ношаја. Кад би сва та добра ишчезла са трга од једаред, народ 
не би био ни :;утапо сиромашнији, но би још био много богатији. 
rfO је I-IаiБОЈЪИ знак. да то нисv :н:икаква еКОНОlуIска добра. Обрат
но, кад би се усвојило, да су" са?iЮ они предмети економска· до
бра, који имају продајну цену, отпали би ыноги предмети, који 
заиста чине народно имуnство, н. пр. ДО:l1аћа нега у породици, 
ЧИСТОТ8, прање, ГОТОВ.љењр l'С1нр ПОПр1'1RКС1 ор;ела и 'Гд тпто HT.f

кад не долази на трг, нити се може измерити продај нам ценом. 

11. БАСТИЈА - И ШКОЛА ХАРТ'ЛОНИСТА.И 

Него Се'; и његови једномишљениuи нису још вукли ни
какве фалишне закључке из ове своје одредбе. То је учинио 

чувени Бастија, глава школе хар.НОНllста. Место научне одред·· 
бе он је ставио каиш: "радник не производи предмет, веn му 

" Осим Сеја ову су одредбу узимали у његово време самостално и 
други неки енглески писци, али ми спомињемо само Сеја, јер се он 
управо сматра као отац француске економске школе. 
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даје само нека својства, која су корисна за људе; он дакле у 
ствари не производи материјалан предмет но чини услуzу, Та 

услуга има извесну вредност, која одговара учињеној "услузи." 
Кад је већ место материјалног предмета поставио "својства" 
преДјиета и "услугу" и кад је место количине рада услугу узео 
као меру вредности, онда је пошао даље: "У друштву се про
изводе само услуге и мењају се услуге. Сваки прима за своју 
услугу оноли"ку вредност колика му је услуга. Радник за своју 
услугу, што је дао предмету "нова својства" добија праву вред
ност, а капиталиста који му је учинио такође услугу, дао му 
материјал и оруђа за рад, па му изда још и плату пре но што 
је производ продат, добија такође неку вредност за своју ус
лугу. Разуме се, "услуга" је капиталисте учињена раднику ве
ћа н он добија више. У опште у нашеllТ друштву сваки добија 
праву вредност за услуzу коју чини друzu.ма", - и поседник 
земље за своју ренту, и зеленаш за своје интересирање, и коц
кар на берзи - за свој лоповлук итд. Сваки добија управо 
онолико колико заслужи. Према томе све огромне неједнако::т:! 
у друштву: неизмерно богаство и пука сиротиња; апсолутни не

рад и претерани рад - све то није нимало неправично. На про
тив то је све у нашем друштву, "најбољем од свију која се 
,,1ОГУ замислити." са свим правично, и истиче из узајамних ус.:. 
луг~, што их један чини другом. Свуда влада потпуни ред, пра
вичност .- хаР.1юнија. 

Почев од Бастија поникла је цела школа хармониста у 
Француској, а одма за тим и у Немачкој, која је противно мрач
ној "песимистичној" школи енглеској, хтела да докаже, да у да
нашњем друштву постоји "хармонија интереса," па разуме се и 
_ потпуна хармониј а интереса између радника и капиталиста. 
Они су доказивали: да плата радничка расте, са развитком ци

вилизациј е Ii капиталистичног газдинства, и апсолутно и сраз .. 
мерно спрам добити капиталиста. а на против добит капиталиста 
да расте само апсолутно. а спрю! радничке плате опада; даље, 

.ца раДШШI! боље ;.юrве но пређе. да пју све јевтиније на

'\IИРНИПI? 11 T..тr. 

... " l":r;-<n-r r ,гn·1 (1 
1L." i)..Ul~YiJL1J~ ~7Ј/ј.~1~/ДI-Ir1 ПОI{~ТШ/\Ј. Д/:,. СЕ ПРЕОБРР ... ЗI1 

ЕКОНОМСКА НАУКА. 

Кал се lТ.ш:о.тrа хаРllIониста беше скоро излarшла у Европи, 
добила је ПОllIоli у чувеном АТlIериканuу Керију који је огла
сио, да је Бастија управо од љега покрао своју теорију о хар·· 
монији у друштву. Керије је хтео да својом "соuијологијом" 
створи "праву" економску науку на место лажне енглеске на·

уке Малтуса и Рикарда, и по :мишљењу својих присталица он 
је то заиста извршио. Но ко год је познат са начели:ма "енглес
М, шко.'!е" и тоБОЖНИ;\I преврато;;r што га је Керије учинио у 
њој, увериliе се да он управо ннје ни разу.меа ту теорију коју 
је обарао; па шта више: Керије је остао на истом лажном ос-
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нову, на коме стоје и његови уображени противници енглеске 
школе: код њега је подела на капиталисте и раднике нешто 
"природно"; код њега постоји и природна "хармонија" између 
ових класа, а заједно с тим и добит, интерес и рента; и код 
њега куповина и продаја игра главну улогу, и новац је онакав 
исти господар над радом као и код "Енглеза", против којих он 
ратује. Ми не одричемо његову заслугу, што је изнео потребу 
да се зближи производња сировине са њеном индустријском 
прерађевином, да се не црпе земља ИЗВО.ж:ењем, без повраliања 
њених саставних делова, и да се у сваком народу развије раз
новрсност занимања; да се производња ЛО1Салише у сваком на

роду, а у исто време децентралише, као што је назвао то Ке
ријево откриliе његов најглавнији ученик у Немачкој - Ди

ринга (у "Carey-s Umv3.1zung der Volks\Yirthschaftslehre und Soci
alwissensc11aft"). Али сам Керије нити је пој мио економску важ
ност тога откриliа, нити је пронашао услове под којима је то 
могуће. Да је његов универзалан рецепт: заштuтна ђу.{!ручина~l 
веома ништаван, то ћемо показати на другом месту.* 

Нама није потребно ни најмање да испитујемо је ли то 
истина или не: да данас радничка плата расте, да радници бо
ље живе и Т.д. Свакој ако то, и IШД би било истина (што ми не 

Допуштамо) никако не ДОЕазује, да је подела друштва на радни
ке и капиталисте природна eI~oHollIcE:a подела у друштву. Али 
МИl\1О тога, економија, бакliући се да оправда свој лажни основ, 
са свим је оставила на страну своју главну цељ - да покаже: 
какви су одношаји из_~!еђу радника и радника нај1Сориснuјu 1.1 
за народно блazостање и за блаzостање појединаца? Какви су 
услови НУ1КНИ, да рад буде најпроизводнији и то рад гшродн.и 
а не рад под I~Ш1аНДОМ класе капиталиста? 

* Горње су врсте написане биле још 1872. године. Међутис,l 1873, 
године издао је Диринго своју књигу CurSllS der National- und Social 6ko 
потје einscblisslich d€I' Hauptplll1kte der FinanzpoJitik" која се заиста 
може узети као "преврат" енглеске. сынтовске. еКОНО:>lске школе, али је 
тиме у исто зре:',Iе постављена на перчин сва наука некадањег учитељ," 

I<ерија. Ди:ринго је са СВИ?"; одбацио поде:rу друштва :на капитал!с:'[сте 11 

раднике и ПО1Iвргао је општој критици само начело својине па је дошао 
својом критиком до тога, да је својина сю'iO оно што је зарађено, па и то. 
да човек својим радом још нема права на природне пред.мете који се 
-"""',-.....,...,~ __ : __ __ '"' -....,~,.."... ~'-'_ .:~ ____ ~_,. __ ,...,_,......~'"'_,... ;4"" ~~,..~._, _ • • ,_ ~.'"'_,..., ______ '"',...... ~._ 

.J. ... .t-''-}-'а. .. Ј.,l Ј.У, J:-:1U ",Q.Д..i,U J.lUA J1.,.;"Ml"~)'J..i.H. ;; \". .. .i.u"Ov~\J.. иџ. ...... .;H.LI .... U. ц..,и.u и\.../. џ Hi:'U.OU {""џ, 

природне пред.\!ете, а из тога је са свим логично извео закључак, да 
оруђа за рад, особито зе.\!ља, яорају бити заједничка својина. Ј едно:м 
речи: Диринго, развијајући своја економска начела. долази са свим на 
земљиште социјалистичке науке. У многим тачкама он је још потпунији 
и конзеЕ::вентнији но најнапреднији представници CYBpe:,IeHe Ј,социјалис~ 
пrчке" партије у Интернационали.22 Хотећи на прилику да уништи власт 
трговца над произвођачем и монопол оруђа за саобраћај, што је данас 
огромно срество за пљачкање народа у рукама капиталиста. Диринго 

решава, да међународни промет и саобраћај .!Нора преiш у државне РУКЕ 
и постати "јавна служба", као што су данас поште и телеграфи; а тако 
се исто мора удесити и унутарњи промет и саобраћај. 

у опште препоручујеllIО сваком (који раЗУi\1е не;,шчки) поыенуто Ди

рингово дело, 1ИО најбоље сувре.Л!ено е1ЩНО.I!С1Щ дело у свој западној 
;сњижевности. 
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13. СОЦИЈАЛИСТЕ. 

Место научног одговора на ово питање економисте су ваз
да частиле своје читаоце с декламацијама: о светињи сопстве
ности, о природној неједнакости међу људима, о немогућ.ности 
"комунизша," "социјалисша" и других "утопија", - што све ни
је ишло к праВО1l1 предмету, што-но веле "ни у клин ни у пло
чу". 

Но док се развиј ала економска наука, развиј ао се и онај 
правац мишљења, који је покренут радничким револуцијонар
ним покретима. "Социјализам" и "комунизам" нису до сада ус
пели да постану потпуна наука о друштву, али они су имали 

пресудан утицај на преображај економске науке и поставку тач
них еконо:иских закона. Тражећи онакав облик друштвени, који 
би уништио неједнакост међу људима и остварио благостање 
свију, они су ПОДВРГЛИ оштрој критици Основе данашњег друш
твеног уређења: својину и наследство заједно са Свима појава
ма које истичу из ових основа, као што су: рента, интерес, утак
.шща, добит капиталиста, наја..иница и др. И, критикујући те 
основе, они су нашли, да ти основи нису никако нешто стално 
и непромењљиво; да они нису никако основани на "људској при
роди" и "људским потребама", већ да је то производ друштве
ног развитка, у коме је главну улогу играла - zруба сила; да 
људи lIЮГУ те основе да ИЗl\Iене и да устроје Друштво на новим 
оснавима, који боље одговарају њиховим потребама. 

14. КРИТИЧНО23 - ХИСТОРИЈСКА ШКОЛА СОЦИЈАЛИСТА 
К. l\iIAPKC И ЉЕГОВ ЗАКОН ДРУШТВЕНОГ РАЗВИТКА. 

Из с(шсе социјалиста, су се поглавито бавили пројек-
тима за друштвени преображај, одваја се својим правцем, а још 
више својИе,I строго наУЧНШ,'I карактероы критико-исторична шко
ла, којој је глава, К. Маркс. 

Ако прегледамо ЉYДCI~y историју. вели К, М:аркс, наћи Ће
мо разне облике својине и разне облике производње. У круп
ни?,! потезиыа могу се обележити четири прогресивне форме у 
рс:ЗЗ!!':Г!~~/ ПРОИ::ЈI3С~ILС: 1.) /1:JujczTc7\.G. фОР:"lа, y~ основу зеlvlЈьодеЈl
ска комунистична општина, друштво подељено на касте, т.ј. на 

сталеже где се с једне стране власт, а с друге стране рад и пат
ња предају у наследство. 2.) АНТllчна фОРl\Ш: слободни грађани 
власници ПРоизвода, радници робови. 3.) ФеудСLilна форма: се

љаци привезани за земљу с извесним правима на њу и обве
зама спраIlI спахије; варошани већином ослобођени спахијски 
поданици или отпуштени на "оброк" (за неку ГОДИlliњу плату); 
радња затворена у еснафима. 4.) КаПllтаЛllстuчна форма: хапи
':::lЛllсте са "слободно.и" класо .. и надничара; слобода рада и сло
бода куповине и продаје. 

Ову последњу форму узеле су економисте не само као по
следњу и најсавршенију но као природну форму друштвеног 

НА ЧЕЛА НАРОДНЕ ЕКОНОМИ,!Е, СВЕСКА 1 29 

Впередь, бр. 10, од 1. јуна 1875. zouuHe, стр. 319; обавештење читалаца о 
изласку 1. свеске На"!ела народне економије, прве књиzе Целокупних дела 

Светозара Марковипа. 
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уређења и законе, што су у њој нашли, поставили су као при
родне економске законе. К. Маркс узима ту исту друштвену 
форму и испитује законе који њоме владају. Али К. Маркс 
испитује те законе много тачније но све економисте смитовске 
школе; оштром критиком уништава њихове погрешне "законе" 

и одваја истину од лажи. Овим путем, изучавајући строј да
нашњег друштва, он налази један сталан закон у капиталистич
нам друштву кога не нађоше економисте: оно се развија непре
кидно и у свом развитку тежи да уништи са.ио себе u да се 
преустроји. Заиста, у капиталистичном друштву, слободан рад_ 
ник, принуђен да продаје своју радну снагу, принуђен је у ства
ри да продаје СaI\ЮГ себе. Развитком машина многи радници по
стају непотребни, утакмица је међу њю.:ra веnа и они су при
нуђени да раде за јевтинију плату; глава породице није кадар 
да заради за целу породицу; жена и деца морају такође да тра

же рада надницом. Тим се још Benмa повеnава утаКЈ."\!ица, рад
ничка се плата још веnма побија. Приход се породице не уве
nава, али се -- породица уништава; ишчезава домаnа нега и до
мапе васпитање; омладина се убија физички и трује морално; 
маса радника пропада и кржљави цело колено. Развитак капи
талистичне производње сатире дакле самог произвођача. При

купљањем радне масе у варошима одвлачи се маса производа 
са земље у велике индустријалне центре. Земља се црпе, јер 
се уништава један њен саставни део, а не поврanа јој се. А ми
мо тога, одвлачењем радника у вароши, y:1faњaBa се радна снага 
у земљорадњи. Капиталистична производња сатире оба главна 
извора производње: радника u земљу. На послетку, концетра
цијом великих капитала, развија се све више производња у ве
ликом размеру; :мала газдинства ишчезавају, а маса богаства, 

што га друштво производи, прелази у :мањи број руку; на тај 
начин све више ишчезава својина из руку огромне већине на
рода. Капиталистично газдинство уништава свој сопствени ос
нов -- својину. 

Све ове појаве МаРЕ.с не сматра за некакво "болесно" стање 
друштва, као што то обично чине социјалисте, већ га УЗИlVlа за 
оно што јесте: историјски развитак друштва. И он налази баш 
у том развитку залогу за брзи друштвени преображај. У самој 
СТRари~ ~HP: 2\1:0же постојаТЈ1 ДРУ'ШТnО :/ E.Ol~Ie Orp0IvIHa веliина ЈЬУ
ди остаЈе без имања и мора да се продаје и скатшва. То не ће 
никад до:rустити ни прост животињски нагон за самоодржањем, 
ни раЗВИЈена свест данашњег друштва. С друге стране, данаш

ње индустријално друштво, са својом огромно развијеном: тех"" 
ником, даје могуnност да се друштво из темеља преобрази. У 
фабрици је рад орzанuзован; постоје веn иашине које могу олак
шати и сиањити човеков рад у огромном разиеру; зе:1Уlљорадња 
веn почи:ье у велико да се ради с машинама, ;као фабрична 
Јlt;ДУСТРИЈа; сви су услови ту - само треба још да проuзводња, 
Т·Ј· средства за произвоiJњу, не заВlLсе од једне .налобројне кла
се људн, но од челоz народа, па се преображај ?юже одма из
вршити. 

НАЧЕЛА НАРОДНЕ ЕКОНОМИЈЕ, СВЕСКА 1 ----------------------
15. МАНА МАРКСОВОГ ЗАКОНА О ДРУШТВЕНОМ 

РАЗВИТКУ. 
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То је ток мисли у хисторичној критици К. Маркса. У 1\0-

дој овој ствари има сюIO једна, али врло важнCl погрешка. Раз
витак капиталистичног друштва јесте заиста фактична историја 
западног друштва; и закони, што су тамо постављени, као за

ЕДНИ економског развитка онога друштва, заиста су тачни. Али 

то нису зшшни човечClНС1СОZ друштва у опште. Не мора свако 
друштво проnи кроз све оне ступње економског развитка, који
ма је прошло индустријално друштво н. пр. У Енглеској, које 
је К. Маркс ИЈ\IaО поглавито у виду. Да су енглески радници би
ли у другом положају и на другом ступњу свести, кад је код 

њих пронађена и уведена "raшина, они СИГУРНО не би никад до

пустили да се развије "I<апиталистично" газдинство до крајно
сти, па тек онда да :мисле на друштвени преображај, веn би то 
учинили много пре. Овим оћемо да кажемо, да једно друшт_во 

може преобразити своје газдинство основано на малој својини 

и увести најсавршенију машинску производњу, а да не мора 

пролазити кроз "пургаторијуи" капиталистичне производње. 

16. ГЛЕДИШТЕ ЧЕРНИШЕВСКОГ НА РАЗВИТАК ДРУШТВА. 

Ово је јасно схватио ЧернишеВСI<И. У право у оне четири 

прогресивне форме има сијасет варијација. Ми би могли да на

ведемо оне земље где је после уништења феудалне својине 
наступила приватна својина и l\IaЛО газдинство, а још се није 

развило капиталистично газдинство - као што је то случај код 

српског народа. Или н. пр. У Русији, где је после "ослобођења 

мужика," т.ј. пошто је уништена феудална својина, остала у 

великом размеру општuнс1СCl својина т.ј. првобитна друштвена 

форма, коју Маркс ставља у најнеразвијеније облике азијатског 

дру'штва. Све те фор~'!е раЗВЈfјале су се, разви:јају се :и разв:и:ја

ће се на разан начин; и ако у главноме њихови пута ви морају 
бити слични, опет они не морају пролазити све оне ступње 

које је прошло једно од њих. 

Ни једно од данашњих друштава није организовано према 

тој цељи: како nе бити за раднике најбоље и како nе свачији 

рад бити што производнији. На против, свако је од њих у први 
мах организовано несвесно, понајвише удешено за пљачку :и не

радна уживање горње класе, и тек из тог стања развило се 

данашње - "како се могло." Али кад се проучава развитак чо

вечанства, опажа се једна главна тежња његова: да од несвес

ног механичног развитка пређе к свесном развитку, -- да опре

дели цељ и пут свога развитка и према томе удеси своје одно
шаје. Та се тежња показује све јасније у мишљењу образоване 
мањине - мањине која бива све веnа. 
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17. ЗАДАТАК ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ. 

Овај исти прогресивни развитак опажа се и у развитку по

имања економских одношаја. Својина установљена је најпре 
као факт и тај је факт проглашен као право. Како је облик 
својине у разна времена код разних народа био различан, тако 
је било различно схватано и право својине. У последње време 
правна наука почиње да изриче: да је основа права својине рад. 
Човек И.ма право својине на оно што је cвoju.м. радо.А! зарадио. 
Али очевидно ни једно друштво није тако устројено: 1.) да сва
ки има срестава за рад и 2.) да сваком припада оно што је за
радио, - нити је икада имало у виду да се тако организује. 

А то није могло ни бити, јер нико није ни знао (нити је хтео да 
зна): шта вреди чији рад. То тек треба да одреди економска 
наука. Пазарна цена -- то је факт који се појављује у данаш
њем друштву, али се никако не може узети за праву вредност 

рада, нарочито кад ту пазарну цену одређује, не рачун, већ 
нужда. 

Осим тога, цељ је човеку, да са што мање рада произведе 
што више може (да произведе, а не да присвоји, што често бр
кају економисте), т.ј. да цело друштво са својим укупним ра

дом произведе највећу количину добара. 

Да се најмањом количином рада произведе највећа коли
чина добара и да се сваком појединцу одреди и уја:мчи вред
ност његовог рада, - то је задатак који има да се реши, па 
да једно друштво може свесно уредити своје одношаје. 

Да се реше та питања, нужно је пронаhи праве, природне 
економске законе који би важили за свако друштво, за сва вре

?IeHa, а не узимати економске законе неких данашњих друшта

ва за природне економске законе. Треба одвојити природне, 
сталне економске појаве од појава случајнuх, које се појављују 
само у данашњем друштву. 

18. ТА ЧНИЈИ ПОЈАi\I О ПРЕДIvIЕТУ ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ. 

Ми смо казали у почеТIZУ у првим редовима шта разумемо 

ПП/!: И~1ечо?v! eKO!-!о~,I!iје. ПQI11'ГО С;.IО прсглсдг.;r;r раЗпCi ТД€ДИiliта 
на економске појаве у друштву и утврдили наше гледиште на 

науку економску и њене законе, можемо промотрити изближе 
основне ЕКОНО:'>lске законе. 

Казали смо у почетку да је народно ИillУЋСТВО сума свију 
материјалних и неl\Iатеријалних предмета који служе за нами

ривање материј алних човеков их потреба. Да се не би догодило 
какво недоразу:мевање наПОЫJIњемо да ми сматрамо и немате

рИЈалне предмете, као што су производи рада: лекара, учите

ља, законодавца и др. за економска добра, у толико у колико 
ТИ производи заиста ПОIlIaЖУ да се створе .Аютерuјална добра за 
човекову потребу. Иначе ти предмети не долазе у расматрање 

економске науке. 

НА ЧЕЛА !IАрод.нЕ ЕКОНОМИЈЕ, СВЕСКА 1 зз 

Народно ИiWУћство зависи од природних услова и човековог 
рада.24 

За сваки народ, који живи на ограниченом' простору зем
ље, већ су дана природна својства земљишта, климе и други 
услови. То не зависи од човека. Економија се не бави испити
вањем тих услова, ма да и од њих зависи народно имућство и 

ПО количини и по каквоћи. Ми ћемо до душе доцније говорити 
о учеШћу природе у производљи, али само у толико у колико 
CHaг~ и ма~ерИја природина састављају предмете, које човек пре
рађУЈе СВОЈИМ радом, за своју потребу. Економија расматра са
CiЮ оне предмете који су човековим радом добили облик или 
положај удесан за човекову потребу. 

OB~e се јасно ПОК,азује разлика различитих добара, која са
стављаЈУ народно ИМУћСТво. Нека се од њих налазе у самој при
роди удесна за човекову потребу; а нека добијају нужна свој
ства за ту цељ тек ПОМОћУ човековог рада. Управо само ова 
последља добра cna,qajy у eKOHO.1LcKa добра и долазе у научно 
расыатрање еIШНОilIИЈ е. 

19. ЕКОНОМИЈА - СХВАЋЕНА КАО ТЕОРИЈА РАДА. 

Но успешност народног рада т.ј. само прерађивање сирових 
предмета природе зависи од тога: у колико човек познаје свој
ства тих предмета што их прерађује и у колико уме да према 
томе удеси своју радњу. То значи: успешност у раду, а с тим 
и народна имуfiност зависи од развитка и примене природних 
наука - од савршенства технике и човековог искуства у раду. 

Ни ову чисто техничку страну у произвођењу или стварању 
имућства не расматра економија. Тиме се баве разне Пј)Иродо
-техничке науке. ЕКОНОоlшја испитује са.но у колико човекова 
својства u друштвена орzанuзацuја -- поzлавuто орzmшзацuја 
рада - утuчу на н.ltућетво uли у опште на -натерuјал
но стање народа, Отуда неки и називљу Економију: теорија ра-
да. Да објаснимо ПРИIlтером ову поставку. ' - - -

Наука о пољској привреди казује нам како СЕ на извеСНОl\l 
комаду зеМ.ъе може произвести НRјнитпе ПрО!1ЗЕОД:l с;:: l;aj;:'idffiE 
радне снаге; она нам казује како ваља приправити земљу, как
ви су алати најудеснији за рад, како се усавршавају разне вр
сте биљака и стоке и т,д, У овом тренутку нико не може радити 
боље и савршеније и производити више. но што му ДОПУШl'а 
cYBpellleHo пољоделсЕ.О знање и искуство. Ама мож~ бит~ не
коме није познато оно земљоделско знање и искуство што је 
познато другоме; можда оно није познато uеЛОl\rl народу а друш
твена орzанизацuја чини те произвођачи или не могу, или не ће 
да се с њима упознају; или су баш познати па произвођачи нису 
у стању да примене оно што је код других давно пронађено и 
примењено. Узроци могу бити различити: или је земља у целом 
народу сувише распарчана, па на малом КОIlIаДИЋУ не може ни

каква поправка да се уведе; или недостаје ,произвођачу глав-
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нине а главнина се троши непроизводно; или нема довољно 
paд~x руку; а има и сувише радних руку које леже беспос
лено, или се баве некорисним стварима; или је земља прикуп
љена у руке неколикО власника, па они немају интереса да 
уводе никакве поправке; или су произвођачи у зависном поло
жају _ робови или надничари - па немају интереса да раде 
као што треба и као што би могли, кад би производ рада њима 
припадао, те тако огромна радна снага пропада узалуд. Сви 
они услови што их овде поређасмо не зависе од познавања при
роде, нити од савршенства технике и искуства, но зависе је
дино од устројства радне снаге у друштву и од употребе те сна
ге; од поделе производа у друштву и употребе нагомиланог про
извода _ главнине. Једном речи: то завиС11 од закона који 
управљају радом у друштву. 

20. РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ НАУКЕ ТЕОРИЈСКЕ И ПРИМЕЊЕНЕ 
У ЕКОНОМИЈИ ИСТОВЕТНА ЈЕ КАО И У ДРУГИМ 

ПРИРОДНИМ НАУКАМА. 

Економија не кроји калуп и не пише рецепте како ће људи 
да се "обогате", али она излаже како се ствара имућство и ти
ме казује начела на основу којих ваља да је друштво уређено, 
ако му је стало да живи У благостању т.ј. да сваки члан има 
све материјалне услове за свестрани развитак. 

(Теоријска механика излаже законе о кретању и равноте
жи сила, а није јој стало за поједине справе и машине које 
људи изумевају и удешавају за своју потребу, али сваки који 
строј и машину узимље за основ опште механичке законе, што 
их теориј а открива. Закони су ти слични и непроменљиви, а 
форма машина и справа мења се према људској потреби и мате
ријалу. У економији је тако исто као у механици.) 

21. ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВЕНА ЗАВИСИ И од ДРУГИХ 
ЧОВЕКОВ ИХ ПОТРЕБА, А НЕ САМО ЕКОНОМСКИХ. 

Економија на прилику ставља као општи, економски, за
кон: nроизводња у великО.И размеру кориснија је за друштво, 
но nроuзводња у .люло.м раЗЈ.tеру, јер се У првом са истом коли
чино.и радне cнaze производи MHOZO више Hezo у apYZOJrt. То је 
закон општи, основан на самој природи рада. У фабрикама, где 
је радна снага прикупљена у великој маси и добро удешена 
(комбинована), може један човек да произведе често 50 и 100 
пута више но што би произвео, кад би радио сам оделита, а мно
ге ствари у малом размеру, са малом снагом, баш не би могао 
никако ни да производе. Економски је закон сталан и непро
менљив: што се више развија удруженост и КОЈ.tбинација рада 
(велико zаздИ1iCтво) и рад nоједшща све је nроизводнији. 
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Но оће ли неко друштво одиста увести код себе производ
њу у великом размеру, то зависи од много услова. Дивљак живи 
од лова и пљачке, па му не треба никакво удруживање за 
производњу. Грађанин дан~шњег - "буржуазног" - друштва 
жуди само да "купи што Јевтиније, а прода што скупље", да 
потчини себи другог, те да му овај ради - да ограби свога ближ
њe~a "законитим" начино:м:. С тога ни он не жели да се удру
ЖУЈе. У друштву. где су ЈОШ снажни патријархални одношаји 
у породици, где је млађи потчињен старијем, а женско муш
ком, не може да се одржи производња у великом размеру -
задруга, но се сама породица цепа и раздружује ма да је то 
скоnчано са великом материјалном штетом за сваког поједин
це. Сваки воле своју "личну слободу" више но материјално 
благостање. Људи осим материјалних потреба Vf..мају много дру
гих потреба, те с тога на друштвено устројство утичу многе 

друге побуде, а не само жеља за материјалним благостањем. 
r!l-a би се друштво могло уредити тако да са највећом економи
ЈОМ радне снаге производи све своје намирнице, потребан је из
вестан умни и морални развитак личности. Само у овом случају 
могу. се сложити све разноврсне потребе, и друштвена органи
зациЈа за рад не ће потирати друге човекове захтеве, као што 
су лична слобода, индивидуална љубав и друге. 

(Многе економисте, који су заиста желели да пронађу пра
ве економске законе, у томе су се поглавито варали: они су 

видели да се извесне економске теорије не могу применити у 
друштву оваком као што је садање, па су отуда закључивали 

да су саме те теорије неистините. Међу тим те теорије нису 
применљиве само у овом тренутку, у овим условима, а при дру

гим. условима оне су не само применљиве но и неизбежне. Оту
да Је дошла њихова главна заблуда, да облик данашњег европ
ског - .буржуазног - друштва сматрају као последњи и најса
вршеНИЈИ друштвени облик.) 

22. ЕКОНОМИЈА H~ УЗИМА НИКАКАВ ОБЛИК ДРУШТВ А 
кАО НЕШТО СТАЛНО. rI., 

Из нашег Пј)оматрања мислимо да СА М()ЖА ;;:ј('нп 'RrлrrP'1'rл 1Т!:1 

eK~HoM~fja не узима никакве друштвене облике "Ј1ЛИ- дpy~~~e~~ 
одн?шаЈе, као нешто стално и непроменљиво н. пр. приватну 

СВОЈИНУ или општинску својину - ма у ком виду. Њен ie за
дa~aK управо: да нађе оне облике који су за друштво нај':СОРИС
НИЈИ. 

Према оваком сватању економије њен је основни елеменат 
рад или радна снага. ?вај елеменат економија одваја од свијv 
других. човекових СВОЈстава и проматра оделито у свима ње
ним ПОЈ~вама. На пр_ кад економија вели да је економски про
ИЗВОДНИЈИ рад у уређеној задрузи, где се заслуга дели по до
говору, а не на основу "слободне утакмице", - она ту узимэ 
само природу рада, а не обраћа пажњу на то што свуда који 
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се удружују мо:ж:да имају тежњу да приватном шпекулацијом 
стеку што више на рачун својих другова: да се обогате; да. оси
гурају раскошан живот свом потомству и Т.д. Друштво Је за 
еконо.нију саЈИО скуп радних cHaza, или један раднички фонд, а 
не скуп појединих стале:жа и класа llЛИ појединих одвојених 
произвођача. 

При испитивању економских закона ово нарочито ваља има
ти на уму, те да се приватно газдинство и његови интереси не 

бркају са газдинством целог народа. Економисте владајуће шко
ле, не водећи о томе рачуна, увек су узимали богаство једне 
класе као богаство народа и оне услове који су нужни да се 
једна l{ласа обогати за исте услове, да се цео народ обогати. 

Економија је дакле наука апстрактна. Она не испитује за
коне економске у данашњем друштву, но опште законе рада. 

Само на тај начин она може постати наУКа т.ј. може пронаћн 
природне економске законе од којих зависи имућство и благо
стање народа. 

23. ОБИМ И РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА. 

Ми смо управо казали шта је предмет еконоыског испити
вања; како економија схваћа друштво и рад у друштву и у ко
јим правцима она расматра производе човековог рада т.ј. на
родно имућство. Но ради лакшег прегледа целог предмета ука
заћемо на неке карактерне црте свију економских појава према 
којима се све економске појаве могу прикупити у неколико 
главних гомила. 

у прву гомилу ми стављамо све појаве које се односе на 

произвођење добара. Овамо долазе све појаве које се тичу рада 
и срестава за производњу - главнине, као својства радникова 
и његов положај у друштву, устројство радне снаге, распоред 

и употреба главнине и Т.д. Једном речи овде се излажу сви они 
закони од зависи само произвође}ье, ПОСТGНGК HapoaHOZ 
имућства. Ми ту узимљемо цело друштво као једну цел~ну, као 

радни фонд, па исшпује,vIO свезу изыеђу рада КОјИ у да
НОћ! тренутку постоји у друштву и народног имућства. 

Но радна снага у друштву није величина постојана. Она 

се непрестано мења, а према томе мења се и раднички фонд у 
количини и каквоћи. Производња зависи непрекидно од умно
жавања људства, и обратно, благостање друштва заВИСЈi непре
кидно од правилног одношај а између умножавања људства и 
увеличавања производње. С тога су све ове еконоыске појаве 
које се односе на у.ЮiOжавање људства најтешње свезане са 
појмовима у самој производњи, и из тих разлога ми ову врсту 
појава ставља2VЮ одма до оне прве. 

Кад је производ створен већ човековим радом, он долази 
у власт појединаца на разноврсну употребу. Подела добара за
виси од основних начела на којима је друштво уређено - од 

својине и наследства. Положај радника у друштву, распоред 

НА ЧЕЛА НАРОДНЕ ЕКОНОЈ\1И.ЈЕ, СВЕСКА 1 :37 

радне снаге и главнине, производно и непроизводно трошење 

- једном речи, сва друштвена производња и потрошња зависи 
од начела по којима се деле произведена добра. Ове врсте по
јава које зависе од својине и наследства, стављамо у трећу 
гомилу. 

Произведена добра, сада својина појединих власника, нису 
одређена за намирницу само онога у чијој су власти. РаЗ.меНО."t 
добара тек се достиже, да сваки члан друштва добије све на
мирнице које су му нужне, а које су произведене у разна вре
мена, на разним местима, у једном друштву, или код разних 
друштава. Осим тога разменом се достиже да се сва срества за 
производњу, која су ма где произведена, донесу на тако место 
и у такав положај, где ће бити употребљена најкорисније за 
друштво. Размена је дакле у исто време и срество за производњу 
и срество за поделу производње. У првом случају ми имамо у 
виду поглавито материјалну страну - каквоћу -- предмета ко
ј!! циркулише у размени, те тиме мења место и положај; у 
другом случају ми имамо у виду поглавито вредност предмета 
т.ј. количину рада, која се обрће у друштву и ступа у размену 
са другом количином, од чега зависи разномерност поделе и на
гомилавање богаства у рукама појединаца. Управо у размени 
Иi\Iамо да расматрамо две главне врсте појава: циркулацију вред
ности и циркулацију .~ютеР1.1је. Уз прву иде расматрање срестава 
за циркулацију вредности - новац и кредит; уз другу долази 
расматрање средстава за пренос материјалних производа - пу
това 1.1 срестава за саобраliај 1.1 пренос. 

На послетку, кад смо про:.щтрали појединце све ове појаве 
од којих зависи благостање у једном друштву, долази једна 
гомила појава, која зависи од укупног утицаја свију оних за
кона које смо пронат:тли у онш;! пређашњиzv! условима. Ми ту 
разумемо орzанизацU]у целокупноz друштва са свима његовим 
органима за производњу, поделу, раЗ?lену, саобраhај - у опште 
за све функције еконоыске - и законе друштвеноz развитка, у 
I'.:О::ШКО тај ра::шитак Зai3НСiI од закона економских. . 

у ТО:М реду ии ћеыо и:;лагати економске законе. 
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ГлаВQ 1. 

ЧИНИОЦИ ПРОИЗВОДЊЕ. 

1. КОЈИ СУ ЧИНИОЦЈ:1 У ПРОИЗВОДЊИ? 

IIроизводља Иi\Ia два главна Ч!Iшюца: рад н преДј\јете за 
прерађевину, што их даје природа. 

Рад је телесни 11 уыни, или, ако ту разлику тачније изра,· 
зимо, мишић.ни И нервнн. У односу на самог човека рад је дак
ле органска де<lателност његова; фунидија његових мишић.а и 
његових нерава, као што је н. пр, вареље делателност желуд

ца. Као природна делателност човекових органа, рад доставља 
човеку задовољство или насладу. као год и радња ма ког дру

гог органа. Према спољној природи рад је она човекова .цела
телност I'-ОјОМ човеЕ, даје природним предмеТИl\Ia такав оБЛИЕ 

и положај какав је потребан за његов организам. 

а другом чинио цу - удеСНЮ,I пред:метима што их природа 
даје, ваља приметити, да СЮIa природа производи неке наil1:Ир
нице. у природи Ш.Ш дупа.ЪQ и пештера које ?lЮГУ да заклоне 
човека; има воћ.а, корења, Д!lз~ъег illеда природни:\. 
производа који могу да засите човека. Но и ту потребна знат-
на количина рада, да се е ти предыети што их 

пр:ирода даје. :У врло реТКИ}I вредно-
сти сюю у почетку човечанскоz 7llJиродни производи 

не требају прерађиваr.;:,а; но у опште. они :\юра.iу да се прео-
бразе човековиIvI да би :\югли наыирнвати љегове потребе. 
Рад I{ојИl\Т се ,i1,И:8 'Т~e ЈIZТГl?:О::ЕI-ъе -;: I1.1T:J С.;Ј:уље за 

рану ловачкии и рибаРСКИ;\I паеillениlVШ. у главноме у ТО;,\1е се 
и састоји: завладати ТИ"I преДl'iIеТИl\Iа. Но ОСИlVI тога, да би их 
преобратили у рану, ваља их убити. исећ.и на комаде, и готово 
увек скувати или Ј!спећ.и. а то с)' све послови који захтевају 
неког рада. Од овш{е или још ыаље прерађевине предмета И!I!С1 
читав низ прерађевина где приролтш произволи добијају друг'.' 
каквоћ.у или други вид пре1\Ш ЧОПСЕОБој потреби, !! на послепг 
прерађевнна долази до савршеног преображаја предмета. ТaIШ 
да ни трага не остаје од првобитног обmша и строја предмета. 
Комад руде што се у зе7.I.ЪИ I-Ict<lазн ас .;шчи нн il1аЛО на плуг. 
сикиру или тестеру. Порцулан не Ш1ЧИ ни ilIaЛО на изветрени 

гранит од кога се гради; стакло не ЛЈ!ЧИ на СilIесу песка и поташе. 
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ДЕО први. 
п р о и з в о А Њ А. 

ГЛАВА 1. 

Чmmоци npоиющцље. 

1. Ко}и су чиниоци У производњи? 

Производња има два :славна 1flШИОЦ!: рад и предмете за пре· 

рађевиву, што 'их даје природа. . 
Рад је '!меспи и умни, ИJIК, ако 1:У разлику таЧНИЈе изра· 

ВИЖО UШВЬНИ И' неРВПIL У односу па самог човеRа рад је дакле 
opгa~BJa дмаmпоот љегова: ФУНRција љегових мишиhа и њего· 
вих порава, као што је в. пр. вареље дматмпоет же.в:удца. Као при
родна дe.в:l11:eJIВOCТ чоnекових органа, рад доставља човеRУ Зајl,ОВОЉ

ство ИJIИ Вliмаду, вао год и радља ма ког другог ?ргана. Пре~а 
спољној природи рад је она чоneRОna делатеЛIIОС.Т НОЈОМ човеI~ даЈе 

природним предметима такав обшm 11 положај какав је rroтрсбан 
за љегов оргаиизам. 

О другои чипиоцу - удеСIIИМ предметима ШТО :их природа 

даје? :ваља приметити, да еама природа ПРОИЗIЗOДII неке намирнице, 

у природи има ~упаља и пеmтера, које да ваКЈоне 'lOEe!\a; 
има воЪа, корења, дивљег меда и других приро;џшх производа, која 
Nory да засите човеRа. Il() 11 ту је потребна 31ШТI13. lЮЮIЧИIШ рада, 
да се на1ју и присвоје ти предмети што их Прllрода даје, У врло 
р eTRI!!! (щучајевима, ноји Ш!ilју предности (',a~!O у ilu'it\THY чо

вечанскоl' друштва, природни ПРОИЗВОДИ не требају Пј1сра
ђивања; но у опште, ОIIИ ?lюрају да се преоGраае 'ЮЩ'RОnЮ! ра
ДОМ, да би 1>101'ДИ lIамщншати њеl'оnе потребе. Рад liOјИItI ("е доби· 
ју днље животиње н рибе, што муже за рану ЛО fНl'ПШ 1,1 11 
Р1iбаРСRИМ племенима, у fЈ1i1n1ю!t!е у томе со Ј[ саетоји: на
мадати ТИМ предметима. Но оеим: тога, да би их нрсобрати:ш у 
рану, паља их убити, исеllИ 1Iа ко~шде, и I'ОТОI1О Y!Jelt СКУIli1ТИ ИЈШ 
llспеtй!, а то су ("ве по e,JIO I!И , nоји Зi1хтевају НСIЮl' ради. 01\ ОВaIШ 

Прва страна 1 свеске MapKoau'lieaux Начела народне економије, са 
наслов о.,! Производња. 
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Још је већа разлика међу овчијим руном или шаком памука 
и чојом или платном. Па и саму овцу и памучно зрно не про
изводи природа сама; човекова нега има ј ак уплив на ове 
производе. У свима тим предметима последњи производ тако је 
раз личан од предмета што га дај е природа да се у обичном го
вору природа ту сматра само као набављач материјала за рад. 

Но она набавља раду не само материјал, она му набавља 
и снагу. Материја што се налази на земном шару не прима нове 

облике и својства без икаквог свог учешћа, које јој човек при
даје својим рукама. Она сама има делателне снаге које суде

лују у раду и шта више могу да се употребе као замена рада. 
С почетка су људи претварали жито у брашно разбијајући зр
но између два камена; за тим су измислили да окрећу рукуни
цама један камен на другом; тај начин у неколико усавршен 11 

данас се употребљава на истоку. Но мишићни рад, који се у 
таквом послу захтева, тако је тежак да се он одређивао као 
казна робу кад се господар расрди на њега. Дошло је време па 
су разумели да рачун захтева, да се умали рад и патња робова, 
тада су пронашли да се може скинути с њих велики део те

рета; изумев да се горњи камен окреће на доњем, не снагом 
човека, већ снагом ветра или воде. На тај начин човек је при
нудио природне снаге ветра и тежину воде да врше један део 
посла, кога је он пређе вршио својим радом. 

2. ЗНАЧАЈ РАДА У ПРОИЗВОДЊИ. 

Оваки случајеви у којима се човек избавио од извесног ра
да, предав тај посао некој природној сили, могу породити по
грешно мнење о учешћу рада и природних сила у производњи. 
Може се мислити да је учешће природних сила у човековој 

радиности ограничено само на оне случајеве где оне замењују 

човеков рад; као да у тако званим ручни!l,! радовима природа 

набавља само пасивни материјал. То је обмана. Природне силе 

учес'твују ту активно, а не пасивно. Радник уз:vша стабљику ла
на или конопље, дели је на влакна и увија прстима та влакна 

у један конац помоћу простог оруђа - вретена. Кад је начинио 
конац, он ставља у ред :много конаца и ставља попречке друге 

конце тако да сваЮ1 попречни конац иде на изменце преко и 

испод једне уздужне жице. Тај део рада олакшава се оруђем 
које се зове чунак. Радник је произвео платно, ланено или ко

нопљено, према материјалу који је био употребљен. Вели се да 
је он то начинио својим рукама и никаква природна сила није 

му помогла. Но каква је сила учинила те је цела та радња била 
могућна и која је задржала у целини израђено платно? То је 
чврстоћа влакана т.ј. сила притезања честица или тако звана 

сила ynpугости; а то је једна од природних сила и ми можемо 

тачно измерити њену енергију упоређивањем са другим меха
ничким силама. 



44 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, IХ 

Расматрајући ма какав други случај, где се вели да човеI{ 
утиче на природу, ми. можемо опет на~и да природне силе, или 
иначе својства матерИЈе, саме врше СВОЈ посао, само кад се пред

мети ставе у удесан положај. Човек управо само то и ради: он 
ставља преДl\Iете у такав положај да би се они изменили пр~
ма нашој потреби својим унутрашњим силама и силама КОЈе 
леже у другим природним предметима, - више нешто човек 

није у стању да уради. Он само покреће једну ствар према другој. 
Он ставља зрно у земљу и природна снага растења поступно про

изводи: корен, стабло, лишnе, цвет и плод. Он покреће сикиру 
кроз дрво И оно пада ПРИРОДНОl\I СИЛОi\f теж:ине; он особитим 
начином покреће кроз њега тестером и дели га на даске, услед 
физичке силе, по коме мекано тело уступа напору тврђег тела; 
он примиче чест:щу ог:ља к гориву и ово се загорева; силом 1'0-

рења кува рану, спаја и топи гвожђе, преобраћа тршчани сок 
у шећер, када примакне ватри те предмете. Он има само једно 
срество да утиче на материју, а то је - да је покреће. Кретање 
и противљење кретању, то су једине радње за које су способни 
његови мишићи. с.:ЖИl'.raњем мишића он производи притисак на 
спољни преРlет; ако је сжимање довољно јако, оно доводи 
предмет у кретање; а ако се предмет већ кретао, то може да 
успори, мења, усиљава или са свим уништава кретање; осим 

тога човек не l\юже ништа да ради. Но и то је довољно људима 

да достигну сву ону власт коју су задобили над прирОДНЉ'\1 си· 
2Iюra које су неИЗ:.1ерно силније од људи _. ону власт која је и 
сада велика, но без сумње мора се увеличати са временом до 
таквих граница које се не могу одредити. Човек показује ту 
власт користећи се ОНИl\I природним силама које већ постоје, 
или доводећи преДi\lете у такву смесу и сједињавања које про
изводе природне силе, н. пр. при:vrичући запаљено палидрвце 
гориву и наливајућИ воду у казан, који се налази над горивом. 
он производи снагу ширења паре којои се врло много користио 
да достигне своје цељи. 

И тако, у l\штеријаџ-rнОl\I свету рад употребљује се свагда 
на то да покрене предмете .. f1 остало се све ради својСТВИ:llЗ 

сюrе материје~ заКОНИ::'lа природе. Искуство и изумевање људ
ско у"правл~ени су ПОГ.,)1аВ~fТО в:а то да IIpoHaljy покрете које чо
ьеК ,.,0;:'1\:':; удеСј·Ю ИЗЬРШЈ1ТЈ1 својом снагом. а Е:оји би производили 
оне резултате Eoie он жели. Но ако је кретање једини резул
тат I{ojJ~ може непосредно да се производи човековим мишићи
ма, то човек:' није неопходно да баш својИi\! мишићИIlШ произ
води ПОI<ретс }zоји су :lTY НУЈКНИ. KD.O прва и најпростија за
,,>тена човекових ЫИШ1'1ћа сл у.t!п ! радља Ж1'1вотињских мишића. 
Поступно ЧОRС:Ћ ПРИi\юрава неО.'\ушевљену природу да му по·· 
~,!ё1)KC 'У раду. н. пр. ПРiЕ\юрава ветар и воду. преПl\!ете који се 
већ крећу. да саопште своје кретаље ТО'ЧIИВИ;\1а, који су се 
пре тога проналаска кретали силом мишића. Та услуга добија 
се од ветра и Боде 'tIOBeKOROlll радњm.I која се састојала у томе 
што је човек извесне предмете довео у известан положај, те су 
они саставили оно што се зове машина. Но радња l\1Ишића, ко-
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ја је за то нужна, не продужава се непрестано, већ се свршава 
једном за свагда, и на тај начин добија се велика уштеда рада. 

3. ДА ЛИ ПРИРОДА У СВИМА ГРАНАМА РАДИНОСТИ 
ПОМАЖЕ ЈЕДНАКО РАДУ, 

ИЛИ У ЈЕДНИМА ВИШЕ А У ДРУГИМА МАЊЕ? 

Неки писци покретали су о TONle питање: у каквој мери по
маже природа раду у разним гранама радиности и говорили су 

да у некој производњи више учествује рад, а у другим више 
природа. Ово мишљење сигурно је поникла услед нејасности 
појмова. Учешће природе у сваком човековом раду количина је 
немерљива и не може се мерити никаквом меРОlI. Не jI,юже се 
рећи да у једној радњи учествује више природа но у другој, 
па не може се то рећи ни о раду. Може бити да се у једном 
послу захтева мање рада но у другом, но ако је та количина 

која је потребна неопходна, то је резултат толико исто произ
вод рада колико и предмета. Ако су два чиниоца једнако нуж
на да :нешто произведу, онда се не може говорити, да је ова 

чест произведена једним чиниоцем, а она другим; то је тако 

исто као кад би неко хтео да реши која из две половине нож
ница више учествује у разрезивању, или који из два чиниоца 
- 5. или 6. више учествује у производу 30. Ова чудновата фан
тазија обично се јавља у форми предпоставке, као да природа 
више помаже у земљорадњи него у фабричној производњи. Ова 

заблуда постојала је код француских економиста (физијокра
Ta),~6 па није од ње са свим био слободан ни Aдal'>! Смит; отуда 
је поникао погрешан појам о ренти. Рента плаћа се за то што 
се човек користи ПРИРОДIШl\I силама (као што је н. пр. земља) 
а у фабричној производ:њи He:VIa такве плате. По томе су еко
номисте физијократе говорили да плата за природне силе у 
земљорадњи постоји с тога што у зе:llљорадњи природне силе 
врше веnу службу но у фабричној производљи. Но тачније :ис
питивање предмета показује да плата за користовање земљом 
долази просто отуда што се зеыља налази у ограниченој коли

чини, а заваћена је у приватну својину; кад би ваздух, свет
ЛОСТ; топлота !i ДРУ'ге !!Р!1РОД}УС С:И:.:"'IС, што и:;~ фаБР:Viканти: Уl1О
требљавају, биле ограничене у природи, сигурно би и оне преш
ле у приватну својину и на њих би се плаћала рента онима који 
су том својином завладали. 

4. КОЛИЧИНА ЈЕ ЈЕДНИХ СИЛА У ПРИРОДИ ОГРАНИЧЕНА, 
А ДРУГИХ ПРАКТИЧНО НЕОГРАНИЧЕНА. 

Ово нас води к једној подели која има, као што ћемо ви
дети доцније, HajBehy важност. Количина је једних сила у при
роди ограничена, а других неограничена. Под неограниченом 
количином овде се разуме не безусловна већ практична нео-
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граниченост, разуме се да је количина тих сила већа но што 
је ми можемо употребити ма кад, или бар у ~адањим околнос
тима. Количина земље У неким пределима, КОЈИ су скоро насе

љени, практично је неограничена; она је већа но што може по
требовати садањем становништву и неколицини следећих ко
лена, ма како се они умножили. Но опет и у тим земљама, 
ограничена је количина оне земље која лежи удесно спрам пи
јаца или путова; те земље нема толико колико би хтели људи 
да је заузму или да је употребе на што друго. 

у свима пределима, који су давно насељени, земље згодне 
за обрађивање, или бар у неколико плодовите, припадају к при
родним предметима који су по количини ограничени. На оба
лама река и језера има воде за обичне потребе у неограниченој 
количини. Но ако треба воде за наводњавање поља, може бити 
да ј е неће бити довољно ни у таким местима, а у тим местима, 
где се вода набавља цистернама или малим изворима, особито 
таквим, који се умањавају, она долази у ред ствари које су по 
количини највећма ограничене. Тамо где има воде изобиља, мо
же бити ограничен пад воде, т.ј. њена снага која се употреб
љу је као механична сила у радиности; те снаге може бити мно
го мање од оне количине коју би људи употребили, само да је 
има изобиља. Камени угаљ и други корисни предмети, који се 
налазе у земљи, још су већма ограничени у количини но зем
ља. Они се налазе само на неким местима и њихови извори 
могу се исцрпети, ма да у извесно време, на извесном месту, 

они се могу налазити у таком изобиљу да месно становништво 
не би могло употребити сву количину тих предмета па да их 
бадава добије. Морски риболови остају вазда дар природе у 
неограниченој количини. Но лов китова на северном мору дав
но не одговара тражњи, и громадни развитак китолова у јуж

ним марама скоро ће исцрпети и њих. Речне рибе -- то је про
извод што га природа даје у врло ограниченој количини, он 
би се брзо исцрпео, само кад би сваки смео ловити рибу без 
икаквог ограничења. 

Ваздух, на истом стању, што га зовемо ветром, налази се 
скоро у свим местииа у довољној количини за све могуће цељи; 
тако је исто неограничена могућност превоза на води на мор
ској обали и великим peKaТvIa; но пространство пристаништа и 
станица, које су за такав превоз нужни, у многим местима мно
го је мање но што би било потребно. 

Ми ћемо доцније увидети како је важно за друштвену еко
номију што се нека између најважнијих оруђа за производњу 
што их даје природа, као што је и земља, налазе у ограниченој 

количини. Овде само то примећујемо да су баш те природне 
силе, које се налазе у ограниченој количини, заузете и обраћене 
у приватну својину. Отуда оне имају продајну цену на тргу, 
као год и производи човековог рада, ма да нису произведене 

радом. 

Глава П. 

О НЕПРИЈАТНОСТИ РАДА. 

1. ПО ГРЕШНИ ПОЈМОВИ ЕКОНОМИСТА О НЕПРИЈАТНОСТИ 
РАДА. 

Ми смо казали у првој глави, да је рад један чинилац у 
производњи, а природа је други. Почињући овде да говоримо о 
раду, ми ћемо најпре расмотрити рад, као производ човековог 
организма; да видимо најпре појаве, које рад - покрет мишића 
и нерава -- производи у човеку. 

Политико-економска наука од Адама Смита, па до данашњег 
дана говори, да рад производи у човеку непријатно осећање, а 
на против да човеку годи лењовање. Према томе еконо~исте 
сматрају као нешто са свим природно, што сви људи избега
вају рад, а из овога изводе природан закључак, да је крајња 

цељ сваког човека, да живи од својих "доходака", од "добити", 
а не од свога рада. Врло је могуће, да у време А. Смита није 
било вредно покретати научно питање о томе: да ли рад иза

зивље у човеку само непријатно осећање, или осим непријатно
сти приноси и задовољство? Но данас је то питање стављено, 
па се види, да се nре.иа OaZ080PY на то nитање .мења сва e1i:O

НО)ЛС1i:а теорија рада. 
Постоји једна економска теорија, која вели, да непријатна 

осећања, што их рад производи у човеку, не долазе од саме 

радње, но од случај них, спољних околности, које .су обично 
Сl\.Оilчаnе Са радоыI Ј"? дm-IаШI-L~i/r др}тт...пТЕУ. Ј1ста теори:за :ee,}!!i, дг 
се све те неугодности могу отклонити од рада кад би се устано
вио други друштвени строј. Теорија та додаје, да је рад сам по 
себи пријатна органска радња, и да би он вазда доносио сласт 
раднику, само ако би се уклониле све оне рђаве, спољне, окол

ности, у којЮIa се рад налази. 
Ми остављамо увиђавности читалаца да пресуде, да ли је 

истинит крајњи закључак те теорије, која вели, да нема ни 
једне врсте рада, која не би била пријатна. До сада се није 
остварио онај економски строј, који се по истој теорији узимље 
као ваљан и паметан, с тога се не може знати да ли n.е се у 
таком економском устројству изменити карактер сваке радње у 

толико, у колико иста теорија предпоставља. 
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Према данашњем нашем знању и при данашњим друштве

ним наукама, не може се математично доказати да никакав рад 

није п~ себи непријатан. Но још се мање може рећи, да наука 
докаЗУЈ е што противно овоме. Ово питање спада у она много
бројна научна питања, на која данашња наУЕ:а не може да од
::овори математично тачно, но се морамо задовољити са при

олижном тачношћу. Али и ово приближно решење довољно је 
за практику. 

Насловна страна СЈdитовоz Богатства народа (An Inquiry 
i,nto the Natu.re ал~ C:::uses о! the \V-ealth о! Nations, 1776), 
Једнoz од на]З1iача]нU]ux радова написаних у области по
ЛИТИЧ1Се е1СОНОЈ\tИје и извора МаР1Ссове е1СОНО.ИС1Се теорије. 

Према данашњеl\1 стању нашег знања МОЖ.еivЮ позитивно 
реn.и: .zотово у свима радовима, а у том броју у свима радови
ма КОЈИ су економски 1iајваЖ1iuјu, ZOTOBO све непријатности до
лазе од узгредних, спољних околности, а не од суштине саме 

pa~њe. C~opo сви радови, а међу њима сви економски најваж
НИЈИ, ПрИЈатни су по себи и привлаче човека, и ова пријатност 

НАЧЕЛА НАРОДНЕ ЕКОНОМИЈЕ. СВЕСКА 1 

у раду далеко надмаша све неприј атности, баш кад би их УЈ 
било. Дакле, Е.ад би се уклониле све рђаве околности у којима 
се рад налази, а које нису за њ нераздвојно скопчане, готово 
сви радови, а поглавито сви најважнији у економском смислv, 

". Ј 
чинили он раднику задовољство у радњи, а не неприј атност и 

одвратност. 

2. УСЛОВИ ДА РАД БУДЕ ПРИЈАТАН. 

Ово што смо мало пре навели о приј атности рада и по
грешном мишљењу економиста потврђује се свакидашњим опи
ТО?I И природним наукама. Сваки може ПРИll1етити на себи да 
?IУ рад чш-ш милину. Проматрајући разне супротне случајеве, 
кад рад доноси милину, а кад досаду, сваки може приметити 

да је рад пријатан, кад су испуњена ова три услова: 1. кад раду 
не стоје на путу врло јаке препреке; 2. кад човек ради из свог 
уверења, да је то за њега корисно, а нико га не нагони на рад; 

3. кад рад не траје ТaIШ дуго, да се мишићи изнуре, што је 
штетно за цео организам. Проматрање показује, да непријат
ност долази увек отуд, што ова три услова нису испуњена. 

Лако се опажа, да се у томе рад не разлику ј е ни од какве 
друге органске радње. Свака друга органска радња постаје не
приј атна, кад она три услова нису испуњена. На прилику нико 

неће рећи, да је једење добре хране, или слушање лепе свирке, 
или ма каква ГИ:l-шастична забава н. пр. игра, шетња и др. -
по себи нешто непријатно. Са свим обратно, све ове радње до
носе човеку милину. Но ако игра с тога, што је присиљен, а 

не што му се прохтело да игра, тада дlУ игра постаје досадна. 
Такође игра постај е досадна кад трај е ду)-ке но што организюr 
може да издржи, а да се не изнури. То се опажа увек на игра

чицама у балету; опажа се на младим људима који највећма 
воле игру кад им се бал деси у незгодно врет-де, или кад не иду 
на бал по својој вољи, или кад се бал отеже сувише дуго. Нај
пријатнији концераТ ј чајБОЈЬ3 престаВR; атни су за ПРI1-
јатеље свирке и позоришта, сюIO ако се сувише отеж:у. Кад је 

.ж:елудац већ пресићен храном, најпријатније јело постаје од
djJi:!l'HO. 

Из овога видн?IO, да пријатност или непријатност рада пот
пада под исте услове, као и пријатност и непријатност сла КaIше 

органске радње. Непријатност рада постаје из истих узрока из 

којих постаје непријатност једења, играња, слушања свирке ТЈ 

т.Д. Разлика је само у томе, што се код рада дешавају много 

чешће непријатне спољне околности, но код тако званих за

бава и других заниюања, која се управо зову пријатна. Веома 

ретко дешава се да човек једе, кад га ко гони да једе, или да 

једе Вl1ше но што Т\IУ је ПРЈгIјаТI-IО, ~ЛИ Се веО1та 'ЧеСТО дешава 
да човек ради на силу, јер га нужда (или други ко) гони на 

рад, и да ради више но што му је пријатно. 
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3. УТИЦАЈ ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА 
НЕПРИЈАТНОСТ РАДА. 

Из овога што смо горе казали ниче ново питање: од куда 

то долази, што се рад налази много чешће у неприја::ним окол
ности;уш, које га чине непријатним, но оне радње, КОЈе се упра
во зову задовољства? Да ли то долази од самих предмета, на 
које је рад обраћен, или од са свим других узрока, који нису 

ВЈl :Јrало скопчани с ТИl\I преДС.IеТИl\Iа? 
Ово ће се питање испi1тати опширно кад будеl\IО говорили 

о подели производа. Овде ми предходно и узгредно примећује-
1\10 само једну околност, а та је, што појаве у друштвеном жи
воту које се зову задовољства, постају обично онда, кад човеI< 
намерава и жели да произведе баш те појаве. На прилику ако 

се даје позоришна престава, што су неки људи баш хтели да 
даду позоришну преставу, а не што друго. Према тој цељи они 

су удесили све што се боље може и уклонили све незгодне окол
ности. На пр. они дају преставу у здаљу. које је удесно за гло
даоце; ветар, киша и ладноћа не смећу и:м да се занимају баш 
оним ради чега су дошли у позориште т.ј. преставом; време 

преставе избрано је, како је свој публици најудесније за гле
даље преставе. Једном речи, све је употребљено, да престава 
буде као што треба да је. 

Нема сумље, да се баш тиме достиже пријатност преставе, 
што је сва брига управљена управо на ту цељ. Покушај те да 
скинсте зими кров с опере, одмах ће сви гледаоци отићи срдити 
из опере; мањ батином да их тераш у оперу, докле год је от·· 
Еривена. Или. одредите почетак опере у 12 или 1 час у подне, 
кад сви хо11е да ручају, или у 2 часа ујутру. кад сви хо11е да 
спавају - за пело нико не 11е до11и у опер". а н ако би који 
дошао. оти11и 11е за цело незадовољан. 

Да погледамо сад на разна друштвена устројства у свима 
деЛОВИl\Ia света: по кшшо:,.Т плану, с KaKBOl\I НЮ.Iером су позване 
сва та ЉУДСI-;:а друштва? Да ли су се народи икада бринули о 
TOI\le, како 11е најбоље удесити такав друштвени строј, да рад 
Суде пријатан? Опширно испитивање о овоlЧ преџ.lету спада у 
историју, а не у еконо;vrију. Ми овде можемо са:,IO да изнесемо 
готов закљvчак из историје. Који год зна историју не 11<:, по
сумљати, да је овај закључак неистинит. 

Ради јасно11е да узмемо једно уређено друштво н. пр. Фран
цуску. Франки, који су основали данашље француско друштво. 

дошли су у земљу, освојили је и дали известан строј. Овај 
строј био је удешен за ту цељ, да победиоци могу ратовати, 
пљачкати и шврљати беспослено. Ваља признати, да је друш

твени строј. што га Франки створише врло дивно одговарао 

цељи за коју беше наме:љен. Но економ:ија налази, д.а су усло
ВИ, нужни за ту цељ, са СВИll'! противни условима, КОЈИ су НУЖ

ни да рад буде пријатан. Од Х и XI века (до тог времена тра
јало је непромељено оно стање, које је створено у IV и V веку. 
кад су Фрar-ш:и ПОЕ.ОРИЛИ ри::\'!ску Галију, данашњу Француску) 
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у Француској се много променило у друштвеном строју. Ми не
мамо потребе да проматрамо колика је промена учиљена од ХI 
дО XIX столе11а у моралним, умним, и правним одношајима, но 
у еКОНОМСКИtvl одношајима оно стаље, које је постојало у Х! 
веку променило се само у nојединостшЈ.а. Ма колико се дивили 
овим ,-,огромним" променама, кад се ствар тачно испита, види 
се да Је главно остало; коренити основи онога стања из ХI века 
остали су непромењени. Историја и статистика то доказују. Но 
како 11е се ово казивање многима учинити, као нешто са свим 
HO~O, обр~ти11емо пажљу читалаца на једну црту - ГОТОВО по
наЈважнИЈУ - на стање својине зе.М.ље. 

Може говорити сваки, колико му драго, како су учиљене 
~гpOMHe КОНфи~каЦИје (одузимање имаља) на свршетку прош
JIOr века; како Је пало француско племство у материјалном бо .. 
гa~TBY и т.Д, но статистика казује, да готово сва :маса земље, 
КОЈОМ су владали потомци Франака у Х! веку, стоји и данас у 
рукама њихових потомака. Огромна ве11ина француског станов
ништва потомци су Келта и Латина, но тешко да и данас по
ловина земљ.е не припада многобројном потомству малобројних 
Франака, КОЈИ су ту земљу заузели још у време Хлодвига и 
љегових наследника (од V до Х! века). Ни један од француских 
статистичара не11е се усудити да каже, да више од половине 
земље у Француској припада људима, који управо раде земљу. 
Друга половина припада људима из других неземљоделских ста. 
ле:.ш:а. 

Ова једна чињеница ве11 је доста. Очевидно стаље земљо
делске произв~дње у Француској зависи од потреба и угодности 
оних људи КОЈИ не раде земљу, ве11 живе од својих доходака 
са земље (од ренте), јер кад једна половина производа зависи 
потпуно од силних људи, онда, посредно, зависи од љих и она 
друга половина. Збlљоделац, који има 5-6 хектара* земље, по 
нужди мора да остане при истој системи производње и при 
истим условима рада, што му их намеће француско друштво: 
зарад уго~ности власника земље. Ови својим имаљем обуваћа
ју са СВИЈУ страна љегов ништавни дели11 и он је од :љих у 
свему зависан. 

CTa~;:,e у Фр&пцус;:шј :аеоыа t.:t:: и::sменило од Хl 
BeK~ до сада, али све те измене до сада нису биле тако велике, 
да Је данашљи .еконо::;ски строј француског друштва удеснији 
за рад, но r;;TO Је то оило у XI или чак у V веку. Промене су 
голеl\lе и дооре - ми то не оспоравамо, ми сю.ю велимо да оне 
до сада нису тако опширне, да би услови за рад у Француској 
ма колико били сугласни са захтевима науке. У основу фран
цуског друштва остаје поредак, који је удешен за рат, за не
радњу, но не за рад. 

То што смо рекли за Француску односи се још више на 
остале земље у Европи. Северна Америка живила је до сада по 
европским традицијама. Околности, у којима се данас врши рад, 

* Хектар је француска :мера простора ОД 10.000 D [кв.] :метара. 
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морају бити неудесне за ту цељ, јер су оне створене друштве
ном организацијом, која је била удешавана за са свим другу 
цељ, која ни мало не личи на рад, већ је са свим противна раду. 

4. ПРИЈАТНОСТ И НЕПРИЈАТНОСТ РАДА УПРАВЉА СЕ 
ИСТИМ ЗАКОНИМА КАО И СВЕ ДРУГЕ ОРГАНСКЕ 

ЧОВЕКОВЕ РАДЊЕ. 

Ако бацимо на страну околности, које су за рад неудесне. 
па се обратимо самој суштини рада, онда нам природне науке 
казују, да је рад сам по својој природи пријатан човеку. Ми то 
говоримо управо о мишић...чом раду, а да је умни или живчани 
(нервни) рад пријатан, то ћ.е признати сваки, у чијој је год гла
ви тај рад долазио до неке снаге. Мишић.ни рад састоји се је
дино у кретању, као што је то дивно објаснио Мил, а мишић.и 
су кадри само за ту једину радњу - кретање. Да речемо на
учно: кретање је функција мишић.а, као што је гледање .
функција очију, слушање - функција ушију, мишљење -
функција мозга, а варење - функција ж.елуца. Природне на
уке казују нам, да ми осећ.амо пријатност сваким од наших 
органа онда, кад се овај занима својом Chvнкцијом са извесном 
енергијом .- кад је у радњи. На прилику гледање нам достав
ља пријатност, кад нас занима предмет на који су наше очи 
управљене, т. ј. кад тај предмет покрећ.е у нашем оку веома 

енергичну радњу. Ми осећ.амо пријатност у желуцу, кад је овај 
добио довољно материјала за своју радњу. Непријатно осећање 
од извесног дела организма долази нам или кад он нема до

вољно материјала за своју радњу, или кад неке спољне препре
ке сыећу да врши ту радњу. Једна је од тих препрека, кад се 

организму натрпа сувише материјала, који он не може да са

влада својом снагом. На прилику, она је количина светлости 

пријатна за очи при којој очи могу угодно да гледају. Али кад 

је cBeTciocT сувише јака т. ј. кад око прими велику количину 

светлости, коју није у стању да преради према својој потреби 

- око трпи, страда. Тако је исто непријатно желуцу кад се у 

:њ натрпа сувише хране. Но ОСКУДИЦCi нредыета, т. ј. :r;:a,;;; оргш; 
не :vrоже да се заНИl\1а својом функцијом, производи такође у 

органу непријатно стање. Кад вид нема чим да се занима, ми 

осећамо празноћу и досаду; кад желудац нема ЧИМ да се зани

ма, ми осећамо глад. 

Примењујућ.и опште закључке природних наука на миши
ће и њихову функцију Т ј. на кретање - рад, ми морамо приз
нати, да оскудица неке количине рада производи у нама осе

ћање незадовољства, које је слично са осећ.ањем чаме, туге или 
глади; :vюрамо такође признати, да прекомерни мишић.ни рад 

производи осећ.ање изнурености, које одговара засењености очи·· 

ју или претоварености у желуцу; а она количина рада, која не 
прелази снагу мишић.а, :мора производити пријатно осећ.ање, као 
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што га производи умерена светлост у оку, или умерена храна у 
желуцу.* 

Из овог дугачког разлагања добија се кратак закључак, та
ко прост, да се морамо дивити како је поникла погрешка, због 
које смо :морали да испитујемо и доказујемо оно, што је вазда 
било ј асно и очевидно без икаква доказивања. Ми смо дошли 
до закључка: да рад мора бити преl\lа снази човековој и да је 
рад непријатан онда кад превазилази његову снагу. Шта је ту 
требало доказивати? НО ми ћемо видети још у много прилика 
како је важна практична разлика међу истином, која је оче
видна пре но што смо почели да је научно проматрамо, и том 
ИСТО1\iI истином која је издржала научну критику и потврђена 
научним проматрањем. 

Ми узимљемо појам о функцији мишића за исти појам као Ј! те
",ecНJ~ рад, који. се састоји из самог кретања. Кретање из кога се рад 
саСТ~ЈИ ра~ДИКУЈе се од других ВЈ!дова мишићног кретања н. пр. играња, 
шет,."е и др. само Т!1ме што се врши према неком рачуну о својОј ко
ристи, зарад матеРИЈалног благостаља. Није нужна ни говорити да зрео 
н паметан човек овоме рачуну даје превагу над свима другим личним 
побудама. С тога љему изгдед~ свако кретаље гдупо и досадно, које се 
не .врши по рачуну о ДИЧНОЈ користи. Друштвена економија узимље 
да Је лични ин!ерес најјач~ и највюкнији покретач у човеЧјем животу. 
Што се ваЖНИЈе место даЈе дичном интересу тим потпуније рад обу
хвата сваку мишићну радљу. ._ 



Глава lII. 

РАД, ЧИНИЛАЦ У ПРОИ3ВОДЊИ. 

1. РАД ЗА ДОБИЈАЊЕ НАМИРНИЦА ИЛИ ЈЕ НЕПОСРЕДНИ 
ИЛИ ПОСРЕДНИ. 

Ми прелазимо на само произвођење материјалних предме
та. Овде ми узимљемо објективну страну рада, т. ј. сам економ
ски П[1Оцес, којим се производ у друштву ствара. 

Да се неки предмет произведе нужан је обично цео низ 
радова, који су сви међу собом органски скопчани тако, да је
дан без другога не би могао да опстане. У томе се огледа управо 
подела рада у једном друштву и чврста веза, која постоји ме
ђу различитим радовима у тој подели. Ради примера да узме
мо рад којим се производи лебац. Као непосредан рад, који је 
употребљен да се леб произведе, може се управо узети само 
рад пекара, који је леб умесио и испекао. Али док се дође до 
пекара има сијасет посредних радова, без којих се леб не би 
могао произвести: рад млинара, који меље брашна, рад сејача 
н жетелаца и у опште сви зеыљоделски радови, који производ;:: 
ЛU1то. Но за саму земљорадњу, млинарство и пекарство треба 
сијасет радова, који спре?iшју нужне алате: плуг. млин, пећ., и 

т. д. За ти::.! радови зидара Ј1 мајстора, који су градили грађе
вине у Е.оји:уra се раде ови послови; рад људи који су копали 

и прав:vrЛУI ограде :r-ia i-ЬИ:i3:И; рад рудара ::и фабрични:х 
радника, који су извадили руду и израдили гво:ж.ђе. Овамо до
лази још пренос предмета од места где претходни материјали, 
алати и др. праве до места где се прерађује последњи производ 
(лебац - у овом случају); даље рад превозача, l\штроза и дру
гих учесника у преношењу, као и рад људи, који праве кола, 
бродове, путове, канале и т. д. 

Ово је мала и непотпуна слика свију радова, који се често 
(разуме се не морају бити увек сви) морају предходно изврши
ти да се добије последњи производ - печен леб, који служи 
човеку IШО једна најнужнија намирница. Али осим свију тих 

радова, што их споменусмо, има још једна врста рада, најважнија 
од свију, која такође учествује у производњи леба. Радници и:о
ји се занимају ма каким радом у даном тренутку морају има
ти спремљену: рану, одело, обиталиште, у опште сва срества 
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за живљење за време докле њихов рад траје. Рад дакле за на

бавку срестава за живљење радника у време произвођења, до
лази у последње радове, који су неопходни за израду послед
њеz производа. 

Сви предмети који служе за издржавање човеково, т. ј. 
на.мирнице његове, управо су крајња цељ производње. Ти су 
предмети последњи производи закључни колут у ланцу произ
водње. Ми можемо узети да се у друштву и не производе други 
предмети но само неопходне на.нирнице. Према томе можемо 
уз~ти да у друштву не постоје други радови, но они радови 
КОЈИ су неопходни за производњу намирница. С тога гледишта 

ми МО.жемо п~делити све радове у друштву на два главна дела, 

на радове, КОЈима се непосредно израђују последњи производи 
- намирнице - и на радове, који су неопходни да се ток про
извођења у друштву никако непрекида, јер последњи произ
води - намирнице - садрже у себи све што је ну.жно за из
државање радника: рану, одело, обиталиште, огрев и т. Д., а 
:rосредни радови садрже сва оруђа, материј але и све остало што 
Је нужна за произвођење намирница. 

Непосредне радове за добиј ање намирница не ћ.емо даље 
расматрати, јер је по себи јасно, које врсте рада ту долазе. По
средни радови могу се поделити у шест главних гомила и ми 

ћ.емо их по реду промотрити. 

2. РАД ЗА ДОБИЈАЊЕ МАТЕРИЈАЛА. 

Рад :за ДООИЈање материјала. или сировина за прерађевину, 
често НИЈе ништа друго но просто завлађивање предметом. На 
пр. pa~ рудара, који копа из зеыље руду, која ћ.е се тек у ин
ДУСТРИЈЏr прерадити у разне преД:\Iете, који су удесни за чове

ка. Но неке врсте рада не дају сама материјал за прерађевину. 
~ю/!ени угаљ, Еа при:гrТ!ЕУ. употребљава се не само у индустри
ЈаЛНИ:ll радња:lIа, него и непосредно за грејање ЉУДИ. ПРИ oBoi 

.'- '," ~ .., 
послеДЊОЈ )тпотреОЈ/I O!-I СЈI~7.iЕ.И !(ао ПОС~'1еДI-ЬИ: ПРОЈl:Ј130Д радо. __ 

на:чирт;-ица, а не као l\iaтериi ал за рад. То се ИС'ТО :lIOже -реhИ и 
о Д~БИЈању драгаг камења. Драго каiVlење у малој количини упа
ljJ\::UJbl:lB8 се у производњи Н. пр. ДИЈа:уrант за сечење стакла. 

корунд за полирање. А.'Ш главна је задаhа драгог каiVlења да 
служи као украс, т. ј. да намирује непосредно човекавv патре-
r' А ,.. v 

оу. . ли. ~a ои ыогли да служе за ову цељ, они готово YBeI>: 
:'.юраЈУ наЈпре да се нзра.:џ~ и та НсЕ\1 даје права, да и њих сма

трамо као. израђене производе. а не као :уraтеријале. Металске 
руде - увек су материјали .. 

у ПРОИ~ВОДЕl..,У :-,штеРиiала ЛQ.'1ClЗИ сечење шуме, а онде где 
се шуме га.1е и рад .људи IШ.iи шуму подижу. Овамо припада 
рад земљорад:rи,:ш rшiи производи лан. конопљу. памук; који 
рани сви:лене оуае или праизвади рану за стаку; коiи производи 

разне БОЈе или биљке за уље и многе друге предмете, ко.ји се 
само у индустрији употребљавају. Овамо. долази рад ловца, ко-
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IIIe је цељ да добије перје и Iшже; рад пастира и земљоделца 
IшјИi\Т се добија вуна, кол\.а, чекиња, коњска длака, рогови и т. д. 

Предыети, који служе за разне израде имаiу најразноврснији 
карактер, а добијају се готово из свију делова животињског, 
биљног и минералног царства. Осим тога, готови израђени про
изводи из једне гране радиности служе као материјали у дру
гој грани. Пређа која се производи у једној индустрији служи 
готово искључиво као материјал за другу индустрију - тка
ње. Сам производ ткања служи поглавито као материјал људи
ма који праве одело или намештај или нова оруђа за нову про·· 
изводну индустрију н. пр. једрила. Сав рад кожара (табака) 
управо је прерађивање сировине у материјал урађени. Управо 
и сви предмети за јело, који излазе из руку земљоделаца, само 

су :\1Clтеријали за људе, !шји се заНК1\Лају готовљењем јела. 

3. РАД ЗА ДОБИЈАЊЕ ОРУЂА ЗА РАДЊУ. 

Овамо долазе радови за израду свију оруђа почев од нај
простијег кремена и кресива, за добијање искре за ватру, до 
парне машине. Доста је тешко одредити тачну разлику између 
оруђа и материјала за рад, но опет у главноме може се поста

вити ова разлика: материј али се у сваком процесу производње 
троше и превраћају у сасвим други предмет и тим својим тро
шењеl\I управо и јесу употребљиви као материјал; оруђа за 
рад, обратно, не троше се у једном процесу и не преобраћају 
се у други предмет докле год служе као оруђа, управо оруђа 
су у толико употребљивија у Е:ОЛИКО сталније задржавају исти 
облик На прилику руно се уништава предењем и постаје са 
свим други предмет - пређа, а и пређа престаје бити пређ_а 
I,-ад се из ље направи суюю. Но сикира се не уништава сече

њем дрва; она остаје непрестано сикира и може да оБОРlf СТО·
тине и хиљаде дрва. До душе она се сваки пут троши по мало. 
али она не суделуј е у производљи тиме што се по мало тро
ши, но, баш обратно. тиме што противстаiе ТDошењv. Има и 

:\Iaтеријала, који могу да се употребе по ДB~ и ~ри пу~а, но са
мо ТaIШ, кад се уништи предмет који је био пређе начињен од 
тог материјала. Гво:жђе од кога је биu hallpaBJbeH котао, Ј-1JlИ 
цев, :\iO;!~е се преЕовати у плуг или парну машину. Но тиме се 

уништава .i едан предмет, а производи други. Оруђа су са свим 
другог својства. Она се могу употребљавати све на нова дела 
све ДОТ"'1е ДОК се не , а преДС.Iет који је од њих начиљен 
остаје и даље и не зависи више ни у колико од оруђа којим 

ј е направљен. 

4. РАД ЗА ЧУВАЊЕ ПРОИЗВОДА. 

То је рад који је нужан да се производ заклони било од 
природних незгода, било од људи, да се произвођење не би пре
r-;:идало и реметило. Овамо долази рад за све грађевине индус-
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тријалне и земљоделске, магазе, амбаре, ДOI<;ове, радијонице, 

зграде за стоку и друге зеl\Iљоделске производе. Овамо долазе 
радови који су одређени на непосредно чување производа, као 
што су радови пастира н:оји чува стадо; радника који прави 
плотове и ограде и т. д. На послетку овамо долазе и радов!! 
свију чувара друштвеног поретка, као што су рад полицаја, сол

дата, судија, законодаваца и т. д. У колико су ови последњи 
радови заиста учесници у производњи, показаћемо у идућој 

главн. 

5. РАД ЗА ПРЕНОС ПРОИЗВОДА. 

ОвюlО долазе све врсте радника, који се баве превожељеы 
производа на суву и на води: радови кириџије, кочијаша, ла

ђара, матроза, послужитеља на жељезницама и Т. Д. Радници 
који граде лађе, барке, кола, локомотиве и Т. Д., а тако исто 
они који праве путове, канале и :жељезнице. На послетку ова
мо долази сва класа nосредНИ1са, који се занимају растурива
њем производа _. прометом. Много би се времена морало тро
шити, кад би се сви трошачи :морали обраћати непосредно про
извођачима за сваку потребну намирницу, а често би то било 
управо неыогуће (н. пр. кад би сваЕ:И хтео непосредно да на
бавља оне производе, који се добијају у удаљеним земљама). 
Произвођач и трошач су раздалеко-да би умањили губитак вре
мена и рада удешене су пијаце и вашари, на којима би се про
извођач и трошач могли перијодички састајати без икаквог по·· 
средништва. Ова је система врло удесна за многе предмете, осо
бито за земљоделске производе, с тога, што земљоделци у из
весно доба године имају слободно Bpel\fe. Но и овде купцима, 
који далеко живе и другог посла, тешко је долазити на 
састанак. Има производа. који захтевају непрекидну пажњу 

произвођача; периодички ш\зари за ове предыете ыогу да буду 
тек после ду?!zег Bpel\IeHa, а за то време трошач.и иы lViopajy 
да за рана спреl\lе те производе. или да дуже време без 
тих ствари. Ова нужда ствара разносаче - трговие (ма да и 

други узроци утичу на постанак ове класе у друштву). У вре-
--'"":; ..,.-".........,.. ';r-, ... - .. ... .,...,..,..;,...., ;:::...,.".....,.!"" ~Г'\,....ry"'r"'l.; '"I,!!,""''1,~ тr,T!;;;:<",,)1',T<:'! 'ГТ""Т"~C'lh<"'"Ј 
.l~..lC l. .... c..trU! JVJ....LI. J.:i...vJ.J ..... U..>'.I..,I.I.;...I J. ... u ..... .I.U,j ........ ~"'l.."' ... """'.1 .1. ................ .:..,' ............... 1'"'''-''''''<..-

разне преносаче - посреднике, а за ти!'.! и сталну класу трго

ваца, комисионара, агената и Т. д. У сваком друштву, које сад 
има потребу раЗ.мене производа, неопходан је рад посредника. 
Него број посредника и њихов поло:ж:ај у друштву може учини
ти по негде, да се произвођач и трошач још више удаље једап 
од другог, но кад би били без I10среднии:а. С тога и рад њихов 
има само релативан значај у ПРОИЗВОдЊИ, т. ј он l\Iоже бит!! 
н не бити учесник у производњи у разним околностима. Него, 
све ово што Cl\IO говорили О посредници:ма и IIосредништву упра· 
во се више односи на раЗl\Iену и поделу производа. Међу ти;v] 
транспорт производа управо је једна произвођачка сила. Пренос 
производа доводи и материју и радника у такав положај, ка-
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кав је за производњу најуде:нији. У н:олико. је производња јед
ног народа јача, у колико Је већ.ма раЗВИЈена поде.з:а рада и 
техничка организација његова, у толико је потребан Јачи и са
вршенији транспорт. То исто важи и за међународни пренос и 
саобраћ.ај. Но, разуме се, сувишан и непотребан транспорт не 
само да није никаква произвођачка снага, но је управо одузи
мање рада из производње и расипање рада узалуд, т. ј. рад за 

пренос у опште користан је само релативно т. ј. У толико У ко
лико је управо потребан. 

6. РАД ЗА ЧОВЕКОВО ОБРАЗОВАЊЕ И ОДРЖАЊЕ 
ЗДРАВЉА. 

Овю!О долази рад за гајење и васпитање деце, јер од овога 
зависи ФИЗИЧI~а снага и умни развитак човека, без чега је про
изводња' немогућ.а; за тим иде умно и техничко образовање љу
ди, јер очевидно умни и технички развитак увеличавају про
изводну снагу човекову, а тим самим увеличавају и саму про
изводњу, т. ј. имућ.ство. Даље, овамо спадају радови лекара, јер 
они чувају и повраћ.ају здравље, т. ј. радну снагу. Разуме се, 
сви ови радови учествују у производњи у толико У колико они 
заиста стварају и одржавају производну снагу. Васпитање и 
образоваље, које не спрема произвођача, не учествује у произ
водњи; тако исто не учествује у производњи рад лекара, који 
лечи неког беспосличара - господина. 

На послетку долази у радове, који посредно учествују у 
производљи, и рад научењака и мислилаца. Нема сумње, да 
рад Уата, који је изумео парну машину, спада у производне 
радове. Али рад изу:чевача, и у опште умни и технички разви" 
так. не би могао постојати без развитка знаља и науке т. ј. без 
теоријског рада научењака и ?lIИслилаца. С тога гледишта ми 
СТviатра?lЮ 11 ове радове као учеснике у ПРОИЗВОДЊИ. 

Ми СТvIO изложили У кратко све главне врсте рада, који 
учествују у произвоДњи, Из ове поделе мол<::.е се лако увидети 
вюкност појединих врста рада и улога. што је они имају у 
друштвеној свој ИЕК 

Прве .!1НС? Бr)(~ТI? ,~дe.: p~~ 3:'. :,IZl'ICP;~.IQ.~Q и оруђа, 
и рад непосредни т. ј. рад за производњу намирница, управо 
су творци производа. Сви остали радови неопходни су за одр
жање и развитак производа, али увек у извесној мери, а преко 

извесне ј\Iере они често постају непотребни за производњу. Важ
ност ове поделе видеће се у следећ.им главама, а овде је само 
наПОМЈ1њемо. 

Глава IV. 

ПРОИЗВОДНИ И НЕПРОИЗВОДНИ РАД. 

1. СОФИЗМЕ ЕКОНОМИСТА. ДА БИ ИЗБЕГЛИ РАЗЛИКУ: 
ПРОИЗВОДНИ И НЕПРОИЗВОДНИ. 

Рад је неопходан за производњу, но рад не ствара увек 
производ. Има врло много радова, и то веома корисних за друш
тво, који нису никако обраћ.ени на производњу. Према томе рад 
се дели на производни и неnроизводни. Економисте су се много 
препирале о томе, које радове ваља сматрати као непроизводне, 
не опажајућ.и да у самој ствари нема узрока за препирку. 

Било је писаца који су хтели да назову производним само 
онај рад, који ствара материјалан производ, који се може пре
давати од једног човека другом. Други опет (Мак-Кулох, Ж. Б. 

Сеј и др.) сматрају реч "непроизводни" као неко понижавање 
и веле да тај назив не треба употребљавати ни за какав рад 
rшји приноси корист или задовољство. По речима тих еконо
миста рад чиновника, војске на суву и на Тvюру, лекара, aДBO~ 

ката, предавача. играча и играчица, глумаца и глумица, КУ

ћ.евних слугу и т. д. не треба да се "жигоше" називом "непро
изводни", када ти људи врше одиста посао и када их нема ви

ше но I1ITO је ОДУIста нул{но. да се исти посао изврши. Они 

УЗИМЉУ да реч "непроизводни" има исти смисао. као реч: "су
Бишан", .,некористан", "пуст," 

Да би спасли ова заниыања од овако СТИДЕОГ назива, неки 
су, као )К. Б. Cei. начинили OBaIZaB софизам: ми че CTB8.pa~!I~ 
материју, но мmкемо само да је принудимо, да она прими нека 
својства, са Iшјих нам она постаје корисна, Ми производимо и 
оћемо увек да произведемо корисна својства предмета; рад ства
ра корисна својства а не npeд,~!eTe. Материја, из које се пред·, 

::УIети састоје, остаје, ма да је више или мање променила свој 
облик. Троше се управо својства с којима је она би.ла удесна 
за одређену цељ Из тога. веле поменуте економисте. r:злази 
закључак: сваки рад Ii:оји ствара IШрИСТ, или у опште КОЈИ на
мирује ма какву потребу - живљења, укуса и т. д. већ је '1'11;\1 

самим производан. 

Софизма ова постала је што се бркаiу појмови предмет и 
материја, и што се својства материје узимљу као нешто одво-
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јена од саме r:rатерије. У самој ствари својства Јlютерuја то и 
јесте "материј а", Ю1Д се расматра са разних страна, према томе 

у какав адношај она долази додирујући се са другим честицама 
материје. Према томе што материја у разним одношајима и об
лицима појављује различита својства, ми разликујемо разли
чите предмете. Ми заиста не ствараl\Ю материју, али ствара.МО 
предЈиет; тако исто ми не можемо да уништимо материју, али 
ми ун.иштавалlO 71редл!ете. Ми не можемо да створимо нека свој
ства док не произведеl\Ю известан предмет; тако исто не мо

жемо да УПО'IреБИl\IO та својства, да их ПОТРОШИl\Ю И уништимо, 
док не потрошим о Ј1 не УНЈ1ШТЈ1МО сам онај предмет. 

2. ОБЛИЦИ У КОЈИМА СЕ ПРОИЗВОДЕ КОРИСНА СВОЈСТВА 
ПРЕДМЕТА. 

Неки радови производе корист у облику материјалних пред
мета; други опет производе корист у облику тренутних, полаз
них, појава (свирка, декламација, пеСl\Ia, услуга и т. д.). Но по
јам производ у економском смислу садржи у себи увек "нешто". 
што саставља и увеличава народно имућство, што се даје на
гомилавати. Према томе производан рад зове се онај рад, који 
ствара имућство. Да би се одредили који је рад производан, а 
који не, нама ваља решити питање: 'Који радови производе 
иJl!ућство? Да ли caZvlO они који производе материјалне пред
мете, или "корисни" радови у опште? 

Ради лакшег прегледа ми ћемо оне прве радове, који ства
рају материјалне предмете, поделити на два дела: 1. радови 
који производе корисна својства у облику човекових намирница 
и 2. радови који производе Е.орисна својства у самом човеку. 
И тако иыаћемо свега ТрИ ГОZvlиле радова, који производе три 
разне врсте предмета. 

а. Радови који производе сНCLтерujалнCL добра. То су корисна 

j~ СННКОМ познат. 

човеку за Н3ZVIИ:РJifваfье p.oerOBJtlX 

ално",r предмету. То је обичан слу-

б. у другу врсту долазе радови који производе корисна 
својства у СЮIЮI људи?vш. Оваыо припада рад свију људи који 
се баве васпитаљем: учитеља, васпитача и професора;· рад ле
кара у I<ОЛИКО он слу:л{и за одржање живота и физичких И 

умних сила: даље, рад људи који уче друге фИЗИЧIШМ раду -
разним занаПl'\!а и практични),r наУIшма и искуствима, као и 

рад ученика, који уче те предмете; на послетку, у опште сваки 
рад, који човек употреби, да усаврши своје или туђе знање и 
да развије своје или туђе физичке и умне способности. 

в. У трећу врсту долазе радови који чине услугу, дају за
довољство или уклањају неугодност и страдање за неко време, 
али не остављају никакво стас'1НО прибављено својство ни у как
вом лицу ни у каквој ствари. ТаЕ:ав је н. пр. рад свирача, глу
ыаиа. деютшvrатора и т. Ц. Без СУl\пье ТИ:lI<: се може произвести 
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нека корист осећању или умном расположењу или у опште при
јатно осећање код гледалаца, које остаје и по свршетку дела, 
али и обратно место користи може се произвести дуготрајна 

штета. Овамо долази и рад војске и флоте. Они служе на то 
да сачувају земљу да је странци не покоре, или да се народ 
не излаже материјалним и моралним увредама. То је услуга, 

али та услуга не производи никакву материјалну промену пред

l\IeTa. Такве су и све Л1Lчне услуzе т. ј. радови Домаћих слугу. 
У ову класу радова долази рад законодаваца, судија и свију 
државних агената, при отправљању њихових обичних послова, 
у колико они не утичу на поправку народног карактера. Њи
хова је услуга, што чувају мир и поредак у земљи. Може неки 
ПО;Ш1СЛИТИ да у ову класу спада и рад превозача и посредника 

у размени, с тога што њихов рад не даје предмету никакво но
во својство. Али очевидно ти радови самим премештајем пред
мета дају му ново корисно својство, које је остварено у само:и 
предмету. С тога ти радови долазе у прву врсту, а не у трећу. 

3. ГЛАВНИ ЗНАЦИ ПО КОЈИМА СЕ РАЗЛИКУЈЕ 
ПРОИЗВОДНИ И НЕПРОИЗВОДНИ РАД. 

У економији ми расматрамо услове од којих Зависи намири
вање материјалних потреба. Пре.ма ТОЛlе .ми са.ио оне радове узи.и
љеАЮ као еКОНО.kIСКИ производне, који у крајње.~t резултату сво.и 
стварају или ПО.Atажу да се створи материјални производ. 

Такви су радови сви они, које смо означили под а) у прош
ЛОl\I одељку. Радови из врсте под б) - долазе такође у произ
водне, ма да не стварају непосредно материјалне предмете, јер 
они производе у човеку таква својства, која у крајњем резул
тату стварају њатеријалне производе и увеличавају народно 

им:ућство. Али у исто вреые види се да су ти радови тек рела
Тl1ВНО ПРОИЗЕОДВ:И Т. ј. ОНИ lvTOry би:т:и :и не б:ити ПРОИ3ВОДН1"I; 

према томе, да ли и у колико они увећавају народно имућство. 
Б~штина и вредноћа радн:ика :и з:ааi.:ье IуIајстора caI\'IO Су'" по TOivIe 

део имућства, што они заиста служе за производњу имућства. 

То исто важи и за рад васпитача, научењака и др. У колико је 
њихов рад заиста неопходан за произвођење материј алних до
бара, у толико су они производни. 

Непроизводни рад зове се онај, који производи само не
посредну насладу, а не увеличава 1Ш на који начин - ни по
средно ни непосредно - срества за nроuзвођење .itCLтерuјCLЛ'н.uх 
добара. 

Ту долазе радови, које смо означили у трећој гомили (под 
в). Такав је на пр. рад вештака, који развија естетичка осе
ћања у друштву. Ма Б:ако важан био тај рад за развитак есте
тичког осећања, ма он производио и неку сталну естетичну про

мену, код слушалаца и гледалаца - само ако се тиме не увели

чава количина :материјалних добара, то је рад не71роизводан. Спа
сење живота неком човеку само је онда производан рад, ако је 
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спасени производни радник, који производи више но што тро
ШИ. Рад мисионара и проповедника може бити са свим произ
водан, ако они осим религијозног учења предају и искус~ва 
цивилизованих земаља, Е.ао што су радили по некад МИСИЈО

нари на острвима Тијог океана. Обратно, што је више мисио
нара или проповедника које народ ИЗДр.жава, тим мање остаје 
срестава за трошење на друге предмете. У опште, што се више 
расхода чини на издржавање земљоделаца или IIшнуфактурних 
радника, који се баве производњо:i:vI, ти:i:vI nе народ имати више; 
производа за издржавање других производних радника. У јед
наким околностима, у првом случају умањава се, а у другом 
увећава се готовина материјалних добара. 

4. СЛУЧАЈЕВИ КАД ЈЕ ПРОИЗВОДНИ РАД НЕКОРИСТАН И 
ШТЕТАН ЗА ДРУШТВО. 

Ако се у некој производњи употреби већа количина рада, 
но што је нужно за ту производњу, у том случају сувишни рад, 
ма да је производан, не увеличава народно имуnство веn га 
умањава, јер одузимље радну снагу од других производних по

слова. Такви су случајеви ако се невештине радника или нес
пособности управљача, производња не иде као што треба; ако 
земљоделац преже у плуг 4 вола или коња са 2 човека, а опит 
показује, да је довољно само два вола или коња са једним чо
веком. Ако се усвоји неки нов начин произвођења, па се пока
же да није бољи, или је још гори но пређашњи, рад, што је 
потрошен док се то пронашло, и док се проналазак остварио, 

такође је пропао за народно имућство. 
Народ може осиромашити од производног рада, ако про

изведено имућство, т. ј. увеличана готовина добара, није наро
ду потребна у то вре,не кад је произведена. Таки су случајеви 
на пр. кад се произведена роба не продаје, јер произведено 
више но што је права потреба; кад се граде магазе, пристаништа, 

стоваришта, лађе и т. д. где још нема трговине. Неке државе 
сев. американске банкротирале су с тога, што су пре времена 

сагпздиле же.тьезнип;е ~T кннал:е; се з:е 3!"!2., да н!-:!:је :и EH~ 
гле~ка то исто урадила несразмерним развитком шпекулације 
на жељезнице. Када огромне невоље народне или ограничена 

срества захтевају, да се потрошено брзо поврати, онда рад, ко
ји се потроши у нади да ће донети корист после дужег време

на, осиромашава земљу на сву суму намирница, што их троше 

произвођачи за време рада (или да кажемо трговачким јези
ком: зе~lља је осиромашила за сву суму радничке плате, што 

је издата тим радницима). Такви радови oCTaBJЪajv земљу си
ромашнијом но што је била пређе и сиромашњијом но што би 
била, да је рад уложен у така предузеnа, где би се брзо нак
надило оно што је потрошено. У опште оваио спадају сви слу
чајеви, кад производан рад није учињен "у своје вре.ме". 
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5. РАД ЗА ПРОИЗВОДНО И НЕПРОИЗВОДНО ТРОШЕЊЕ. 

Називи производни и непроuзводни односе се не само на 
производњу но И на потрошњу. Сви чланови друштва нису про
извођачи, али су сви трошачи и троше или производно или 
непроизводно. 

Производни трошачи управо су само проuзвоljачи, т. ј. љу
ДИ, који се баве производним радом. Трошење непроизводних 
људи непроизводно је за друштво. Према томе сав рад који 
производи намирнице за непроизвођаче ниј е за друштво про
изводан. На пр. кројач, који прави одело човеку који ништа 
не ради, ма да је производни радник у друштву, у ствари не 
увеличава количину добара у друштву. После неког времена 
одело се подере, а онај који га је подерао није ништа произвео 
у замену за одело. Друштво дакле од кројачевог рада није пос·
тало ни мало имућније као ни од ложе у опери. Но и троше
ње производних радника може бити непроизводно. Оно што они 
троше на одржање или поправку свог здравља, своје снаге и 

способности за рад, или за васпитање своје деце, т. ј. за васпи
тање других радника, који nе их заменити - то је производно 
трошење. Но троше:ње на разна уживања или предмете раско
ши мора се сматрати као непроизводно трошење. Свеједно је 
да ли овај сувишни трошак чине беспослени или радни људи 
с тога што се тим трошењем не увеличава производња, нити се 

таки трошкови чине с обзиром на производњу. Но и ови не 
нужни трошкови по некад се морају узети као производни. На 

пр. извесна количина уж.ивања, која у раднику одржава добро 
расположење, веселост 11 одушевљење у раду. Без оваких тро
шкова рад не би био тако успешан, као кад би радник трошио 
само оно што !'ду је нужна. 

у опште производни:1Т трошење:VI ваља назвати само оно, 

којим се одржава и увеличава друштвена производна снага, ко

ја се налази у земљи, у )Iатеријалима. у аруђима за производ
љу и у људима, који састављају извесно друштво. Према ова

KO?I схватању производног трошења, лако је појмити, да има 
пред;',Iета, који већ по својим својствима не могу бити употреб
љени за производно трошење. На пр. сву годишњу потрошњу 

сматрати као непроизводно трошење, јер сви ти преД!l'lети, по 
својој природи, не дају никакву помоћ производњи; не одржа
вају живот ни снагу човекову. Према томе и рад, lшји је по
трошен на производњу тих предмета. не треба да се зове про
изводни рад, у том смислу, н:ао што економисте разуму реч 

"производни", макар што тај рад производи материјална добра. 
(Само један део производа друштвеног рада троши се про

изводно; други део иде увек на непроизводно трошење произ

вођача и на сво трошење непроизводне класе. Ако узмемо да 
је половина свог годишњег производа употребљена на прву цељ, 
онда је само половина радника у послу, од кога зависи непре

кидно благостање друштвено. Друга половина из године у 1'0-
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дину од колена до колена, производи ствари, које се троше УЈ 
ишч~завају без икаква резултата. Сво трошење те друге поло
вине за народну је привреду потпуни zубитак - потпуно не
производно трошење. Све што потроше ти људи - р~дници, 
што производе разне луксузне ствари и разне тр~чаРИЈе, гос
пода беспосличари, ренташи и т. д. - ишчезло Је без трага. 
Узмимо да су сви радници из те друге половине престали да 
раде и да је државна управа узела на се, да издржава сву ту 
беспослену половину целе године. Рад прве п~ловине (произ
водни рад) довољан је да произведе, као што Је пређе произ·· 
водио, све нужне намирнице за себ~ и за ону другу половину, 
и да одржи исту готовину у матеРИЈалу и оруђима за p~aд. Ис
тина, друштво би имало само неопходне предмете, а не ои има
ло предмете за раскош, али би сви извори за производњу ос
тали неповређени. Друге године друштво би могло да продуя~и 
свој рад као да није било оне године, кад једна половина Н:ИЈе 
радила. Обратно, кад би узели да не ради она прва половина 
за годину дана, друштво не би могло да живи.) 

(Из целог досадањег проматрања о овом предмету в~ди се 
јасно, да има још ва:ж:није разлике за друштво, но п::то Је раз
лика између производног и непроизводног рада. То Је разлика 
између рада, који је одређен на производно трошење и онога, 
који производи предмете за непроизводно трош.ење. Први рад 
увеличава производну cHazy друштвену; друzи Је неувеличава, 

веn' је УЈ.шњава.) 
ПојЈ.!Ови производни и непроизводни рад; производно и не-

ТLроизводно трошење - релативни су. Про.изводан. рад може 
бити некористан за друштво У више случа] ева, КОЈе смо спо
ilrенули у прошлом одељку. Но и r:.роизводно трошење, ако ни
је у своје вре/ие учињено, може оити HeK~p~c~o~. ~o~ имеНО;vl 
"корисно" и "штетно" раЗУlv1емо Е:ОРИСТ цеJlОl ,цРУШ1Ва у сми
слу његовог материјалног благостања. 

. Ово расматрање износи нам на ВИДИIZ једно важно питаље, 
може бити најважније у свој економској науци - пuтање о ЈСО
[ЛLСНО.~! '[1 lитетно.н nРО1lЭ80ђењу 1Ј трошењу. 

Глава V. 

КОРИСНО И ШТЕТНО ПРОИ3ВОБЕЊЕ И ТРОШЕЊЕ. 

1. РАСПОРЕД РАДНЕ СНАГЕ У ДРУШТВУ ПРЕМА РАЗНИМ 
ПОТРЕБАМА ЧОВЕКОВИМ. 

Да би потпуно разјаснили који су радови корисни, а који 
су штетни за друштво, морамо најпре да по дубље промотримо 
како се дели радна снага у друштву на разна занимања, према 

различитим људским потребама, које cv меродавне за ту по· 
делу. Да би ту поделу лакше разумели, ми 'ћемо узети један 
пример, I~ao неку претпоставку (хипотезу). - Узеnемо једно 
друштво од извесног броја радника, па да видимо шта 'ће бити 
са тим друштвом, кад се у њему радна снага дели на разне 

начине. 

Рецимо да у нашем друштву има 4000 чланова, од којих 
су 1000 одрасли мушкарци, који својим радом издржавају друш
тво. Рецимо да томе друштву треба једно на друго 2 товара 
жита на сваку душу за годину. Рецимо да сваки радник зани

мају'ћи се земљорадњом годишње свега пола године или 150 да
на произведе 20 товара жита. Да се добије 8000 товара жита 
за 4000 ду-ша, треба пол-годишњи рад од 400 радника или го
дишњи рад од 200 радника. (Ми можемо у оваким рачунима 

правити оваку замену, јер предпоставља се да исти 400 рад

ника производе осталих 150 дана друге производе, који вреде 
толико исто, IШЛИIZО И земљоделски производ од 150 дана рада). 
Реци:;:;!о да З3. ~pyrG :;:;:ре,ц;:"lе'Iе за je~lo, кој:и су ну)кни :.:1С! :здџаву 

разнолику храну, треба опет рад годишњи од 200 дана. Узмимо 
толико исто (200 рад.) за грађење и поправку обиталишта и на
бављање огрева; толИIШ исто за набавку одела и других ситних 
Домаћих потреба, које су неопходне. То је све рад који се ТРО
ши непосредно за најнужније намирнице. Узмимо осим тога 

још неку количину рада, који се троши, посредно на потпома

гање и одржавање Нt:нс~редног рада. Рецимо да је за заштиту 

друштва нужна 50 радника и на друге врсте посредног рада 

(н. пр. прављење оруђа, пренос и т. д.) толико исто. То је све 
рад, који је употребљен да се произведу предмети неопходни 

за живот. Ако узмемо 300 радних дана на човека, можемо лако 
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израчунати колико радничких јединица треба овом друштву да 
произведе најнужније намирнице. Ево тог рачуна 

Производња жита - - . 
" других предмета за Јело 

обиталишта и огрева 
одела и др. Домаћ. потр. 

Заштита друштвене производње 

Разни посредни радови 

Свега 

200 радника 
200 " 
200 
200 

50 
50 

900 

" 

Дакле за све друге радове претиче само 100 јединица 1'0-

дишњег рада или 100 радника. 900 нужни су за најпрече потре
бе. 

Да видимо други рачун. У :место да почнемо одаКilе треба, 
т. ј. од жита и других првих потреба, у место да на друга за
нимања остављаио онолико времена - рада - људи - колико 

нам претиче, пошто су задовољене прве потребе, покушај~'IO да 
преокренемо рачун и да размишљамо најпре о томе: КОЈИ су 
предмети пријатни; која су уживања узвишена - и одредимо 

рад најпре за њих. 

Нама треба: 1. позориште - за њега треба рецимо рад 20 
људи; 2. концерти - такође 20 људи; 3. украси од злата и дру
гих ;vrетала - 40 људи; 5. свилене аљине и завесе -- 20 људи; 
6. разни други украси - 20 људи. Свега дакле 120 људи. Но 
ово је све само за вид и слух, а још нема ништа за желудац. 
Нама требају фина господска јела; рецимо за њих бар 40 рад
ника - то је за цело врло y:\~epeHO; требају нам добра вина 
- још 40 радника. Дакле на уживања желудца 80 људи и на 
друге предмете раскоши 120 - то је свега 200 људи. 

Остаје дакле за неопходне намирнице само 800 радника, 
а ТDеба 900. ако хоће:мо да се сви ти пред:мети произведу у до
вољној количини. Очеш1ДНО многи чланови друштва трпеће. ос
ку;пщv v ови?;! неОПХОДНИ:'.I предметима за живот, а с тим УЈед

но долази много више узрока, да се развија крађа у друштву, 
да се рVIilИ поредак и :вређа с:војина. зашт:ите друштва 
од ових" нападаЈа, сад мора бити више чувара друштве~юг по
ретка. Место пређашњих 50 радника, сад се :иора ОДВОЈИТИ н.а 
ту цељ 100. Кан:о ће сад изгледати непосредно произвођење иаl
пречuх налшрнuца? 

Кад одузмемо 200 радника, који пропадају H~ предмете ,рас
коши. 100 на заштиту и 50 на посредно произвођење, остаЈе за 
произ:вођење на:',rирница 650 радника, а треба 800. 

Шта ће тада бити? Без леба се не може живети; јТ1\1ања
вање производне .хране пашће дакле поглавито на lIIeco, зелен 
и др., а не на хлеб. Но може се и хлеба јести мало мање. Дакле, 
место пређашњих 200 радника, употребиће се за производњу 
жита 175: тада ће место 8000 товар а бити само 7000. 

На друге предмете за јело, на обиталиште, огрев, одело т1 
остало, остаје ?vIecTo П1)еђашњих 600 радника ca:vro 475. Меса и 
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других јела може се јести много мање, - та то су тек ћефови, 
доста је и сува хлеба. Дакле, место пређашњих 200 радника, 
за ове предмете можемо узети 125 радника. Тада на обиталиш
те и огрев остаје 175 радника а на одело такође 175. Очевидно, 
многи ће чланови друштва трпети оскудицу и у храни, и у 
оделу, и у обиталишту; и у свима најпречим намирницама. 

2. СИРОМАШТИНА У ДРУШТВУ ДОЛАЗИ ОД РЂАВОГ 
РАСПОРЕДА РАДНЕ СНАГЕ. 

Од куда долази онај недостатак најнужнијих срестава за 
:ж:ивљење? Да ли отуда што занимања, на која се троши рад 
од 200 радника, нису корисна сама по себи или нису "узви
шена"? Била она "узвишена" или проста - све једно је. Нека 
од њих н. пр. рад кувара или дуfuvrенџије (мајстор што ради 
бронзу) нису по себи ништа узвишени. Но неке су радње међу 
њима врло часне и достојанствене. Између оних 200 радника 
има великих живописаца, одличних свирача, ђенијалних веш
така сваке сорте. И то је све једно. Ма чиме се занимали ти[х] 
200 људи, они се не занимају намиривањем најпречих намир
ница, а друштву баш недостају најпрече намирнице. Нужда 
друштвена не долази с тога, што њихове радње нису добре, као 
земљорадња или шивење ципела не, већ само с тога што је 
тих људи 200, а друштво би могло да одвоји без своје штете 
само 100 људи. 

Да ли заиста у неком друштву постоји таква несразмера 
међу бројем руку, које се занимају предметима раскоши, и бро
јем руку, које су нужне за производњу најпречих намирница 
- то треба да покаже Статистика. Т. ј. ваља просто израчунати 
све намирнице, Iшје су потребне за једно друштво од 1, 2, 3 или 
50 l\шлијуна, израчунати количину рада т. ј. број радних руку 
у TO:1vI друштву, који је нуждан да се сви ти предмети произве
ду, према даНОзI техничкm.I развитку производње, па онда из

рачунати колико се радника у том друштву одиста баве про

изводњом најнужниiих намирница, а колико се њих занимају 
другим послови:.vlа. Тада би се видела ГОDња сразмера или не
r.:;раз::.IерiJ. Зи СIЗо.~),:с; liQјеД;~:L-iО ДРУШТЂО. 

Економија казује само У опште: ако У неком друштву пос
тоји рад непроизводни и рад употребљен на производњу лук
сузних предмета, а то друштво нема најпрече намирнице, онда 
то друштво страда с тога што нераЗУl\IНО располаже својом рад

ном снагом, не обзирући се на своје потребе и своја срества. 
Упоређујући два пређашња при:мера, видимо од куда до

лази та несугласност. У прво:'.! случају ?УШ смо започели распо

ред радне снаге према најпречим најнижим - човековим 
потребама; на више потребе остало је само оно, што претиче, 
по што се најниж:е потребе задовоље. У другом примеру, по

чели смо најпре да задовољимо "више" потребе, а за "ниже" 
шта остане. 
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3. РАСПОРЕЋУЈУЋИ РАДНУ СНАГУ У ДРУШТВУ НА 
ОСНОВУ НАЈПРЕЧИХ ПОТРЕБА ДОСТИ1КЕ СЕ НАЈПРЕ И 
НАЈ ПОУЗДАНИЈЕ СВЕСТРАНИ ДРУШТВЕНИ РАЗВИТАК 

У данашње време наука о друштву још није потпуно раз

вијена, с тога понеки још могу говорити, да је боље уживати 

слике Рафаилове, но имати здраву храну. Но целокупни пра
вац данашње науке обара постој ано те назоре. Данас се у оп

ште мисли, да СИРОl\'laштина смеће човеку, те се не може да 
развије живот, који би одговарао човековом достојанству. Да

нашња наука тврди да "виша" уживања човек тек онда може 

потпуно уживати, кад је намирио своје најпрече, материјалне 

потребе, да се на пример појезијом или астрономијом човек 
може занимати успешно и задовољно тек онда, ако је сигуран 

од материјалне оскудице. Из тога следује, да и онај, коме су 

l\пшији интереси вештине, одлучне науке, живописа и резар

ства, филологије и археологије -- и тај мора признати, да је 
боља подела рада, која се оснива на материјалним човековим 

потребама. Кад је друштво у материјалном благостању, и науке 

и вештине развијаће се с већим успехом, него ли ако матери
јалне потребе нису задовољене. Према овом мишљењу, ако 100 
људи састављају једно друштво и сви имају потребне угодно

сти, ма немали ни једног глумца, они ће имати више престава 

и бољих престава, но друго друштво, где има 20 ГЛУl\lаца, а 60 
сиромаха, који су од сиромаштине затупљени. Само кад би људи 

стекли :материјално благостање, лако би стекли позориште. Об

ратно, ако њему за љубав оставимо у друштву сиротињу И не

образованост, позориште ће бити рђаво, јер ће тада сав друш
твеF . .и живот добити :ж:алостан правац. 1'v'Iacy могу презирати, али 
стање и развиће свију сталежа у друштву зависи од развића 
l\шсе; љено необразоваље показује се и на учевнима; њена ни

зина - на високим ЛИЧНОСТИ1\Iа; љена страдаља - на људима, 

к.ој:и :Ћ~:И:Ве у ;fзоб}lЈЪУ. Разви:татl' "~aYKa, вепттина) Mopa.JIa: ваз.да 

идv упоредо са материјалним благостањем масе . 
.. Да ~и је ово гледиште "правично", са гледишта данашњеz 

"права", то остављамо правницима, нек мисле како им је BOЉ~. 

ПО нашем схватању, право је оно што је .люрално, а морално Је 

оно, што је корисно за чело друштво т.ј. за све њеzове чланове. 

Но расправа о правичности не спада у економију. Ми смо то овде 

само додирнули, за то, што се често пребацује оним научења
ЦЮlа, који веле да је корисније распоређивати радну снагу у 

друштву, према најпречим материјалним потребама, као да су 

њихове системе противне свему што је појетично, узвишено и 

лепо; као да они хоће да одбију главу Аполона БелведерскогЗ1 

па да од љега направе лонац за кување купуса. То може веро
вати само онај, који не познаје те системе. Баш ти научењаци 

мисле, да је материјално благостање најсигурније срество, да се 
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разв:-rју сва највиша блага, која су човеку мила и пријатна. Изу
чаваЈући науку о човековом осећању и човековој свести, ми на
лазимо потврду овог Мишљења. 

4. ПРАВИ УЗРОК НЕПОПУЛАРНОСТИ "НЕПРОИЗВОДНИХ" 
РАДОВА ЛЕ1КИ У САМОМ ОДНОШАЈУ СТВАРИ, А НЕ У 

НАЗИВУ. 

У осталом како б~ло да било, TeI~ о томе нема сумље кад 
се сувише руку ОДВОЈе од произвођења најпречих намирница 
па се употребе у др~гим радњама, онда мора у друштву насту
пити Оскудица ~ наЈпречим намирница:ма. Маса народа не зна 
ту истину теОРИЈСКИ, али практично осећа на себи љене после
дице. У Енглеској је друштво мирно, с ТОга неки уображавајv 
да су умесне оне хвале, што их добијају многи неПРОИЗВОДН~1 
рад~ви због свог унутарњег достојанства, независно од тога, да 
ли Је за друштво корисно, да одваја толики број руку на такве 
дивне радње, Koj~ на. свршетку не дају ни пшенице НИ сукна. 
Но у ФраНЦУСКОЈ НИЈе такав положај. Од свршетка прошлог 
века маса народа покреће се питајући: за што је она сиромаш
на и прети сваког тренутка превратом у нади, да ће преврат 
уништити сиромаштину. 

Маса осећа, и љени преставници говоре јој, да друштву 
треба већа количина производа за најпрече потребе. Сав рад 
са љих?вог гледишта дели се на два дела: један се део упо
треБЉУЈе за npоизвођење најпречих намирница, или у опште 
предмета неопходних за живот; други део употребљује се на 
друге цељи. Сав непроизводни рад спада у другу половину и 
чини највиднији, ако и не највећи део љен. 

п?д _утицајем мишљења, које влада у економској науци, 
лако Је Dила пренети назив "непроизводни" рад на све радове. 
који нису употребљени на добијаље најпречих намир~ица у 
др~штву, :ма да међу њима има неких, који баш ПО истој Teo~ 
рИЈИ ~e би могли да се назову непроизводни (н. пр. рад лека
ра, КОЈИ лечи радника, васпитача, који га спрема за рад и т. д.), 
а други су по себи врло часни. . . 

Француске еКОномисте (јер поглавито преставници фран
цуске економске школе теже да скину са поменутих радова 
"погр~но" име - "непроизводни"), неприметив прави узрок са 
кога Је назив "непроизводни" непопуларан и низак, уобразили 
су да ће спасти част својих милих занимања, ако докажу, да 
исте радо:зе ваља називати .производнима по смислу учевне тер
МИН~ЛОГИЈе --' ма да ту НИЈе ништа запело за учевну термино
ЛОГИЈУ· С тога се они напрежу да докажу да треба називати и 
оне радове производнима, којима Адам Смит није признавао то 
име. Та напрезаља остала су без успеха, а и кад би била ус
пешна, не би донела никакве користи, јер ниј е главно назив, 
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већ то, што се подела радних руку у друштву не слаже са по

требама друштва. 

5. РАД КОРИСНИ И НЕКОРИСНИ. 

Дакле, се гледишта најпречих потреба човеков их , основ 
по КО!l1е се рад дели на производни и непроизвОДНИ, није тако 
важан. Та подела није удесна ни за практичне цељи економ

ских испитивања, ни за теорију, јер дели на разне врсте ра·
дове, који су по свом економском карактеру једнаки, а сједи
њава у једну врсту радове, који су по својој економској при
роди са свим различити. На прилику, рад живописца и каме
норесца по тој системи називље се производни само с тога, што 

су слика и штатуа ствари материјалне; а рад глумца. и музи
канта - непроизводни, а ти радови и ти људи, по СВОЈИМ глав

ним знацима, који су економски важни за друштво, спадају у 
једну врсту. Обратно, у једну врсту долазе са живописцем -
копач и водоноша! Шта је слично - економски - између тих 
људи и између њихових радова? 

За економску теорију, као год и за практичне економске 
цељи, много је важнија подела рада на са свим другом основу. 

Сви радови, били они производни или непроизводни, т. ј. да
вали они у резултату неки материјални производ или не -
имају ова два карактерна својства: неки радови једно'!'! извр
шени остављају резултате, који J,!QZY да служе као извор -нове 
nроизводње; друzи опет једно.н извршени -не остављају никакве 
резултате, 'КоЈи би .~!Qzли служити 1ШО извор -нове nроизводње. 
Једни радови служе дакле, да се народна производња и народно 

благостање непрестано продужава и увеличава, а други - не. По 
овиы еКОНОМСЮНI знацима први се зову корисни, а други неко·· 

рисни ИЛИ lUтетни радови. 

Ова нова подела рада на корисни и некорисни не слаже 

се НИКaI\.О са пређашњом поделом на производни и непроиз

Бод:tiИ:. r·ilo;,x::e I~IeI{}:r рад ПРОИЗI30ДИ:Т:И ]iraTep;:<fj аЛНЈi ПРО:И:ЗВОД, па 

бити штетан за друштво (такви су сви радови, који производе 

луксузне производе), а може неки рад не производити матери

јални производ па опет бити користан (н. пр. рад научни[х] ми
слиоца). 

Неке врсте рада корисне су сваки пут, у сваким околно

стима, н. пр. произвођење :жита и у опште сваки рад, који је 

употребљен за добијање најпречих намирница; такође рад вас

питања и образовања, јер се на сваки начин од ових радовн 
народно благостање сваЕ:И пут увеличава. 

Неке су врсте рада опет апсолутно штетне. Тако је н. пр. 

штетно свако занимање, које убија телесну, УМНУ и моралну 
снагу у људима, јер се тиме умањава у људи..м:а моћ за произ

вођење; т. ј. умањава се један од чинилаца народног благоста
ња. Такво је занимање н. пр. војна. 
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6. lVЮ)КЕ ЛИ РАД БИТИ КОРИСТАН ЗА ДРУШТВО, КАД СЕ 
ВРШИ НА РАЧУН ДРУГОГ НАРОДА? 

Неке економисте веле, да и некористан рад, т. ј. рад, који 
се не може употребити за увеличање производње, мол\.е уве .. 
личавати народно имућство, само кад се тај рад врши на рачун 
другог народа. Ми ћемо о овом говорити опширније кад дође 
реч на спољну трговину. Али овде морамо да каж:еl\Ю неколико 
речи, да би са свим објаснили шта је то користан рад. 

џ. С. Мил наводи за доказ, да некористан рад може уве
личати народно имућство: талијанске певачице, грчке најамне 
~олдате, риторе и т. д. Али очевидно данашња Италија са сво
ЈИМ певачицам~ сиромашнија је но Енглеска из које оне ВУКУ 
злато У ИталИЈУ; Грчка се почела упропашћавати сваким да
ном од кад су њени солдати почели да иду у службу Персима. 
а њени ритори Римљанииа. Да ли то нагомилано непроизводно 
народно имућство не доноси народу благослова, ма да се доноси 
из стране земље? 

. Да би могли лакше разумети ово питање, да узмеllЮ опет 
Један хипотетичан пример. Узмимо да је у неком старом грчком 
~PY~TBY било 1000 радника на 4000 становника; да је од тог 
ОрОЈа 200 радника отишло у Персију неком АртаксерксУ' да су 
50 њи[х] погинули или умрли на страни, а 150 вратили '~e Kyhi1 
и да је сваки од њи[х] донео кући по товар злата; а међу тим 
25 товара жита, што је сваки радник у том ДРј.rштву зарађивао 
годишње, не вреди ни 1/10 од оке злата. Сваки од ових, што 
су се вратили, постао је богаташ. као неки земљоделац. који 
има 1000 јутара добре земље. Да вилимо какво је било cTa:ti,e 
производње у томе друштву док они витезови нису отишли на 
војну; какво је било за време њиховог одсудства; а какво после 
повратка. 

До одласка њиховог било .ie 1000 радника на 4000 душа: 
l:Баки је производио 25 товара JIПfта; на сваку душу 
.10лазило 61/.\ товара. Ако је за живљење сваке душе бил~ 
l-rужно CaI\10 6 товара у фОР!\'!!1 жт!та разу::,н::\!о c~e }ГУ~Ll{:ЕЕ 
намирнице), онда је друштву претицао неки мали сувишак. ко .. 
ји се морао примећивати. < 

По 200 пробисвета ()дuше у Персију; у друштву остаде 3800 
душа и само 800 радника. Сваки радник сад мора да рани 43/4 

човека, а не 4 као пређе, т. ј. 4 радника морају сад да ране 19 
ъуди, а не 16 као пређе. Рачунећи опет 25 товара жита на рад
ник!'1' друштво има 5 1 /ј товара жита на човен:а, а не 61/1 као 
пређе. Друштво мора осетити јаку оскудицу. . 

Кад се врате пробисвети. наступа још горе стање. Они су 
~ . 

::ьуди оогати; те:јССНИ:М радоы они се не зани!\шју. Њихов(Љ! 
оогаству и положају не доликује. не само да раде земљу, но и 
да спремају собу, чисте аљине и т. д. Свакоме је нуждан слу
га. Они не :ж:але. новаца и сваки радник радо баца ЗемљорадFi.у 
да п~ста~е лакеЈ. код неког од њих. С појавом 150 богаташа 
постаЈе 1;)0 лакеЈа, а за земљорадњу остаје само 650 радника. 
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Они сад производе за 3950 душа (3800 пређашњих и 150 про
бисвета-богаташа) т. ј. сваки од њих мора да рани 6'05, и друш
тво има за сваког свог члана само 4'13 товара жита. Нужда је 
много већ.а но пређе. Имати место 6 товара на годину само 4, 
значи да сваки човек сваки трепи дан остане без леба; или да 
сваки трећи човек умре од глади. Боље би било да су сви 200 
витезова погинули на војни. Тада би пропало 200 људи, а сад 
пропада 1300. 

Овај закључак примењује се на сваки случај, кад народ 
добија ма какво имућ.ство на рачун других народа. Имућ.ство, 
које он добије на штету дpyг~x народа. служи на штет~ њему 
самом. Сваки економиста каЗУЈе какав Је штетан утицаЈ имала 

огромна маса богатсва, што је из Америке дошла у ~па~ју 
за време Филипа П. и његових наследника. Тек пошто Је Шпа
нија изгубила своје владавине у Америци, па не може да жи
ви на туђ рачун, но је принуђена да се занима корисн~ь: радом, 
она почиње да се опоравља од дугог пропадања, што ЈОЈ га до

несе американско благо. Поједини човек или чета разбојника 
може да се обогати туђИl\~ радом, али цео народ може да одр
жи и увелича своје имућ.ство само својим радом. Свака окол
ност, која одвлачи народ од овог јединог извора његовог жи
вота - упропашћ.ава га. 

ЕIшномска теорија А. Смита и сама врло добро то доказује, 
али не уме сваки пут да остане доследна свом сопственом на-

З" челу, већ. се често вара ПОВРШНЈ1..1\1, меркантилним упечатцима. ~ 
Главна је њена погрешка, што се често зауставља на неваж

ним појавама размене, а не уме да проникне до корених чиње
ница производње; да израчуна: у каквОЈ! одношају стоји радни 
CHaza у друштву сnра.А! 1(олuчuн.е н.ајnречuх н.а.hшрн.uча. 

7. РАДОВИ РЕЛАТИВНО КОРИСТНИ И РЕЛАТИВНО ШТЕТНИ, 
КАО И ТРОШЕЊЕ РЕЛАТИВНО КОРИСНО И 

ЗАВИСЕ ОД СТУПЊА ДРУШТВЕНОГ РАЗВИТКА. 

Има много зан:имања, која могу бити корисна 11 штетна пре
~la TO~le какав је CTYlla.t:b lviатер:ија~НО:L бла.rостаI~а др)rrillТЕО до
стигло и каIШ:Ю.1 средствима располаже. На прилику, шкодљив 
је рад који се употребљава за ткање фине чоје у друштву, ко
је нема довољно простог сукна за одело масе простог народа. 

Очевидно друштво не влада још таквим средствима, да би мо
гло трошити више средстава - више рада - но што је нужно 

за израду простог сукна. Познато ј е да за израд:r: простог сукна 
треба много мање рада, но за израду фине ЧОЈе. Тек кад се 
друштвена ПРОИЗБодна снага раЗБије, кад се намире друштвене 
потребе простим сукном И .i ош остане сувишак времена, тада 
друштво може употребити тај сувишак за израду фине чоје. 

Као што се види из овог примера, ту нема никаквих стал
них знакова по којима се може одредити да ли је неки рад 
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користан или штетан. Овде све зависи од одношаја између рад_ 
не снаге и средстава за производњу. То је тако исто, као што се и 
:-Iеки расход за неко лице мери према његовим средствима. Што 
Је умерено и поштено за човека врло богата, то је раскошно 11 

непоштено За човека, који не располаже таким богаством. Бо
гати капиталиста ради врло поштено, кад купи каруце и пар 
добрих коња, шта више било би врло глупо од њега, кад би 
ишао пешке или сваки час тражио кочиј ашка Кола. Сваки час 
што га он уштеди брзим вожењем даје му добитак десет пута 
веnи, но што је сума, коју је потрошио на куповину и издр
жавање K~њa и кола. Но било би врло глупо, да неко који јед
ва има КОЈУ стотину талира прихода купи такве каруце и ко
ње; он би се у својим каРуцама наседео и гладан и жедан и 
оне би му одвезле врдо брзо сво имање на добош. 

Тако је и за разна друштва. Треба се најпре запитати: да 
ли :ви људи у том друштву једу пшеничан леб? Да ли СВИ 
имаЈУ за ручком меса, кад и~ је ~oљa? Ако сви имају, онда 
друштво има право, да употреои СВОЈа средства да набави зими 
"шпаргле" и друге ђаконије. Да ли су сви стан~ви у том друш
тву здрави и,.. за живљење удесни? Ако .iecy, онда друштво има 
право, да наоавља .политиране "паркете" и меблове од кадифе. 
Но ако то не ПОСТОЈИ: ако друштво није развило још своју про
JfЗВОД'!У снагу ТОлико, да маса наРОда има све што јој је нуж
но за човеч.анско живљење, - онда је штетно и глупо да друш
тво на~IИРУЈ; фине укусе и nефове, да набавља: зими шпарглу, 
паркете, меолове од кадифе и т. д. Слаткиши се тек онда до
носе на госпОдски сто, кад је ручак Свршен и сви гости већ 
сити. Ово врл~ практично правило. важи потпуно и за дрvш-
твену еКОНО;,IИЈУ. ,/ 

8. РАДОВИ, КОЈИ СЛУЖЕ ЗА НАМИРИВАЊЕ ПОТРЕБЕ 
РАСКОШИ УВЕК СУ ШТЕТНИ ЗА 

БЛАГОСТАЊЕ НАРОДА 

Ка ОВИl\\ предмеТИl\1а. који су Односно КОРисни И штеТНТ1 
;~:~~ __ ~~ т;.~;::ај! __ ~~_предмети, који једино служе за намиривањ·е 
t'''''' .... V'-'-"Н • .LU. а l:НILШ::, t:кuномистима водио се дугачак спор: 

да .ли је раскошно трошење шкодљrlВО, нешкодљиво или чак 
корисно? 

Ми држимо да читаоцу не треба никаквих доказа да је 
раскош штетна за 'irатеријално благостање дu',тштва. H~ чи:та
лац може видети из пређашњег проматрања, да зависи од вре
мена и ступња Друштвеног развитка, да ли нека ствар припада 
~редме:Иl\~а раскоши или прости,,", предметима за угодност, или 
оаш на.lпречим намирницама. За дивљака је прека потреба, да 
има ПЈ~острану равницу или луг, где би могао ловити, а за Ен
глезе Је то преД1vIет раскоши .. За c~љaKa је прека потреба, да 
има код Купе пространу аВЛИЈУ, КОЈа њему једном припада, а 
за становнике велике, индустријалне вароши, то би био пред-
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мет раскоши. Обратно, за западног Европљанина је преко нуж
но, да има неlШЛИКО столица у кућИ, а за чергашп, Киргиза, 
то је предыет раскоши. 

Из ово неколико примера лако је увидети, да не зависи 
од самог предмета, да ли ће он припадати овој или оној врсти 
предмета, но само од тога: колико се: рада захтева у извесно 

време, на извесном месту, да се исти предмет произведе; или: 

колико користи треба жртвовати, да се исти предмет набави и 
сачува. У земљи, која је још насељена ловачким племенима, 
огромне шуме готово ником нису нужне и ни на што се не 

могу употребити осим за лов. Дивљак, коме за лов треба неко
лико десетина или стотина ланаца пryме, својим ловом не оду

ЗИl\Iље шуму, да ј е друштво или приватно лице не може упо
требити ни на што друго. А свако јутро шуме, које је у Енгле
ској заузето ловачким парком, одузимље велику количину зем
љишта, од земљоделског или ма ког другог рада, који је тамо 

далеко кориснији но лов. Владалац ловачког парка, жртвује 
толике корисне предмете, који би се могли произвести на том 

месту, ради лова. З емљиште , које је заузето парком, не доноси 
користи друштву, али је оно сачувало своју производну снагу. 
С тога, ма да оно не доноси користи, има велику продајну цену, 

која одговара величини користи коју би могло доносити исто 
земљиште, кад би се употребило за користан рад. 

Велика продајна цена карактерни је знак свију предмета 
разкоши, но по том једном знаку још се не може решити, да 
ли извесан предмет баш припада предметима раскоши. Има 
ствари врло нужних, које су врло скупе. На прилику платина 
је неопходно нужна за неке техничне апарате, који се употреб
љавају у фабрикама; ди:i<>мант ie НУЖ.дан за израду стакла т. ј. 
за израду таквог предмета који у нашем друштву долази у не

опходне намирнице. Тп КОЛИЧИНfl ПЛflтине и дијаманта, која 
нужна за споменуте потребе, и која се за њи[х] употребљава, 
?'.lОра се рачунати у наше?! друштву, као предмет неопходан за 

друштво, као и тестера, турпија, гвожђе, дрво и друга оруђа 
или ~;Iатеријали за производњу. Но осталу количину платине 

ЕЛИ дијаманта, која се употребљава на украсе, сваi<:и сматра 
као предмете раскоши. За што? За цело не због велике цене 
ТТ'IХ nnPJТ"1\1'PT~ тl ii~'lЧ,fU~ f""\'!'Т TTп~(:) (">f':) ..,...-r"l""'l ":'1 "r!"''''' "':,.."r,..,,"".,.A'"..,."I' .... ~,......,.,...,... ....,,-"""-..,.. .......... ,..~ 
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има исту цену као и она од које се праве копче и брошеви. Не, 

цена ту није главни узрок што се дијамант или платина сма
'Грају као предмети за раскош, веЋ је то ;rзрок, што се они у 
овом случају (за украсе) употребљавају на такве uељи, које 
би са истим или још бољим резултатом могли изнршити други 
предмети, коiи се добиiаiу много мањо'\т у;оличином рада. На 

прилику брили.iантска игла у коси не лаiе јој нн ;\тало већу .'Ie
поту. но ма каква кита пољског цвећа. У 'Гоме cv сагласни сви 
живописци и људи са развијеним укусоы. Лепота украса, дакле 

главно, но баш обратно: разлика у лепоти више се склања 
на страну пољског цвећа. Разлика је баш у скупоћи украса. 
т. ј. У томе што БРШIијантски украс сведочи. да владалац так-
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вог украса превазилази богатством сва друга лица, која немају 
таквог украса, а украс пољског цвећа то не сведочи. Брилијант
ски украс дакле није нуждан да задовољи појам о украсу, да 
увелича лепоту човековог облика, већ само за то: да задовољи 
осеFi.ање сујете. То је суштаствено својство свију nреддета за 
раскош. 

Предл!ети раскоши постоје дш(ле да задовоље осеFi.ање су
јете. Наука о осећању ставља ово осећање у ону врсту осећа
ња, која се ыорају сыатрати Е.ао болести, lшје ничу у неразви
јеном или поквареном друштву. Таква осећања не могу се ни
l\.ад наситити - задовољити - с тога се она у друштву морају 
лечити, а не смеду се никако потпомагати или остављати рав

нодушно. Ако се обратимо историји наћићемо. да су све оне 
страшне и грозне појаве, што их неки историци називају про·· 
nадање цивu.ли.заци.iе од старости, од унутарње н.ел!Оћ.u, дола
зиле отуда, што је осеFi.ање суЈете ZОС710дарuло у друштву, што 
се оно узимало као главни покретач производње и главно ме

рило за распоред радне снаге у друштву. Предмети раскоши 

достигли су ту Orp0jl;IHe раЗ?lIере, и огромна већина народа није 
имала ни насушног леба; горњи сталежи изнуоени су прекомер
ним раскошним уживањем, нижи опет изнурени прекомерним 

радом и патњом, а и једни и други постали су неспособни за 
рад - за цивилизацију. Тюш су пропале старе цивилизације: 
у Вавилону, Персији, Грчкој, РИjl;IУ, Арабији и т. д. Опширније 
доказе о томе, да раскош упропаШћава сваку људску цивили
зацију, треба тражити у историји. Економија, расматра,iVhИ рас-· 
кош преыа Тlштеријалном благостању друштва, налази да је она 

за друштво штетна, јер она одбацује предмет, који потпуно од
говара цељи за l\.оју је ню:rењен и производи се ыалом количи
ноы рада, а ЗЮlењује га раДЕ задовољства таштине, предметоы. 
који тако исто шш још е одговара СВОЈОЈ це.тЫf, али стаје 
:'ШОГО више рада. Сав тај сувишшz рада. за друштво је троше
F..Je без I'lкаква разлога и:ли штетз. 

ЧитаОЦИЮ2 је СИГУРНО веЬ ДОСТС! jat.:HU, шта је то предмет 
раскоши и по чеыу СУ такви предмети радови, што се троше 

за њихову ПРОИЗВОДЊУ штетни за ДОУШ'ГВО. НО )јИ ћемо H~ за
вршетку ДОД2ТИ још један прушер, н:оји НЮI Т'ю.же потпуно 06-
i ::1~НИ'ГТ,f ПП; ~'1\T 1Ј:!:1(>1'':: nПП~i niТ ТЈ D'Т'nnТЧ,~ rr<:l пп 1\1i "(">1;""'"")(:) ""''''n'',Т?С ("If'ё) ...,..Г'\1:::."fr 
,ј '-,Ј-'" .(">~' ~-,~, .• -c-~ ~--'-~l.~--.i-~Г"I'-~ ,.......,'-" -,~"-' .......... "- ....... '- .,''''''-'"'-''-1... '-'\... г'-V.l.~"'Ј 

преко сијасет путова. Од свиiу је најIzраћИ и на.iудеснији -
жељезница. Но пут л-::ес-.::,еЗНИЦО?I стаје само 15 до 25 рубаља. 

Ако би ко хтео да п~утује из Петрограда за Москву како је за 
друштво, а и за њега самог најкоРисниiе. он ће путовати же
љезницом и биће МУ врло МИ.пошто је ;ако .iевтин~. Но ако тај 
нема потребе да путује, већ оће само своiи;>,т п?товањем да по
каже своје огрmлно богасп;о, онпа 11е он трmкити друге путове. 
Он ?юже доћи у МОСЕ:ВУ с'Гарим Друмом на величанствении ка
руцама, али у ствари то l1е бити за њега много неудесније. НО 
ОН ыоже доilи iQШ ефејZТI-шје: купити једну јахту. ОШ1Овити 
целу Европу, проћи р::роз Дарданеле и ПЛОВИТЈ1 уз Дњепар, а 
за тим ставити јахту на точкове, тzao ШТО је радио Олег пред 
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Цариградом, упрегнути 200 пари волова и тако доћи у Москву. 
Ако би то урадио, о њему би говорила цела Европа и сви глу
паци у целој Европи дивиће се његовом богаству, јер човек 
средњег стања не би могао никад да изврши таку лудорију. 
Сваки је предмет раскоши у својој врсти мала или велика јах
та за путовање од Петрограда до Москве путем, којим не могу 
ићи обични људи. 

Глава VI.3:J 

ГЛВНИНА,4 КАО ЧИНИЛАЦ У ПРОИ3ВОДЊИ. 

1. ДЕФИНИЦИЈА НАЗИВА: ГЛАВНИНА И КАПИТАЛ. 

Говорећи о раду, видели смо да је за израду сваког пред
мета нужно много производа, који су пређе били израђени, као 
рана за издржавање радника, материјали, оруђа и т. д. Сваки 

рад издржава се производима прошлог рада. Они производи 
прошлоz рада, који служе као срество за нову производњу, зо
ву се zлавнина. И обратно: zлавнина је један облик рада - то 
је рад остварен у облU1СУ материјалноz производа. 

Ово је чист, научан, појам о главнини. Главнина је тако 
исто неопходна за производњу, као и непосредни рад, т. ј. не
посредна примена човекове снаге у радњи. Главнина је дакле 

тако исто неопходан чинилац производње, као и сам рад. 

Читаоци који су познати са економском књижевношћу ла
ко ће приметити да смо ми узели назив zлавнина, место назива 
'капитал, који се об:и":rно употребљава у овом смислу у страној 
и нашој књижевности, :ма да се том употреБО?;I уноси грдна 

збрка у науку. Да би избегли ову збрку, ми смо узели назив 

главнина и дали сыо тоы називу одређен а назив "капи
тал" оставили C?vЮ за оне случајеве, где се он употребљава у 

сувременом друштву; а не тражи се велика научна тачност. 

се не би догађала I\,Iешавина између ова два 'назива, ми nемо 
изложити подробније разлику између њих. 

Шта је главнина већ смо казали у почетку; а да би одре

дили шта је капитал, :ми ћемо за тренутак обратити пажњу на 

друштво у коме се појављује тај појам и тај назив. 

у првобитном друштву, где још постоји општинска задруга, 

са кастама одозго, нема никако :места "капиталу". Срества за 

производњу у том друштву или су својина општине или поје

диних каста; али ни општине ни касте нису капиталисте. Оби
чајем је утврђено у друштву који део производа припада про

извођачима, а који део кастинским власницима или у опште 
ОН:И.\\Iа, који владају средствима за производњу. Срества за про

изводњу још нису капитал у томе друштву, :ма да служе за 

одржање и продужење производње. 
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у класичкоы - грчком и римском - друштву власник ро

бова у исто је време и власник срестава за производњу. Изра
ђен производ припада госи, као год и онај, што га је произвео, 
који добија само издржавање, као и остала марва. Но власник 
робова није "капиталиста," нити постоји појам "капитал" у кла
сичком друштву. 

Тако исто није капиталиста средњевековни, феудални вла
стелин коме раде и кулуче сељаци, који су привезани за зем
љу. Његова властелинска земља још није капитал, докле год 
је друштво у том стању. 

Тек кад се јавља слободан радник који продаје своју рад
ну снагу на пијаци и слободан трzовац. који ту робу купује, 
јављају се појмови капиталиста и капитала; а утврђују се ти 
пој?юви тек пошто се образују два одвојена стале:zка: сталеж 
капиталиста, који купује радну снагу и сталеж најамних рад
ника, који своју снагу продају. 

Појам капитал означава управо сва она срества, с којима 
се купује радна снага. Но почем се радна снага, као и сви дру
ги производи у том друштву, купује поглавито новц.е.М, то се 

новац узимље често као нешто истоветно са капиталом. На сва
ки начин новац је најва:ж:нији облик капитала; него то није је
дини об:лик капитала. Капитал је у опште Су.1Ш вредности, ко
јом може да се купи радна снага, па ма та сума вредности била 
у звечећем новцу, у држаШIИ?I облигациј ама, у акциј ама какве 
компаније ИЛЈ1 у каквом еспапу. Све једно. Али за главнину 
то није све једно, јер ни новац ни државне артије и т. д. не 
I\ЮГУ бити ни оруђе ни материјал у производњи - једном речи 
не могу да се употребе као срества за производњу. 

у разговорном језику сви облици главнине зову се капитал 
у толико, у колико они могу да се прометну у новац или уоп

ште у колико да послуже за куповину радне снаге. Пре2\1а 
TO;VIe богат поседник земље не зове се "капиталиста"; он тек 
може постати капиталиста. ако прода своју земљу и реализира 

љену вредност )' облику новца. Тако исто кад је рад уложен у 
фабрике, МШllине. еспапе н т. д. вели се .,капи'гал је уложен": 

он је "ослобођен" тек онда кад се преобрати у новац т. ј. кад 
буде кадар да изнова купује на тргу радну снагу. 

П,...,;.....,..,,,, "r~ "!"T ...... <'")"!'~n "!' •• .....,1"'"r"r!'/"f".....,'\"Т 
...... '-"Ји ....... " ....... U-.il.r .......... ..l).'-~ ............... '-'-., .... ~ 

тву. које је подељено на капиталисте и некапиталисте, и раз
ликује се са СВИ?I ОД појl\Ia главнине. У научном смислу - глав
нина је су.ма .натеријалних пред.\iета, као што су: рана, мате
ријали, оруђа. и т. д. 7соји служе као срества за nроизводњу. 
- капитал је СЦоуЮ вредности. - које могу бити материјалне и 
не1lштеријалне (Н. пр. новац и записке дужник а) , :могу служити 
као срества за даљу ПРОИЗВО1ЈЊУ, а могу бити са свим неупо
требљиви за ту цељ, (н. пр. сви предмети за раскош) - која 
служи за' куповање радне снте If друштву. 

Као Ш'ГО се види, први је појам тачно одређен и ограничен; 
а други је врло опширан и неодређен. Где нам затреба, ми ће

;vю употребљавати и назив у његово:м опширном значењу. али 
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ваља имати увек на У",IУ да ми ова два назива - главнина и ка
питал са с~им :разли.кујемо и они се никад не смеду мешати. 

Да би ЈОШ ЈаСНИЈе схватили, који се предмети разуму под 
именом главнине, ми ћемо по реду промотрити све главне врсте 
главнине. 

2. СРЕСТВА ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ РАДНИКА. 

а. Рана која је раднику нужна за време производње. Тај 
део главнине нужан је свуда без изузетка, јер човеков органи
зам не може постојати нигде без ране. Да се организам одржи 
у здравом стању у разним климатима потребна је различита 
~aHa .. J: ~o КОЛЈ~ЧИНИ И по каквоћи~ Већи део ране, што је човек 
",рошн, .tle преlвара се у тело, већ иде на одржање топлоте '\т 
телу. Што је топлија атмосфера, тим је организму мање paн~ 
потребно за нак:r:ађивање топлоте, која се губи у околном ваз
духу. С тога С3;:: ЈУЖНИ (у опште топлији) предели, што се тиче 
ране, у много о~љим условима за производњу но северни. Ко
личина ране, КОЈа би била потребна за 1000 у Архангелску ра
нила би далтеко већи број људи на Балканском полуострву' или 
у Мисиру. Ј исто време ВИДИl\Ю, да се један део ране (који слу
жу:: за одржање топлоте) може заменути другим . предметима. 
КОЈИ долазе у дpyг~ BPCT~ главнине. Обично се разликују две 
врст: пр~едмета, КОЈИ имаЈУ такву улогу: обиталиште и одело. 

о. Ооиталиште као И рана служи поглавито за то, да одржи 
и сачува топлоту у организму, но осим тога има много других 

задатака. Као год што рана, ОСИМ топлоте, обнавља саставне 
делове тела, даје сласт кусу и т. д. тако и обиталиште, ОСИl\1 
што чува те.т:есну топлоту, чува тело од непријатног или шкод
љивог утицаЈа разних атмосферских појава и доставља ",шого 
угодности за живот. Но главна је економска улога обиталишта 
чување топлоте. Обиталиште Iшје је удешено за ту цељ, обич
H~ и:\та сва друга ~БОјСТБа, која су нужна за друге ;ахтеве. Шта 
ВЈ!1Ш:_ и _B:'Iara СТОЈИ обично У свези са оскудицоIvI топлоте. 
, на (j~ ТОПJIоте човеку за цело треба више ране но на 14° 

УIЗ тога се види да ако су у масе становништва обиталишта 
лаЛI-Iа и: вла:tкна. ctaT-IОRНИ!I!ТF30 Мn"}КР t"fЧirrи~н пгч:r~r1ТТ_~Тт"!:т -':1' .,...,.....,-r""",,, 

~ ~ ,~ ~ - - - r~-~" ~.." ~ ..... '-'''"''''./ ,....,"' .. ~J .) 1:-"'о.Ј.:t..ii..l., 

не _ зоог велике пренасељености, већ просто с тога. што He;VIa 
до?рих CTaH~Ba, за шта би се сигурно нашло довољно места у 
на~насељеНИЈем делу земног шара. Заменити рђава обиталишт'а 
доорима, значи у неку руку: увеличати производњу ране. 

в. Одело. То се правило још јасније види, кад· је реч о 
оделу. Набавити топло одело човеку, који се пређе мрзнуо у 
РИТШУI~, значи толико, колико урадити да човек буде ситији 
трошећи два товара ране годишње, но пре трошећи три и по 
TOBap~. Ми ово напомињемо с тога, што неке економисте веле, 
да НИЈе тако лако увелнчати количину ране, као што је лако 
увеличати ко:nичину одела и обиталишта, - о томе ћемо го
ворити ДОЦНИЈе. 
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По свима подаТЦJL'\1а што их сад имамо, можемо закључити, 

да ни сада ни после 200, 300 година, још не би могло бити таю~е 
земље, која не би могла са добром земљорадњом ранити СВОЈе 
становништво, па ма с каквом се брзином оно умножавало. Но 
баш кад би се и десио такав случај (што се не може ни замис
лити) да у некој земљи долази оскудица отуда, што се не може 
да увелича количина ране, коју та земља производи, треба увек 
испитати да ли би се томе помогло, т. ј. да ли би било довољ
но ране за СВе стаНОВНИКе кад би се поправила народна обита
лишта и одело. 

Рана, обиталиште и одело, то су три главне врсте предмета, 

који су неопходни за човеков организам - извор човековог 

рада. Осим ове три врсте предмета нужне су још многе друге 
ствари да би се организам одржао непрест.ано у ДОБРО~f ст!'-њу 
за успешан рад. Такви су предмети: ПОСуђе, намештаЈ куЋНИ, 
разна хигијенска срества (од којих најбоља су управо употреба 
једног истог материјала - воде) и т. д. Но сви ти предмети 
заједно у економском смислу износе врло мали део главнине. 
кад се упореде са оне три врсте; т. ј. да се произведу сви ови 
преД?ilети и да се удесе за употребу, нужна је :мезнатна коли
чина рада, спрам оне, која је нужна за производњу ране, оби
талишта и одела. 

у многим пределима треба врло много рада, да се прибави 
још једна врста предмета, која је нужна човековом организму, 
а то је - zopuвo. 

3. ГОРИВО. 

Ми одвајамо ову врсту главнине од ране, обиталишта и 
одела с тога, што гориво има двојаку економску улогу и служи 
као прелаз од оног дела капитала, који се упра~о тиче радника, 
к ОНО?!I делу, који се тиче производа. Осим греЈања обиталишта 
и ГОТОБље:ња ране, гориво се употребљава још и: у врло многим 
ПРОИЗБод:ња?Ia као материјал, да се добије покретна снага ИЛИ 
да се добије извесна температура, на којој достижу потреб~н 
развитак хи!vшјска једињења и други природни процеси, ко]и 
В1Јше ПDоменv v материiалима производње, као што је на пр. 
при бојењу и~'IИ' фабрицирању шећера и т. д. 

У неким земљама гориво може бити велики део главнине 
само због ове друге техничне потребе, а за домаћу потребу 
нужно је тако мало горива, да је сувишна она количина, која 

се добија са свим без икаква рада. У јужним пределима није 
нужно грејати обиталишта, а за готовљење јела може се наћи 
довољно горива у трави, шипрагу и органским одпатцима од 

људске и животињске ране, ако у тим местима нема шуме. Код 

нас скоро у целој Европи није тако. ОСИlVI врло мало јужних 
предела, у течају извесног дела године морају се грејати оби
талишта и расход рада за набавку горива доста је велики. Но 
и у северном делу Европе, свуда где је радиност развијена, :иде 
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већа количина горива на индустријску производњу, но на ку
ћевну потребу, а ПРЉ'\1ена паре у СВЉуШ rpaHat'\1a производње 
развија се са таком брзином, да се не могу догледати границе, 
где ће престати потреба, да се овај чинилац производње уве
личава. На срећу готовина торфа~б и каменог угља у природи 
тако Је огромна, да се не треЬа бојати оскудице у гориву.'" 

4. МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ. 

За гориво видели смо да један део иде за Домаћу потребу, 
с тога се оно не може назвати материјалом за производњу; но 
и сада у најразвијенијим земљама предмети за гориво троше 
се у производњи много више но непосредно за домаћу потребу. 
Вуна, памук, и т. д. могу се на нешто употребити и без икаквог 
прерађивања у свом природном облику; но то су маленкости. 
Далеко већи део природних производа, осим предмета за јело, 
у образованим земљама употребљава се као материј ал за даље 
прерађивање. Сви други природни производи, који се у Овоме 
разликују од ране човечије, разликују се још и т:име, што за 
њих нема такве тешкоће за увеличавање производње као што 
постоји, по мишљењу неких, при увеличавању срестава за рану. 
~и ту разумемо релативно увеличавање т. ј. кад ми упоређу
Јемо увеличавање материјала за прерађевину са УlvIножавање:м 
људства, и то кад ми узимамо умножавање ових производа 
?ез обзира на друге производе. Но разуме се, ако ми узмеlvIО 
Једно организовано друштво, као што треба узимати, онда ни 
увеличаваFDе Ових производа није никако "неограничено", јер 
оно зависи у св.аком тренутку од оне КОЛ:VГcIине рада, коју друш
тво сНОже одвОЈИТИ на те радове, према другим својим потреба
:'11а. Да ли заиста има таквих препрека при ране, ми 
ћемо говорити доцније. Али сада можемо рећи, а да се не бо
јимо противречија, да за увеличавање других ЧОБекових на
мирница, н. пр. одела, нема природних препона, но се могу 
УБеличавати до неодређених граница. Ако запитюю !lюже ли 

До сада се ни приближно не зна, колико торфа већ И?Ј!а начи
љеног у природи. и колико природа може начинити сваке ГОдине без на
~C;Г р а,:'Џl , ~T СiЗ;i; • .Iа 3С=ri • .IЬd. .. йCi UU1Jd:3U.bCiriUl' l;Hc:Ta, ни приоли:љ:но НИСУ учи
љена сва потребна испитиваља, колико се код љих налази каменог угља. 
Но ево неке цифре у двема земљa:vIa у Енглеској и СевеРОа?IерикшIским 
држ. Енглески слојеви имају од придике 190.000.000.000 тона ка?1еног 
угља. Сада Енглеска копа на 70,000.000 на годину. Ма како се брзо уве
личавало копаље кам. угља, и ма како да се много трошк'IО 0;:1; љега 
на само добијаље - опет читалац може видети, да бr-r СЮIИ енглески 
кам. ]гаљни извори били довољни. за парне маШИне и Ј1ндустријске 
потреое целе Европе за много столеЋа. Но енглески слојеви са свим су 
ништавни спра;:,! сев. американских који износе 20 пута више. За ра
дознале да наведемо цифру те готовине: она износи само 4 БЊ'Iијона 
тона или од прилике 281/2 билијона товара. Ове цифре узете су из 
,,Edinburgh R€\vie\v", јануар 1860. год. стр. 88. и 89. А узете су јер ће 
нам ы,?жда требати ДОЦНИј.е као фактични доказ Против шупљих фаза, 
да БРОЈ становника не СТОЈИ у повољнијој сразмери СПРЮI средстава за 
)!сивљеље. 
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Европа производити два пута више ране, но ~aдa? Врло многи 
(т. ј. они који нису проучили ствар, већ опеТУЈУ свикнуту фра
зу) рећи ће - не може. Но ако запитамо: да ли би тешко било 
у Америци произвести два пута више памука, сваки ће рећи: 
не само два пут но и двадесет пута више она би могла произ
вести само кад би могла продати такву количину. То ће сваки 
рећи за сваки други материјал, који је иоле важан за човека. 
Само производња дијаманта, бисера и других предмета за рас
кош, који за производњу нису ни мало важни, не могу се по 
вољи увеличавати, али за друштвену економију то није ни
какав губитак. Баш обратно, била би добит, кад би се произ
водња тих предмета умалила. 

5. ОРУЂА, ЗГРАДЕ ЗА ЧУВАЊЕ ПРОИЗВОДА И 
СРЕСТВА ЗА ПРЕНАШАЊЕ ПРОИЗВОДА. 

Досада смо расматрали оне врсте главнине, које издржавају 
рад или су предмет рада. У овој гомили промотрићемо све вр
сте главнине, које ПО.11.ажу, да се да производу онакав облик 
1.LЛИ положај, који .lrlИ желимо. Овамо долазе: 

а. Оруђа. Ми смо већ казали шта су то оруђа говорећи о 
раду, а казали смо у чему се она разликује од материјала. Др
жимо да је тај појам тамо са свим јасно одређен, за то овде о 
оруђима не ћемо ништа више говорити. (Види главу IП. 3.) 

б. Зzраде за чување производа. Овамо долазе и све зграде 
у којима се чувају оруђа, и оне у којима се врши производња, 
од најпростијег амбара до фабрике и бродоградилишта (верфа). 

(Види такође главу IП. под 4). 
в. Срества за пренос производа. Овамо долазе сва срества 

за превоз 1"1 пvтови сваке врсте. Но међу путовrВIa, кој:и служе 
за с~обраћај постоји та разлика, што су једни произведени ра
ДОIvI, а друге природа даје готове. Разуме се, путове за саобра
ћај ваља сма'грати као главнину у толико, у колико су они про

изведени радом или се одржавају радом. Друмови, жељезнице, 

канали и др. без сумње долазе у главнину; но море не ће нико 
назвати главнином ма да се по мору до скора провозило вн-те 

nроr~з:sода 1-::0 по; СУ"ВУ. ...А.КО ј е река са::.1а по себ:и: ПJIGD}I3, nкс 

нема плитких места и других препона, па није потребно тро
шити никакав рад, да постане пловна, она није главнина. Но 
ако је њу ваљало прокопати, утврдити обале или прочистити, 
она постаје главнина према раду, који се на то употреби. Чам
ци, лађе, "кола, паробро-ди и т. д. свагда су главнина. 

г. Природне силе, могу у неким случајевима такође бити 
главнина. Оне природне силе, које раде у производњи без по
моћи нашег рада, нису главнина. Но ако су нужна нека оруђа, 
или неки рад да се развију извесне природне силе на извес·· 
нам месту, радња тих сила на том месту саставља део глав

нине, који је уложен у предмет где се та сила појављује. Тако 
је на прилику главнина падање воде на воденични точак, по-
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ыоћу бране, која заграђује реку. Неки би можда рекли да је ту 
главнина само брана, а не падање воде. О речима можемо се 
:и не препирати само кад је и без тога појмљиво и утврђено у 
памети значење чињеница. Ова чињеница има ту особеност, што 
утицај њен на производњу не стоји ни у каквој сразмери са 
количином рада, који је употребљен, да се створи та главнина. 
Са сви",'! једнаке бране могу давати врло различну количину 
покретне снаге, према количини потока и природном паду воде. 

Овом неједнакошћу дејства код све једнакости рада, који је 
употребљен да се те природне силе развију, - покретачке при
родне силе приБЛИ1'кују се природној плодовитости земље, коју 
такође ваља сматрати као главнину у толико, у колико је она 
радом увеличана. 

д. До;,шhе ЈiСU8отиње. ОсиlVl покретних сила из неорганске 
природе, као што је ваздух, вода и пара, човеку помажу у рад
њи и Домаће животиње. Оне спадају у главнину, јер је нуждан 
увек рад, да се оне припитоме и обуче. Осим животиња, које 
дају покретну снагу, има и других, које дају рану и материјале 
за производњу. Све њих, разуме се, ваља сматрати као глав
нину. 

И тако сви делови главнине, који су ма колико важни за 
друштво, l\ЮГУ се поделити у ове врсте предмета: рана, обита
лиште, одело, гориво, материјали за производњу, срества за 
пренос производа (путови и оруђа за превоз), природне силе и 
домаће :животиње. 

Ово дугачко набрајање преДl\~ета, који састс;.вљају главнину, 
може се неКО:'.I учинити непотреоно. Но када оудемо говорили 

о одношају између броја становника и срестава за живљење, 
увидеће свако, да је овај преглед у појединостима врло кори
сан. ОСИi\1 тога он ј е Iшрисан и с тога, да се у памети читалац? 
утврди јасан поја:м о научном значењу главнине, и да се утврди 
разлика ИЗ1'!Iеђу "главнине" и "капитала". 

)Ј:а БЈ<,[ ОВу'" раЗЈ1!,П{)Т Reh~la утврд:или: ile~IO l1PO:\IOTP}:ITIl 

оне предмете, који не могу бити главнина. 

6. КОЈИ ПРЕДМЕТИ НИСУ r ЛАВНИНА? 

Главнина су они преДIvlети, који су нужни за ново произ
вођење. Главнином дакле не могу постати они предмети, који 
по својој природи нису одређени за производњу; који су већ 
пре:\Iа својим својствима одређени да се непроизводно потроше. 
На пр. драго камење (осим онога незнатно г дела, што се упо
требљава за неке послове); украси (ОСИј.\f онога незнатног дела, 
што га троше радници и што их весели и оживљава за рад); 

све зграде, које нису назначене за радничка обиталишта, нити 
за производњу; свирачки инструменти, живописи, управо сви 

предмети за раскош и уживање. 

Но и најпрече намирнице, ма да су својом природом одре
ђене да буду главнина, никarш не долазе све у главнину. Н<1 
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прилику онај део ране, што га троше радници и њихове э;rоро. 
дице - то Је главнина; други део ране троше људи: КОЈИ c~ 
не баве производним радо:м, или се ничим не заЮlivIaЈУ -:- таЈ 
део не долази у главнину. Једна ис-:а кућа мо}ке бити у JeДI:o 
BlJei'.Ie обиталиште радника, и тада Је главнина; у друго BpeJ\~e 
с,;оже бити обиталиште непроизводних радника, и тада НИЈе 

главнина. 

Предмети који Ј\ЮZУ бити главнина, постају 
онда Е.ад су назначени да се корисно потроше и 

тако употреБР.. Другаче - не. 

7 .. ЈЕ ЛИ НОВАЦ ГЛАВНИНА? 

главнина тек 

кад се заиста 

Ми с;vю казали још У почетку ове главе, да :r:овац није 
главнина. Но 1v1И смо се решили, да овде опширНИЈе кажемо 
vтицај новца на народну производњу, на распоред,. увеличавање 
'и умањавање главнине, те да се јасно .види одношаЈ новца према 
главниНИ. Ма да ово",l рас:\штрању НИЈе овде место (већ у одељ
ку .,0 новцу" и "кредиту"), опет држимо да ће оно. ~и:и CBaK~~ 
од користи и за саЈ\Ю разумевање главнине, о КОЈОЈ Је упра 

овде реч. 

Новци не могу бити учесници у производњи, осим као ме
тал, т. ј. као -неновчи. У друштве:ю~ економији новци су израз 
куповне силе и жеља купаца одређУЈе чиме ће се заНИ~1аТИ рад
ничка снага, и на што ће се употребити прои~води, КОЈИ се нов
цеi'.l купују. Узюи:ыо за пример овакав случаЈ· 

Нека је у неком друшт~у 200 радника, ОД __ .I~оји= се ~O з~: 
-'--''аЈ',, штеТl-'И'i радом а 120 корисним. УЗlVIИIVЮ да сву! О1'1,! 
1-!J-11Yl V ."'""*.'- .. , 
зајеДI~О добијају 20.000 рубаља т. ј.,..за рад c:a:,-~г од њих упо-
треБЈЬУје се Е:упна снага од 100 руоаља. ДО?ИЈаЈућу~ ове новце 
т. ј. о'iзу кчпну снагу, они је троше за __ ДО_~ИЈање I-raЈпречr~~ н:= 
;:"шрница. које ыи ради краТКОће преоорапюю У пшениц.;. Ре 
т,т<"п СТ'" г:р ,7 -гоу, !п)VПIТВV налази 5.000 товара пшенице; тада 
;~.~~~-;~;~ 'C-H~гa: ;zoj'; је ну'жна за товар пшенице, 4 рубље. Ре
uим~ сад да је у то друштво дошао неки странац и донео со-

• _ __""~ ___ ~ ~ • .,. ... ....,""'..,..,..............,,,,.. '1"'1'<""1: Г>С r:)'='~T!f'!r!J ~C"\!Т_ 

БШVI 20.000 џуоаЈЬС! H)iOBOI' 'n'Ul:ILIa ) H<-t"''-lJK' ,-\'" vv ~~_.K .. \.~ ---о. 

љорадњо,ч. д'~ласкшт ових новаца није се увеличала друштве:r:: 
главнина ни јеДНИi'.I зрнцетоlVI пшенице, но да ВИДИi'.Ю каква Ј" 
разлика наступила у распореду купне снаге. 

Пr.с:.'F;г- "d~;; к"пна снага износила 20.000 рубаља, 80 људи 
IJCl./ ..... ~"\. ~ Ј ,.. 

од 200 з~ниi'.Iало се штетни:м радом т. ј. од 20.000 Рl0аља на то 
се употребљавало 8.000, што је тада. изно.сило 40<ro целокупне 
снаге, а за корисно произвођ:њ~ остаЈало Је <;.а:мо 60%. Сада се 
пређашњој купној сили додаЈе Још 20.000 руоаља и целокупна 
сума износи 40.000 рубаља, но сав вишак по вољи власника, упо
требљава се за корисну производњу. За штетну произво~њу иде 
као и пре 8.000 рубаља, но у 40.000 то је сада само 2010, а не 
40%, као пређе; а то значи да купна снага може да одвуче сада 
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само 40 радника за штетну производњу, а не 80 као пређе. У нов
чаном рачуну ствар ће овако изгледати: рад од 200 раДНИЕ:а сад 
се купује са 40.000 рубаља, дакле рад сваког радника за 200 ру
баља. За 8.000 руб. може се купити само 40 радника, остали[х] 
160 радника најi'.1Иће се у корисној производњи за 32.000 руба
ља. За прву годину постоји само 5.000 товара пшенице и радници 
имају 40.000 да плате исту количину ране т. ј. пшеница ће се 
продавати товар 8 руб. До сада радници још нису ништа добили 
(цене су се само повисиле) и готовина друштвена Ю1је се увели

чала. Но у течају године радници су се занимали ПРОИЗВОДЊОЫ 
пшенице и то 160 радника, а не 120 ЕДО пређе. Ако су пређе 120 
радника производили 5.000 товара пшенице, 160 произвешће 
6.000.* 

Дакле сад долази на сваког раДНЈп;:а по 30 товара пшенице, 
а пређе је долазило СЮЮ 25 товара. Видимо дакле да се пше
ница - или сви преЩ.lети, који слу:ж:е за даљу производњу и 

које ми разумемо под имено;v! "пшеница" - тј. ОНО што се у 
науци зове главнина, у.\1НОЖllла Дакле, годину дана доцније, 
пошто је дошао странац са његових 20.000 рубаља, готовина на
родна заиста се увеличала. т. ј. рад У тој земљи боље издржаван, 
и производња се усавршила У зеыљорадњи су учињене по

правке, земља се боље ђубри. уведени су бољи плугови И други 
алати, боља стока за рад - .i едно:ч речи благостање целе земље 
}'13еличало се. 

Чиме је учињена ова промена к бољитку, ово увеличање 
главнине, које вуче за собом непрестано уиножавање производа? 
Да ли баш тиме, што су донесени новци? Не, за цело. Промена 
није :у-чињена тим што се увеличала купна снага, но што је уве

личана радна снта за корисну производњу, у исто време што 
се у истом смислу и главнина распоредила. Очевидно, то би се 
нсто десило да се ?,ш УЗРОКШI Н. пр. простим договор о,,) 

Ј!з::vrенила сразмера радника у корисној и штетној ПРОИЗВОДЊИо 
Измена у подели радне снаге, на разне гране производње, то 
суштИ'.tШ предмета. Долазак новца СЫ,Ю ј е утицао да се та 
ПРО;Vlена изврши, но овај долазак lIТQГ;:Ю jf' тако исто УТЮЈ:ат'< 
на хрђаву промену радне снаге. 

Да би увидели, како исти новац ZlIоже произвести и хрђаву 
:u:pG~,IeIoiY да уо:.;:УiНУEvЮ претпоставку, да jt: странац донео својих 
20.000 рубаља да сагради зверињак - ПРОИЗВОДЊУ, која је штет
на за друшво, а не да се занима земљорадњом. Шта ћеIl10 тада 
имати? 

* Ми узимље:мо само 6.000, а не 6666, као што би требало по рачуну 
сразмере. Ово с тога што имm,ю у виду начела Малтуса и Рикарда којЈ1 
казују да количина земљоделских производа не расте тако брзо, као 
;<;:оличина радних руку, које су обраћене на земљорадњу. Кад будеш 
излагали теорију Малтуса и Рикарда, видићемо да се уплив тога начела 
нзглађује, а по некад пресиљује други:ы утицајима, који су скопчани 
са Уl\IНО)I{авање:м становништва и ако су 120 радн:ика произведи 5.000 
товара то 160 радника произвешће не 6000 и не 6666, већ 7 и 8000 товара, 
Но сада још немамо права да уз!шљеыо такве последице, кад још нисыо 
Ј!ЗЛО:Ж!!ЛИ основе. 
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На занимање земљорадника обраћено је пређе 12.000 руба
ља. Они само и остају на ту цељ, а нови 20.000 руб. додају се 
онима 8.000 руб. који су пређе одвлачиле рад на штетну про
изводњу. Дакле од 40.000 руб. 28.000 руб. т. ј. 70% (место пре
ђашњих 4%) за куповање рада на штетну производњу; на ко
рисну производњу остаје само 30%. Кад је 40.000 купна снага 
за 200 радника, радник се најмљује за 200 рубаља; дакле за 12.000 
руб. може се најмити само 60 радника за земљорадњу. Ако су 
пређе 120 рад. производили 5.000 товара пшенице, то сад 60 рад
ника произвешће само 3.000.* Сад на радника долази само 15 
товара пшенице, lVlecTo пређашњих 25 товара. Са доласком стран
ца и његових 20.000 руб. главнина се друштвена умањила и дру-
штво је осиромашило. 

Видели с:ио да У1'.шожавање новца :може осиромашити неку 
земљу т. ј. умањити њену главнину. Лако је доказати, да се 
умањавањем новца може у извесном случају увиличати глав
нина. На прилику, рецимо, да су људи, који се баве штетном 
производњом и располажу са 8.000 руб., изгубили, ма којим на
чином, више од половине своје имућности, рециlVЮ сви[х] 5.000 
руб. а остало им сю\ю 3.000. У том слу--чају друштво местО пре
ђашњих 20.000 руб. има само 15.000 рубаља. ТОМ сумом купује 
се рад 200 радника, т. ј. сваки радник доби.iа 75 руб. место пре
ђашњих 100. Но од губитка новца није се умањила производња 
пшенице што је произведена пређашњом Јкетвом (сав гуБИТaI~ 
пао је на непотребне предмете) и за 15.000 руб. купи ће произ
вођачи исти[х] 5.000 товара. Друштво није ништа изгубило, што 
су они људи, који су се бавили некорисним радом, изгубили 
5.000 руб.; него ће друштво скоро имати добитак од тог губитка. 
За 3.000 руб., рачунећи свако;! раднику 75 р., мож:е се најмити 
за штетни рад само 40 људи, место пређашњих 80, а за осталих 
12.000, иду на користан рад, ;IO.ж:е се 160 р. место 
пређашњих 120 радника. Ако су 120 рад. производили пређе 
5.000 тов. пшенице, 160 производиli.е 6.000; идуli.е године друш
тво 'ће И:lШТИ 30 тов. пшенице место 25. 

Из овога ПРИl\Iера вили се да се губитком 5.000 руб., што су 
се трошили на некористан рад, увеличала готовина друштвена 
толико исто, 1\:ао н.ад је дошло У друштво 20.000 за ПРОИЗБођење 
~~ОРИС:i:iј>r;~ ilред: .. IG:-а. 

Главно је дакле: кан.о се мења сразмера I1lеђу куповном сна-
гом људи, којима је нуждан користан рад и људи, којИIlIa је ну
:ш:ан штетан рад. Или још тачније: како се меља сразмера глав
нине, која је обраћена на корисну произволњу И оне. која је 
обраћена на штетну производњу. Већа и.'lИ мања сума новаца, са 
свим је нешто узгредно. 

* Ми вели:мо 3.000 товара, и не 2.500, опет држе!lИ се теорије : Тал
туса и Рикарда. 

Глава VII.36 

ПОСТАНАК И УВЕЛИЧАВАЊЕ ГЛАВНИНЕ. 

1. ГЛАВНИНА ПОСТАЈЕ НЕПРЕКИДНИМ КОРИСНИМ РАДОМ. 

Друштво - сн.уп радних снага - кадро је да произведе за 
неко време (Н. пр. Једну годину дана) више, но што има потребе 
да потроши за одржање своје снаге. Ова друштвена моћ, којом 
оно може. увек да произведе неки сувишак над својим потреба
ма, први Је и неопходан услов, да у друштву постане главнина 

и да се ова главнина нагомилава. ' 
Ако, на прилику, неком друштву од 100 душа треба за го

дину 400 тов. жита, а оно рецимо може да произведе 500 товара 
онда то друштво има годишњи сувишак од 100 товара пшенице' 
Идуће године исто друштво има ће опет 400 тов. за израну, а' 
,100 T~B. MO~~ дати у размену за друге производе; или ако дp~
гво зна СВО]у ~роизводну снагу и своје потребе, оно може идуће 
године употреоити Са!\IO 80 радника за добиј ање ране а -ругих 
20 може употребити за удобравање земље, усавршав~ње.ц алата 
и т. д' - У опште на увеличавање своје производне снаге. Кад 
се друштв~на производна снага увеличала идуће године, друш
тво ће са Још;тање радника (реци:·.IO 70) моћи да произведе сво-

400 тов, )l'~ита за израну" а остали део радн-· .. ·'" ~ 30 -"" ' _ ~ .Иl'.", - - онет 

~,ЮпИ да употреби за неку другу корисну производњv 
А - ~... "и 

",,..о .п.ко друштво сувишак своје радне снаге непрекидно упо
Tp~oљaBa на производњу оних предмета, који служе за одржа-
ЊР Ttf n~,,:!:рТ,-f''''!:'IТ~- rr"!""l.n'!"~~'М,....,-r"''''''''' -~ ---~ .-. . .... .. r ----~- ~ - •• ~ • .t-'v,",",.uv,..;н,с, YL аћ.Иl Е; l1јЈедмете заиста троши на 

ту цељ, ~роизволна снага друштвена непрестано ће се увећа

вати, увеЋаваће се непрекидно сувишак производа и тај ће се 
н.аZQ.I>iu.л.аватu у облику удобреног земљишта, алата путова ка-
нала. машина. ЗГР;:РI8 Т1 т _.ТТ ОБ!f~! п.'у'т"".·.·Т ,., с И увеличава 

се главнина. 

~ малом размеру ми можемо проматрати да тим начином 
постаЈе главнина у CBaK~j земљорадюrо..Ј:кој породици, I~oja својим 
радом произ~од~ ~Be СВОЈе намирнице и увек још производи неки 
сувиша!<, ко]и ЈОЈ служи да своју производњу увелича и уса
врши. Цео народ у. великом размеру чини то исто што једна 
~о?одица у маломе. Један део радника у друштву производи све 
на,vшрнице за сво друштво, и тиме даје могућност осталима да 
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производе сувишак, који СЛУЈКИ за развитак производње, за угод

ност и уживања. 

Непрекидно корисно произвођење једини .Је извор zлавнине. 

2. ПРАКТИЧНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ОВОГА ПРАВИЛА. 

Ако читаоци јасно разуму шта је то главнина и начин .како 

она постаје, лако ће разумети многа практи~на питањ~, КОЈа су 
важна за данашњи живот друштвени, а о КОЈима ПОСТОЈИ читава 

збрка у економској науци. 

Прво је важно питање већ од чести решено у он?м одељку 
где смо рас"raтрали питање: је ли новац капитал? То Је питање: 
.може Лll- се траЈIСЊОJl! производа увелuчатu народна проuзводња? 

Ми смо видели да за производњу треба имати рад и глав
нину т. ј. срества за произвођење. Сад, ако је сва радна снага 
у народу заузета у разним пословима, а тако исто и сва глав

нина - на I\.оји начин може гола тражња увеличати Hapoд~y 

производњу т. ј. створити радну снагу и главнину? Ни на КОЈИ 
начин. Тражња може само учинити да се главнина (~peCTBa за 
издржање рад:юш:а, "raтеријали и т. д.) пренесу из Једне про
изводње у другу; да се увелича једна грана производње :мора 
се УlYIањити друга - то је све. Хоће ли таква промена бити ко
рисна за друштво; хоће ли се тиме увеличати народно имућство 
- то зависи од тога: каква је промена учињена - да ли Је УБе
личана корисна производња на рачун штетне или обратно. Но 
ми crilO то питање већ проматрали на свршетку прошле главе 

и читалац већ зна да се ИЗl\!еном тражње, ма да се тражња еспа
па аПСОЛУТБО увеличала, :мо:ж.е нанети штета друштву, као год 

:и: xaCI-IЭ. 

Друго је практично питање: је Лll нужна некорисно троше
ње за уsеличавйње zлйsнш{е и производње? 

",оnт ",!" чтпат;аП::1 ово јг-> rVoГУ1ЛЮ тако јасна и оче
-киттнq ('О'"R::11') ТТ'~'-- О ~.й 1 ~e б~ б~ло BP;Д~; Н;1 говорити. Куд :може 
~~;~;~и~~;о~р;~еIЂе увеличавати пр-оизводњу?! При свем том има 
ДOCT~ ПРОСТ~IХ и изООра:.жених људи, па ЊЈ-ша и чувенr~х 

/ ,- "~ ~~-"'~- ~-- ...:;,-, --# Г'r'-fГ""'Л('\'!.Т""ТТ,<f) Ynl1',f t:KOHU.l.\'lylCl ci \ l:':...CLU .LU.l U \';::1 UH<.!HJ. "-''''':'''-'~'':''-'''''':''-M'''''') _ ........ J ... ~ 

ТВРПО . да је ДРУШТВ:Ј нужно раскошно трошење богаташа. 
јер да није њиховог'трошења сиротиња не би могла наћи радн. 

То изгледа од прилике овако: радници што праве каруце 

или производе сви.,? ТТ.ТТИ госпопске слуге и ћирице не би :могле 

да ЖЈ1ве, I\.ад не би било господе, која се вози на каруцама, дере 
свилу и "даје се послvживати" од слугу и ћирица: Но довољно 
~Ie ca~~10 за Ј" едан тр"ет-г"т загледаТЈ1 дуб.Јъе у CaI\IY .1езгру прои:з-
., . '. 37 
Бодње, па се одмах ВИДИ, каЕО Је то l\1Ишљење бесмислено.' 

Шта добија онај што прави каруце? Цена се додуше ис~ла
ћује новцем, али за новпе мајстор што прави ~apyцe доБИЈа у 
размену: стан, одело, храну и све друго што ;\1У Је нужно за. жи

вот. У ствари дакле он даје свој производ у размену за СИЈасет 
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других производа, l\Оје су други радници произвели. Да ли је 
онај господин произвео оно одело, ону храну и т. д. што их до
бија произвођач каруца? Није. Он је само посредник између јед
них произвођача и других. По неком "праву", силом законите 
власти, или силом обичаја, он добија у своју власт један део 
производа народног рада. Овлашћење на тај део даје му се у 
виду новца. Један део ове своје власти (т. ј. новца) он уступа 
ономе што прави каруце. Али очевидно за народну привреду 
сасвим је једнако, да није ни било оног посредништва, већ да 
су произвођачи ОНО1\1е што прави каруце дали непосредно храну, 
одело и т. д' А тако исто за народно благостање свеједно је да 
ли ће се на ТИЈ\I каруцама возити какав господин, или онај који 
их је направио или 1\1а који други. Ако су СШ.1О каруце наыењене 
за уживање, за раскош. оне не служе за даљу произвоДњу. Сва 
главнина што је потрошена док су те каруце произведене и сав 
рад - потрошено је непроизводно. И кад би каруце биле спа
љене од;vшх чим су произведене, за друштво не би био никакав 
губитак 

Треће практично питање стоји у свези са овим другим. За
виси Лll увелич.ање zлаВНllне II ТZРОllзводње од~ОЛllч.llне тро
шач.а и њихове тражње II Jlюже Лll оскудllца тражње ставити 
преzраду увелич.авању ПРОllзводње? 

За произвођење је нужно имати: радничке руке, срества за 
издржавање, оруђа, материјале - у опште оно што СМО ми наз
вали zлавнина. Кад то све има, онда очевидно опширно ст про
изводње зависи само од произвођачке снаге и оних срестава што 
их они имају за своје нздряшвање. Произвођачи ,,1Огу сами тро
шити своје производе за cBoie 'У)I\.ивање: могу их обраћати у 
главНЈШу, а никако ниiе потребан неки особити' сталеж ·трошач~. 
који ће се старати да не буде .. сувише производа" - да стриже 
овце да вув:а не пропадне. 

Да УЗi';1е~,1О, вели џ. С. Мил, да је сваки данашњи нерадни 
господин или Еапиталиста дошао до тога уверења. да он не тре. 
оа да троши више него добар радник, и да пре?lа таквом гласv 
своје савести сви богаташи умање своје не ПРОизводне pacxoд~, 
а сав сувишак својих прихода почну да обраћају у главнину. 
Или претпоставю.ю да ова умереност капиталиста не долази од 
;=Јf~:озе lJC .. ~c! IIC се lIEi.:J:a;i\:E 3ёiI\:OHOlvl ИЛИ UUj/! ~a. i~}л. Шта he тада 
бити са увеличаНОl\! ГОТОВИНОl\I. кад се непрои~воднн трошкови 
умање? Шта ће бити са НОВИl\I Производима, што их радници 
СЮIИ производе? АЕО се нови производи корисног рада обрате у 
главнину, радниuи могу производити Еао I1 пре: но l\IeCTO пред
ыета за раскошно :живљење пређашњих богаташа. они сад мог'" 
производити предыете за cBoiy сопствену УГОДНОСТ. Своју пр~'
изводњу l\IOr)~ увеличават!! дотле .. 'Ј;ОК сваКЕ појединце радник у 
друштву не оуде у стању да ЖИВИ I\.ao што су пређе живели 
сам? богаташи и iош боље. Ако се још замисли, да се њихов 
бро] умноЋzава рађањеи, онда ће се још лакше појмити како ћ(:' 
се сви раДНИЧI<И Производи потрошити. па баш да сви непроиз
водни трошачи .. ншчезну са .ilIща зе1\!ље" .. Недостатак трошача, 
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вели Мил, не може никад ограничити имућство, но једино не
достатак произвођача." 

Изгледа често непојмљиво, како су могли паметни људи да 
дођу на такву апсурдну мисао, да непроизводно трошење може 
да служи за увеличавање народног и:мућства и благостања. Но 
ПРОl\fатрајући данашње, тако звано капиталистично газдинство, 
ми лако налазимо извор те заблуде. У капиталистwп-юм газдин
ству дешавају се у индустрији често кризе од сувишне произ
водње, т. ј. јављају се производи сувишни, које нико не ће да 
КУШ1. Ове кризе чине те преДУЗИJI.Iачи, власници "сувишних" 
производа, пропадају, а радници, који су те производе својом 
снагом произвели, остају без занимања. Ова условна, или рела
тивна, сувщuна производња, сигурно је дала повод, те су и такви 
људи, као што је познати заштитник радничке класе Сисмонди, 
узели да бране непроизводно трошење. 

Но овако стање може да наступи само онде где произвођач 
не влада ни срествима за производњу, ни израђени:м произво
дима и где предузимач, капиталист, не производи за своју по

требу, но за профит. У том стању врло се лако може десити да 
прави произвођачи немају ни кошуље на себи, а огромна коли
чина платна лежи у магацинима непродата. То се у Европи де

шава непрестано, управо то је закон капиталистичне производ
ње, али то није природни закон производње. Природни закон 
вели, да је производња ограничена једино произвођачком сна
гом радника, и да је лудо говорити о сувишној производњи кад 
маса народа нема најнужније намирнице. У таквом стању на
рода, ко ОДИС'lЋ жели да увелича народно благостање, тај не ће 
тражити нити да Т'дањи производњу, нити да пронађе таке нове 

трошаче (или "нову пијацу") за продају производа, но ће се нај
пре постарати: да ПРОиЗвоt5ач буде СШft власник zлавнuне и да 
своју радну снту употребљава 7Ю 0110 ШТО !уlУ је најпрече, а не 
на оно што ће 710 •• шпекулачu}а.на" HeKOZ CllTOZ и oaeBeHoz ка
ТlUталисте овооне донети највећи добит, 

Привидна сувишна ПрОТIзводња долази СallЮ од рђаве поделе 
а у l1СТ!(!!~И не }\;!О)Е{Е' Н}fкад }Пl један: I-IClРОД про:изво

дити сувнттте, Према томе нису нужни народу никакви некори
сни трошачи н свако некорисно трошење управо је упропашћа

вање народних ЈЕ\lућства. 

3. ГЛАВНИНА СЕ УВЕЛИЧАВА УВЕЛИЧАВАЊЕМ РАДНЕ 
СНАГЕ 11 ТЕХНИЧНИМ УСАВГШАВАI-ЬEl'il 

Производња једног народа не мо;>ке се увеличати док се не 
:'велича главнина, а главнина не МОЈке се увеличати док се не 

увелича производна снага народна. 

Пј"юизводна снага може се увеmrчати на два начина: или ако 
се С'Юlа техника, т. ј. начин произвођења, усаврши, или ако се 
упеЛЈ!ча т! усапрrш! радна снага која у народу постоји. 
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У савршавање технике спада у природне науке и њихову 

примену, зато не долази у наше расматрање. Радна снага може 
се увеличати на два начина: или простим пренашањем радних 

руку из некорисних послова у корисне - то је апсолутно уве
личавање радне снаге; или отварајући вољу оним радницима 
који се већ баве корисним радом, да више и боље раде но пре 
- то је релативно увеличавање радне снаге. 

Број корисних радника увеличава се апсолутно: YKидaњeJ~1 
стајаће војске, ЧШ-lOВ7шка, боzаташа 1(оји Ј/сиве од CBoju.x прн
хода а 'Ништа не раде; увођење.м женскИ и дечијеz рада онде 
zae се тај рад Јноже да прил!ени; У7шдањеЈ!1 свију сталежа, при
вилеzuја и установа, које ЧИ1lе, да поједини .Аюzу да живе не
производеhи 7-шшта; тако исто укидањел! свију заНИЈ1шња, која 
производе пред.нете за раскош, пре но што народ .11O;нсе да тюд
Ј.шри своје најпрече потребе. 

Енергија и воља за рад зависи од ступња радниковог обра .. 
зовања и од друштвених установа, а поглавито од дела произ

вода који припада произвођачу. 
Слободан човек ради боље но роб; независан произвођач 

ради боље но надничар -- то су истине о којима данас готово 
нико не сумња. Кад су се француски сељаци ослободили од 
спахиј а на свршетку прошлог века, количина зе:\1љоделских про

извода грдно се увеличала, при свем том што су беснили страш
ни ратови у земљи и ван земље. Једино већа енергија слободних 
људи и самосталних произвођача накнадила је онај грдни губи
так у људима и срествима за производњу што га је гутала војна, 

У опште свака друштвена реформа кој а поправља стање про
извођача у резултату доноси увеличавање произвођачке снаге 
његове. Обратно, сви догађаји који умањавају енергију радни
I~OI3Y, Уl\IClIьпвају :и раДIIУ cI-Iагу I~IClрода~ а с ТИЋте и: I-ьегово 

И~Iућство, 

4. ~/IVIАЊАВii:rЬЕ BPEI\IE}{A I-IA CI;lTI-IE 
ПОСЛОВЕ УВЕКУМАЊАВА РiЩНУ СНАГУ НАРОДНУ. 

Радна снага сваког ПРОИЗБођача, а с 'ГЈЕ! Ј1 радна снага це-
лпг Нf1DОЛ~ Уfџ~.тrl/fЧ::1'RR ~p ~Kn ip Т)::1ТТН'ИТ';: ,ј rTflt-h';'" ТТ~ 

на сит;{е Д~Maћe послове оно Bpel'.I~ што JYIY пре'П~че од његовог 
главног занимања, 

У свакоы народу. где влада .iош простоћа II.уса и обичаја.. 
а при тоы је радник сво'; госа.. има врло ;чного на,iпречих намир
ница, које се производе код куће. На пр, ткање :материје за оде
ло и кућни намештај. шивење, плетење чарапа. рад у бшпти за 
добијање зелени. варива и др. Овамо долазе још многи радови 
који се односе на чистоћу одела, обиталишта. постеље и др.; на 
оправку кућевног посуђа и других Домаћих ствари и сви послови 
Е,оји су ну:жни за одржање здравља. То су све узгредни Домаhи 
послови који се врше покрај другог главног рада, од кога зависи 
главни део !1ЗДР,Ж.авања произгюђачког, Да би рпдник могао врши-
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ти ове ситне Домаће послове, који су му тако потребни, нужно 
је да му претиче довољно слободног времена од његовог главног 
заНИ;'lraња. ЧИМ почне раднику да се крати ово слободно време 
и да се оно узимље за главни рад, одмах ишчезавају или се 
скраћују сви Домаћи послови - они послови ОД којих зависи 
радниково здравље, снага, бодрост и вредноћа у раду. У маси 
радника опажа се да се њихово благостање умањава; с тим се 
уједно умањава друштвена радна снага и друштвено благостање. 

Ово се најјасније види у ОНИIll земљама где су одношаји 
изыеђу капиталиста и радника дошли до тога да и жена и децы 

радникова, као и он сам, морају да раде у фабрици дотле, докле 
се са свим не изнуре, те тако им не претиче ни мало времена на 

ДОIlraће послове који су неопходни и за здравље и за увеличање 

угодности за живљење. Радничка плата, или надница што је 
они добијају за рад у фабрици, не може никад да накнади онај 
губитак што им га доноси оскудица слободног времена за Домаће 
послове. 

Сличне појаве опажају се и у оним земљама где још није 
наступило такво стање и такав одношај између радника и капи
талиста. У патријархалном друштву где породице земљорадника, 

занатлија и трговаца раде покрај својих главних радова Домаће 
послове и израђују разне доыаће производе, долази често случај. 
да, на прилику, фабрични производи почињу да замењују до
:"шће и ОВИ почињу да ишчезавају. Ово долази или што се укус 
и обичај народа почео да мења (често да квари и изоnачава), 
или што је народ принуђен да ради више оне послове који му 
дају производе за продају, за новац, јер су дације притисле, па 

се новац трюки. ЧИIlI наступи ово стање, одмах се опажа код 

народа ="raтериј a.'11::o опадање. . ~ 
Браниоци фаоричног проиЗВОђеља оране ово утаыањивање 

:\О:Ш1hИХ производа ТИ:~Iе што веле: народ сад добија друге про
дукте - боље, јевтиннје; остаје I1IY више времена за образовање, 
ОДIllОР и т. д. Да ли l1е народ добити равну накнаду у фабрични;ч 
I произвоD.Ис:.ш пошто је угушена или ишчезла његоmЈ 
домапа производња - то је врло су:vrњиво, Треба увек имати 
аа уыу да је радаик те преД2vlете производио у време које У1у 
је претицало од других послова - није га рад коштао ништа. 
Т'~::H{,n нг-'Тn Г''''''.ТТ-Т~Тi'ГQn ic "Р:Т1пn ТТ!1 1;(:; 1Ј!:1-:ТТ_ПЛV 
-_.~-- ----~ '-..:~<~-~~---'-' Ј'- ~ ... t"'v_"", r--."~ ~- ..... 1--·,....,'"' ... ,,~_ .. rY't:rr'l ,.....,.r-.~ 

'-' ...... '-' ,,'-......... 
бодно" време. што га је пређе употребљавао на домаћу произ
водњу, на своје образовање. Сав тај добит је несигуран, а губи
Та!\: је већ ту: он Hel\Ia оне угодности за живот које је пређе на
бављао својИ~I радом. Народ престаје да производи Домаће про
изводе и трпи оскудицу у најпречим намирницама - то је чи
њешша. Да ли се тај губитак чиме ню{нађава и да ли ће се 
накнадити -- то тек треба доказати. 

Ми овде не ћемо ништа да говоримо против фабричне про
нзводње. У опште ми ДРЖИl\Ю, да је производња у великом раз
ыеру дадеко кориснија но ,vшла Домаћа производњC:l, с том огра
дом да крупну производњу ва.ља најпре удеСllТИ да с ЊОIlI не до

.'Тазе оне рђаве последице које СIlЮ споменули l\Ыо'ТО пре и :много 
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друге што их има данашња фабрична индустриј а. Овде CIl10 хтели 
само да докажемо, да је за народно благостање неопходно да се 
у народу развија простоћа укуса и обичаја, те да се потрошња 
његова управља према производној снази, а не према СТРЮ-IСКИl\1 
л1Одама; даље: да се народ навикне да скупо цени своје слободно 

време које l\IY претиче од главног занимања, а нарочито да се 
економском организацијОl\I друштвенои, овај део времена, што 
претиче од главног занимања. никад не умањава, но да се што 

већIlШ шири. 

5. НИШТАВИЛО СВИЈУ ДР.ЖАВНИХ МЕРА, КОЈЕ ХОЋЕ ДА 
УВЕЛИЧАЈУ ПРОИЗВОДЊУ НЕ УВЕЛИЧАВАЈУЋИ РАДНУ 

СНАГУ II Г ЛАВНИНУ, 

Мислиыо да је свакоые читаоцу који је пажљиво проучио 

наше досадање излагање са свим јасно да се народна производ
ња не може никако увеличати док се не увелича радна снага 

Ј! главнина. 

Из тога следује са свим јасан закључак - врло важан ~a 
практику: у земљама где има радне снаге, а производња је опет 

:vшла, као што су то све иало цивилизоване зеиље, има само 

један пут, да се увелича производња, а то је: да се државна и 

друштвена организација тако удесе да ниједна честица народног 
производа не пропада узалуд; да се обрати пажња на образовањс 
радника; да се уштеђени пређе непроизводни издатци обрате у 

главнину т. ј. за набавку оруђа, материјала итд. 

Све државне l\Iајсторије, као што су: берзе, нове пијаце, ђу
:\Iручке тарнфе, разни :йОНОПОЛИ и ПРИВИ_'Iегије - са свим су 
ништавне. Никаква аова производља не lv10:же се о'Гпочети, а да 
се у РйУ I-Ie унесе део Г .. lаБв~:и:не, која се в:алаз:и ).- народу. 

Ако ова једва достиже да се издржава становништво што постоји 
и да се одр;о.ке OI~Ia за:Н1>f].'IаI-ьа која већ постоје~ онда се Ђе ;10:я<е 
главнина наГОI\olилати у јеДНO:II предузећу док се не одузме од 

:\IНогих IvШЊИХ. Др:tl{Е!вне иере. што их пр:имењују у данашње 
Bpe:Vle. обично на то и иду да се овај процес изврши. Било да се 
:\ЮНОПОЛО:Ч производње и зеШIКЫI ђумручиноlvI на стране произ-
"""'r-,-rr, "r"!'"'r'>"''''~~''fw-r,., "r~'!;-"""'"1''''''''''' -,-., .,.,..~.....,~.....,':;..,. • .r">"1'"-"''''''r''!'"~ """' ""'1","""",......,1:.::.-,.-"1"" .,...... .. ..,I""\-r"r.,....., ... """I".. ..... ,.,.,.~ ... ,......,. 
....... џf-l,\",.. J. ... t-' ................ 'I' .....,\,.. "'">"Ј ... ..1..~.w ... МЦ ..I...I.." ... u. ............. J.1 ..... ;;..)..,) J.. .... oi .. LH ... MV ........ u..l....LY..I.._I..I.. J...I..t-' ....... А.} ...... .I..1.. .. ~Ј.а-.1...У..I.. .. "'..I..U, 

било да се забраном извоза сировина или великим ђумруком на 

њих побије цена сировинама; било на послетку да се ОПШТИl\i 
државним приходима (т. ј. порезоIvI покупљеНОIlТ од свију про
извођача) потпомажу поiедини предузимачи. 

Оваке појаве примеl1авају се свуда где патријархално газ
динство нецивилизованог зе~дљоделског народа прелази у капи

талистично индустријално. Прикупљање ИIllf:lња у рукюш поје
динаца иде у почетку обично заједно са опадањем народног 60-
гаства, јер поједини богаташи на свом И:VIaЊУ, у први мах, нису 
кадри да произведу ТО.лико, колико су пређе производили мали 
произвођачи на своiи'.',! добрима (види наше сељаке и сеоске ка
питалисте, који купују ссљачку земљу), као год што фабрична 
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производња није кадра да замени и накнади народу његове до

мапе производе и домаnе угодности. Тек доцније, пошто се са 
свим организира капиталистична, фабрична производња, при
купљена главнина постаје производнија но што је била пређе 
у рукама појединих произвођача. То је стање за које веле еко
номисте из школе А. Смита да се народно имуnство увеличало. 
Али очевидно, ту се увеличало имање само једне класе у народу 
- имање капиталиста. За веhину народа тада тек наступа изче
завање имања и образовање бескуnништва. 

Глава VIII. 

ШТЕДЊА И НАГРАДА ЗА VМЕРЕНОСТЗВ 

1. У ПРОИЗВОДЊИ ШТЕДЊА ЈЕ - ПРОИЗВОДНО ТРОШЕЊЕ. 

Да се неки нов предмет произведе морају се неки пређашњи 
предмети потрошити, на пр. радникова рана, оруђа, материјали, 
и т. д. Произвођење управо 7шје ништа друzо, но производно 
трошење; то су управо два назива за исту појаву. 

Према томе са свим је погрешно мишљење, да је и штедња 
неки учесник у производњи, ако се под lliV!eHoM "штедња" ра
зуме само збирање и нагомилавање производа. За производњу 
се иште да народ непрестано ради, а то nе реnи, да непрекидно 
троши. Без сумње, човек, Iшји хоnе до године да засеје њиву 
мора ове године сачувати се:\те за посев; али ако он хоnе да до
године сачува свој посев и да добије сувишак, он мора своју 

уштеду потрошити, т. ј. уложити је у зе:мљу и још додати јој 
нову количину свог рада, те да у новој жетви добије и своју 

првашњу главнину и награду за свој рад. Кад би ово жито оста
ло непотрошено 2-3 године, оно би ыожда пропало због са:ме 
"штедње". Штедња је само прелазна тачка од једног процеса 
производње к другом, а у самој ствари производно трошење, то 
је најбоља штедња. Ово је врло лепо разложио I\tJ:ил у својој 
еКОНО:\1ији: 

"Кад говоре о старо;,! богаству нен:е зе:\lље, о богаству што 
је остало од предака слични изрази побуђују нас да мислимо, 
Ю;IO да је имуhство, што нам је остало од предака, произведено 
давно, у оно вре?,!е Еад је први пут прибављено; Еао да је у овој 
години произведен само онај део главнине, за који се део глав
нина увеличала. У саиој ствари то није истина. Веn'и део оних 
предмета, што данас састављају И~ilућство Енглеске, произведени 
су радо,и човечијш\! у течају последњих 12 .иесеци. Врло је мали 
онај део овог огромног богаства, што је постајао пре 10-12 го
дина: од данашње наше главнине тешко да је што постојало ОСИNЈ 
купа на ПОЉСЮВ1 добрима, фабричних зграда и нешто мало лађа 
и машина; па и од ових купа, лађа и машина тешко да би која 
трајала :и 10 година, да се за то време не троши непрестано нов 
рад на њихову оправку. Земља је само остала од пређашњих 
времена, али она није ни произведена, а све што је произведено 
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ишчезава и то - ишчезава врло брзо. Готово све врсте главнине 
по својој природи нису способне да се дуго сачувају. Уестмин
стерско абатств039 са :.\lалим оправкама одржало се неколико ве
кова; неке грчке статуе постоје више од 2000 година; пирамиде 
два или три пута више. Но све су то преД~lети за непроизводно 

трошење. Осим мостова и канала готово нема зграде за инду

стрију, која би могла трајати дуго. Индустријалне зграде кваре 
се у опште брзо, а и нема рачуна строити их за вечна времена. 

Готовина се одржава из Iшлена у колено не тим што се чува, 

но тим што се непрестано из нова производи; сви саставни де

лови њени руше се употреБОl\l, и у опште руше се одмах чим су 
произведени; но људи који троше главнину занимају се међу 
ТИi\I произвођењем нове главнине, која је још већа но пређашња. 
Растење главнине слично је растењу становништва. Сваки који 
се роди умире; но сваке године рађа се више но што умире и 
становништво расте непрестано, ~Ja да ниједне личности из са
дањег становништва није било на свету пре кратког времена." 

У опште сви они, који приписују штедњи неку важну улогу 
у производњи имућства мешају вазда приватну привреду са 
друштвеном производњом. Разуме се, онај, који је спљискао сво
ју њиву, воденицу, фабрику, или ма шта друго, на ракију, шаи
пањере, разне ђаконије и друга уживања - тај је уништио сво
ју главнину, али своју. За народну производ:њу та главнина није 
пропала, само ако је дошла у произвођачке руке. За народну 
производљу штетно је већ то, што су произведени они предмети 

за раскош. и у опште штета је што живе и троше људи који не 
производе - штетно је у опште некорисно трошење, што смо још 
пређе доказали. 

Некорисно трошење је шири појам но произвођење; ту се 
веn разуме и расипање; као год што производно трошење обу
хвата штедњу, Штедња, у смислу простог нагомилавања капи

тала, и не постоји код цивилизованих народа; и кад би посто
јала таква штедња, она се не би разликовала од расипања. 

АДА ЗА УЗДР~ЖЉИВОСТ ОД УЖИВАЊР'~." 

Ово ШТО с).!о казали о штеlIЊИ и ПТЈОИЗВОlIНОМ Т1)ошењv тако 

је све јасно и очевидно да управо не би требало дa~ се до~азује. 
Но економисте који ту тему нарочито истичу имају у виду нешто 
друго, а не науку. Они хоће да докажу да је штед:ња важан уче

сник у производ:њи, а штедњу они стављају у особиту заслугу 
капиталистима; а ТИl\I опет хоп е да оправдају што ови из цело
купне народне производње узимљу за се лавски део као награду 

за своје уздржавање од личног уживања. Као да је то штедња, 
што они нису своје фабрике, машине и жељезнице - појели и 
попили! 

Неки предмети веn по својим својствима не могу се потро

шити ни на каква уживања. Највише што један власник може 
учинити с њима то је, да их да у размену за предмете за ужи-
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вање, па да ове уништи. Он то не чини из врло простог узрока: 

он хоnе да сваке године ужива "награду за своју уздржљивост", 
па макар и помање, него ли да сврши од једаред. Заслуге ту 
неюа баш никакве. 

Ако се проматра историјско образовање главнине и стање 
произвођачке класе, види се заиста да је права радничка класа 
- људи који су стварали главнину, живели вазда у нај већој 
оскудици. Тако су били робови у старо доба; себри, меропси и 
отроцн у вреые наших "славних Неыањића" ;!О а у данашње вре
ые - надничари у европским фабрикш.Ia. Сваки зна да њихова 
сиромаштина није долазила од "штедње" и тврдичења, но од 
грабљења власника. Али ако би се у опште могло рећи да је 
штедња ЧЈ!нилац у производ:њи, онда би се морало признати да 
само ове произвођачке класе пттеде т. ј. својим уздржавањем 
од уживања и својом патњом стварају главнинv, а ни у ком слу
чају не МОЖ.е се рећи да штеди власник робова или спахија или 
сувремени Е.апиталиста, који сами ништа руком не приваћају. 

Баш ако би се давала награда за штедњу и умереност, та награ
да не би требало никако да припадне нерадницима. 

Питање о награди спада у одељак: о подели имућства, но 
како економисте непрестано трпају то питање у одељак о про

изводњи И l\IИ ћемо о :њему да ГОВОРИl\lО. Но наша је намера упра-
во та: да докажеl\lО да то питање овде Hel\Ia места. 

3. УМЕРЕНОСТ, КАО ПРЕДМЕТ, КОЈИ НЕ ПОСТАЈЕ РАДОМ, 
НЕ МО)КЕ СЕ МЕРИТИ МАТЕРИЈАЛНИМ ПРОИЗВОДИМА 

РАДА. 

Рад је једини чинилац производње, који ле)к:и у самом чо
BeE:OBo,\I организму. Према TOl\le са човечанског гледишта сав 
производ за свој постанак обавезан је радv: дакле он сав ::.\юра 
пр:ипадати: оно:\! оргаВЈlЗ),,ту". је РLlДО?Д ПРО}fзведеI-{. AIZO ли 
је прuизвоД постао раДОl\1 више организю,ш, а не једног, онда он 

од њих потрошио док ј е исти предмет произведен. 

Но еконо"шсте, сви без разлике, осим рада као стварног чи
ниоца у производњи, УЗИl\IЉУ још једно својство човека, као 
основ и лерило награде, а то је - YALepeHOCT. Они не одређују 
човеку награду за то што је нешто произвео; већ ,за то што је 
послужио радника за Bpe~.1e рада са срествима за производњу 

и )к.ин:ьењ::: - дакле не за рад у произвођењу; не за рад око 
заштите производа - за то се даје особита плата - не, већ је

дино за то. што је "одгодио своје лично уживање." Зар је то 
рад? А~,ш то је појава сасвим друге врсте - појава умерености, 
и она се не мшке никако упоређивати и мерити са радом. Про
извод је - плод рада. Како ћете ви измерити који део произ
вода треба да се да као плата за нешто, што се не :може да 
l\Iери papo;'.l? 
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Узмимо да је плуг произведен јеДНОl'.I десетином рада који 
ј е нуждан, да се произведе 50 товара жита. Ту сама суштина 
предr.Iета одређује део производа, који треба да се да као на
града за израду плуга - то је 1/10 од 50 товара пшенице, дакле 
5 товара пшенице. СУ друштву ыењају се један плуг JI 5 товар а 
пшенице као ствари равне вредности између себе и са другим 
предметима, н. пр. новцеl\I, који су произведени истом количи

ном рада). Но колико припада човеку, не за то што је он нешто 
урадио т. ј. извесну количину рада, већ за то што ј е "доброде
телан", или што је паl'.Iетан, или умерен, или речит, или висока 

стаса, или што има "фино понашање"? То су све дивна својства, 
али са СВИlVI различита од појма рада, и немају с њим никакве 
заједничке мере. Према томе не може им се ни одредити као 

награда никакав део рада. 

- Свака врста радње има своју награду, има свој резултат који 
јој служи као награда; н. пр. за поштење награда је пријатно 
осећање савести; за речитост - пажњ::t и пљескање слушалаца; 
за "фино понашање" - уважавање светских људи и т. д. Једна 
награда не доликује другој радњи, те не би имало смисла го
ворити да за поштење човека треба ува:Ж.авати као беседника, 
или давати му неки део производа. 

Тако и умереност и уздржљивост од уживања и штедња 
има свој особити резултат, којим управо треба да се ограничи 
награда за то својство или за ту чињеницу. Рециl'.Ю да човек 
иыа теглу слатког од 5 фуната, да није појео данас свих 5 фу
ната, већ само 1/2 фунте - шта му је награда за ту умереност? 
Прво то што није покварио .ж.елудац; друго то што се има чим 

осладити и сутра и прекосутра и т. д. То исто важи и за човека 
који Иl'.Ia н. пр. З товара :жита, па их није потрошио све за 1 дан, 
већ једе леб сваког дана по 01\.у - шта му је за то награда? 
Прво и прво: како би 0:-, појеО за један даlI 3 товара жита? За 
један дан он би их l'.югао стрпати само у реку, а не у свој же·· 
лудац. Кад би их бацио у реку. урадио би глупо, и прва 1\1У је 
награда за то свест да није урадио глупо и да l'.:y се не смеју 
добри људи; друго, кад једе ОКУ леба дневно трајаће 1\1У целе 
године, а да није "одгодио лично уживање" већ да је потрошио 
леб за један дан, другог дана морао би гладовати. 

4. НАГРАДА ЗА УМЕРЕНОСТ У ДРУШТВУ МОЖЕ 
ПОСТОЈАТИ САМО КАО НЕПРАВИЛНОСТ. 

Ми сио показали како треба да се даје - према делу на
града, ако се узимље правилан одношај у друштву. НО у друш
тву, као што је данашње, дешава се много којешта: у Францу
ској Монтијон је одредио новчане награде за честитост и пош
тење! У TYPcKoi клањаiу се деРВИШИ:'Ia, као великии витезима 
врлине, за то, што уыеју да се врте на јеДНО::VI l\IecTY као чигра; 
међу тни правнчна награда за то била би - позвати их да буду 
играчи у балету. У Персији С:'lатрали су за најпоштенијег чо-· 
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века оног, који је могао највише да попије, а да се не опије. 
Међу тим правична награда за то била би да га прогласе за древ
ну пијаницу. Наука не може узети такве неправилне појаве које 
не одговарају природи предмета као нешто редовно и непромен
љиво; не може узимати такве чињенице у расматрање иначе, 

но само да испита како оне утичу на разуман поредак ствари; 

наука их не може спомињати а да не промотри да ли су оне 

добре или рђаве; да ли их треба помагати и развијати ако СУ 
добре, или обратно, слабити их и искоренити, ако су рђаве. Чо
век има два ока - ту је бадава премишљати да ли је то добро 
или не; то је правилни саставни део човековог организма, по
следица закона природе која производи организам. Но на при
лику у Египту има много слепих људи. О том факту мало је 
тек рећи да он постоји; ваља казати да ли је то добро или не и 
да ли се он може развити или уклонити. То је појава ненормал

на; не производи се истим законима, који производе човеков ор
ганизам, већ случајним СПОљним околностима, које утичу на 
те законе. 

Видели смо у чему се састоји правилна награда за одгађање 
личног уживања или умереност. Прво, у уверењу да је такво 

поступање паметно; друго, и то је главно, у томе што уште,ц1Ј. 
једне ствари коју човек не може потрошити данас, даје му мо
гућност да је потроши сутра кад му је та потрошња нужна. Ако 
се осим ове правилне награде захтева још нека друга која не 

истиче из саие природе ствари, већ се хоће да се сш,ю штедњом 
увелича производ, а не салю да се сачува - то наука :мора про
мотрити: из каквих спољних околности, које припадају самом 

предмету, истиче то захтевање. Да ли су те околности повољне 
за друштвено благостање, и ако су повољне каквим срествима 
могу да се одрже и о.iачају, а ако нису, каквим срестви:ма да се 
ослабе и искорене. О томе ће:\IO говорити кад буде реч о добиту 
И интересу. 



Глава IX.41 

СТАЛНИ И ТЕКУБ.И КАПИТАЛ. 

1. КАД УВЕЛИЧАВАЊЕ ГЛАВНИНЕ IVЮ)КЕ ДА БУДЕ 
ШТЕТНО ЗА ПРОИЗВОЂА ЧЕ? 

У данашњем ПОЛИТИЧНОIl1 друштву постоји закон (о коме 
ћемо ми говорити опширно у другом делу) да се главнина при
купља у руке мањине и да се друштво све оштрије дели на класу 
капиталиста и најамничара. У OBOlV1 друштву дешавају се неке 
појаве, које су дале повода неЕ.ИМ економиста ма да мисле, да 

увеличавање главнине може у неким случајевима бити штетно 
за произвођаче. То се односи поглавито на развијање машина 11 
замењива:t-:::,е радничке снаге :машином. 

Било је време заиста кад су радници и њихови пријатељи 
устај али против машина и захтевали непосредно ;V1ешање зако

нодавне и полнтичне власти да се стане на пут увођењу машина 
које својИ:'I савртпеI-IСТВО?;I умањавају потребу радникове снаге. 
Неке економисте викале су против ових захтева као против "вар
I3LlpCKe te.?KI-ьеН да се став:е в:а пут ЦТ1ви:лизаЦЈ1ј1>!; друг:и су опет 
из човекољубља допуштали да се државна власт у том: случају 

:lшже у:с.lешатrr у "приватне одношај е", У корист радника. Ми 
не ЬеА10 да се ГIушта:';IО у ту ГlреПИ:РКУt која се ВОДI,1ла на са CBJ-E\I 
погрешном теlvlељу, а често иогые и са свим непоштено, - са;vю 
ће2'.Ю на овои ZvleCTY да расмотриыо то питање теоријски. 

Сви преДlVlети, који долазе у главнину l\ЮГУ се поделити У 
ДI2С г,,~(}з::·!е ГO:~!T!,-'!e: ј еДЕТ'! се ТРОЈне ЗR Т1'3,il,Г:tЕ~уgрње ра)1,НН1{а, ;.1 

други за произвођење предмета. Овај први део ишчезава одмах; 

овај други превраћа се у други предмет и тек ће се доцније по
трошити или за издржавање радника или за ДРУГУ потребу. 

Произвођ3.'-!И У TOIZY године издр:л\.3.вају се главнином. 
што је приправљена од прошлих година. Сваке године произ
вођачи :'1l0рају произвести толико исто намирница колико су по
трошили прошле године, те да би l\ЮГЛИ ж:ивети и производити 
идуће године. Ако они произведу ове године мање неопходних 
намирница н. пр. жита, а за то направе више машина, зграда, 

пређе, платна, -- у опште спреме више IIlатериј ала и оруђа за 
рад, онда је очевндно један део утрошене главнине замењен или 

прешао у Т'акав оБJIИК у коы оБJIИКУ не lYIоже се употребити не-
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посредно као намирница. Пронзвођачи идуће године неће имати 
довољно срестава за живљење, ма да су се целе године занимали 
корисним радом, и ма да се главнина веома увећала. 

ОВО је једини идеални случај, где увеличање вуче матери
јалну оскудицу, а не благостање произвођача. Ми велимо. "иде
ални" случај, јер очевидно, то се може десити само у Једном 
затвореном друштву, које има слаб или никакав промет са стра
ним светом, а таквог друштва заиста нема међу цивилизованим 
народима. Народ може намирити своје потребе раЗ.меНО;'i са дру
гим народима; или ако његови производи нису удесни за раз·
мену - кредитоЈ,1.. Међу тим са увеличаном гла.внином народни 
је рад постао производнијИ но пређе - земља Је одобрена, ма
шине усавршене, путови и канали направљени и т. Д.; - нарс:д 

идуће године врло лако може да произведе све намирнице КОЈе 
му требају за идућу годину и да врати свој дуг. Изуз.имље се 
случај, кад је кредит неразмишљено потрошен; в;ад Је народ 
узајмљену главнину уложио ":( таква :rред;узећа, КОЈа ће му тек 
доцније доносити корист. То Је случаЈ, КОЈИ смо ми рас~атрали 
говорећи о производном и непроизводr::ом трошењу: кад Је неки 
производни издатак учињен, не у свОЈе epe.ltie. 

Да ли је заиста могућа таква неразборитост, и да ли се она 
кад год дешавало. --- ми о томе не ћемо да разбирамо. Само ТЈ?Рl\И
мо да осшt oeOZ jeaHoz јединоz случаја који тешко да се икада 
.ltюже десити у "Цившz.изовано.М друштву, 1-шука не признаје да 
увеличавање zлавнине Ј,юже да шкоди nроизвођачу. 

2. РЂАВ УТИЦАЈ МАШИНА НА СТАЊЕ РАДНИЧКЕ КЛАС~ 
НЕ ДОЛАЗИ ОД СУВИШНОГ РАЗВИТКА r ЛАВНИНЕ НО од 

ДРУШТВЕНИХ ОДНОШАЈА. 

Но у данашњем друштву, које је подељено на капиталисте 
и раднике, она подела главнине, коју смо СПОЈ\1енули у прошло:м 
одељкv, има особити значај. Срества за издржавање радника сва 
су у рукама предузимача - капитали~те и дa~y се раднику у 
форми новца. Фонд раДНИЧI{е плате, КОЈИ се даЈе радницима, то 
је један део капитала предузимачев~г. Тај дe~o капитала у капи-
>--'"' __ "'''''.....,_''''1'~'!'"'1',..." ... 'I' Т"....,..., "i""!'""r""'\''1'f'"t'''1''''''''''''';''' ....,n,...,о. f"'1':I '1""Ј?1_с""71ћ'1' 11 rrH' ОD7ЈТ1.Г!! ~C!Pl!TaJ'L. Оче-
.Lcl';J../i.L\""J.IJ.--:l.l.-Ј.U",'~.!.. .t.Q"';;MJ-.L.~l ..... -"Ј..)Ј '-"'-'Ј. .• 1I ... "-''- .I..'-'i#::Ј'''''''''' ""_ .. и....... .L ..... ~ .. -

видно овамо спадају сви производи које капиталиста произво~и 
у намери да их преобрати у новац, а не само они предмети, КОЈИ 
се, по својој каквоhи, могу употребити као намирнице. Други 
део капитала коiи се не преобраћа у радничку плату но се на
гомилава у оБЛ';КУ машине, зграда и т. д., зове се стални капи
тал. У овом сталном капиталу, један део његов - машине _. 
играју особиту ва..жну улогу за радничко благостање. 

У свима земљама, где је данас развијена капиталистична 
производња, догађа се непрестано, да развитак сталне главни
не, т. ј. управо развитак машина, замењује радникОВУ снагу и 
тиме раднику одузимље начина да свој леб заради. Чим капи
талиста уложи један део текућег капитала У машине, дође У 
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такво стање, да може толико исто, или још више робе произ
водити са мање руку, одмах гомила радника постаје непотреб
на у тој грани производње. За другу грану производње они ни
су спремни баш и кад би било главнине. При свем том они су 
способни за неке најниже радове у фабричној производњи и 
својом конкуренцијом још већма побијају цену рада. То траје 
дотле, док капитал не рашири опет неку другу грану производ

ње. И то се опетује непрестано: непрестано један део обртног 
капитала превраћа се у стални, и непрестано један део радника 
остаје без рада и без срестава за .живљење и пропада од гладне 
смрти и патње. У истини може бити "текући капитал" т. ј. 
капитал, који би се могао употребити као радничка плата, ни

је никад ни био апсолутно смањен т. ј. није никад силазио 
ниже оне цифре, Е:оја је нужна за издржавање произвођача. 
Шта више може бити, да исто друштво, код Е.ога се јављају 

залишне руке због "оскудице капитала", даје у исто време на 
зајам другим народима стотинама милијуна свог капитала, који 
је одузет од обртног капитала у самој земљи, јер је тамо не

потребан. 
Треба увек имати на уму, да "капитал" у капиталистичном 

друштву преставља особити облик главнине, и да новац, који 
по смислу наше теорије и није главнина, управо је главни и 
најсавршенији облик капитала. Индустријална Енглеска никад 
не производи толико ране, колико је потребно за сво њено ста
новништво. Али она производи огромну количину других пред
мета: памучних и вунених материја, гвожђа и т. д. И ове пред
мете продаје по целом свету. Новац, што га капиталисте добију 
сваке године продајом својих еспапа, то је извор одакле се црпе 
издржавање раДНИЧЕ:ој класи у виду радничке плате. Но од 

Е:апиталисте зависи, Е:оји Ђе део те суме заиста употребити на 
радн:ичку плату. Они :\шгу један део новца уложити у држав

не облигације неке стране државе, или у нека страна акцијо
нарска предузећа, или на усавршавање ilIaшина, или :ма на 
начин, који би иы .~aBao добит, а да не ,:,юрају заНИil1аТИ исти 

број радних руку. 

ОВaIШ заиста и бива у свима зе:\IЉЮIa, где је капиталистично 
газдинство развијено. Радници својим радом дају могућност ка-
1Iиталисти, да l:Huje ivlашине усаврши и у награду за своју вред
ноћу и способност - остају без леба. За то радници у први 
мах, кад се поче да развиј а машинска производња и да заме

њује ручни рад, устајаше увек против нових увођења машина. 
Лукаве еКОЕо:.!исте често се претварах}". као да не разумеју 
право зло против кога устају радници, па нападаху на раднике, 

1\:0.0 на дивљаке, који оће да заДР:Ж.е усавршење производње и 
"ослобођавање" '-ювека од трудног рада. Али сиромашни рад
ници осећаше добро cBoioM КОЖ:О:'f, да се они усавр:r.:;lењем ма
шина ослобођаваiУ не само од терета већ и од леба и живота. 
Економисте не хтедоше да увиде оно што су радници увиђали, 
већ шта више доказиваху, да ј е увођење машина корисно по 
саме раднике, јер се тиме ујевтињавају сви производи, које и 
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радницима иде у корист, као потрошаЧИl\Ia. "Али каква је уте
ха, вели један образован радник, за једног сиромашка што ће 
други неко н:уповати јевтиније оне производе, које је он пређе 
производио и од које је производње живео, кад су сад његове 
способности постале сувишне и он услед усавршене производње 
остаје без леба." 

џ. С. М.42 увиђа такође да развитак машина у једној грани 

производње lVIоже привреl\lено да остави радника без леба, с 
тога у том случају допушта утицај зшшнодавне власти у Е.О

рист радничке Е:ласе: "Ако би улагање капитала у машине или 
корисне зграде, вели Мил, расло кад год тако брзо, да би веома 
умањило масу производа, којИlVIа се издржава рад, то би зако
нодавна власт била обавезана, да стане на пут TaKOl\l наглом 
растењу. А IШИ.О усавршавања, која у опште не умањавају масу 

занимања за раднике, готово свагда одузимљу занимање једној 
класи, то законодавна власт мора сматрати као своју најзш<;,о
нитију бригу, да се постара, о интересима људи, који се при

носе на жртву у IШРИСТ својих суграђана." 
Но радници данашњег времена не задовољавају се ни с 

овом полутанском ј\'lером. Они не ће да се налазе у такво;\, 
стању, да они своји.м paao.At стварају капитал, па да иЈ\! се после 
њихова зарада дели као .ЩLЛОСТИ1-Ыl. Оваким појавама није уз
рок усавршавање машина, но сама организаци.iа друштвена, где 
је поједини капиталиста власник над оруђЮ\Iа за производњу 
и над раДНИЧКОiVI платом. С тога у данашње BpeiVle радници не 
устају више против машина, веn против са.ие друштвене opza
н.изачије, у 1\.Ојој усавршавање .~taшина [lLАШ Ј тако штетан УПЩClј 
за произвођача. 

Ми смо се задржали на овом предмету IIlaЛО подуже, да 
објаснимо управо око чега се води данас борба између радник;} 
и капиталиста, и шта значе управо раднички нападаји на "ка

питал" и машине. што извесни писци престављају као варвар
СБ~}Т Te)KI-ЬY~ ла се све ~~спаЛI1" Ј1 ,~порушr1';' што састав,ъа Е~апи·

тал. Што се тиче саме науке. l\IИ ClvlO видели да је апсурдно. 

3. ГЛАВНЕ ТЕОРЕМЕ О ГЛАВНИНИ, КОЈЕ СМО ДО САДА 
ИЗЛОЖИЛИ. 

Све што СЂ.'10 ДО сада l\:азаЛЈ'1 о постан:к:у :и Г..:"1а1Ј-

нине, l\ю:же се свести у неI<;,ОЛИКО основних правила или тео·· 

рема: 

Рад је једини извор производње 11 једини извор из кога 
постаје главнина. Преrvta томе главнина се може нагомилавати 
само непрекидним произвођењем. 

Како је трошење нераздвојно скопчано са произвођењем. 
то се за нагомилавање главнине може рећи, да се главнина 
увеличава непрекидним производним трошењем. 
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Штедња је СЮlО једна прелазна тачка од једног произво
ђења другm.l, а није никакав чинилац у производњи. 

Штедња приватног човеI\:а корисна је за њега самог, као 
што је расипање приватног човека штетно за њега самог. За 
народ је штетно произвођење предмета, који не могу да служе 
као срество за даљу производњу; а тако исто штетно је у 
опште некорисно трошење. 

Производња се увеличава само увеличавањем главнине, а 
не траЖЊО;\I производа. С тога непроизводно трошење не l\lО.же 
шшад бити I';:ОРИСНО народу у TOl\'l смислу, као да оно "даје за
Ш1ыање раду." 

Граница, докле се ыоже увеличавати производња зависи 
са"ю од радне снаге и срестава за производњу. а оскудица не
ilРОИЗI30ДНИХ трошача не .ЫО.Еке спречити развитак производње . 

. Оне појаве, Е.оје се у неким данашњим друштвима пока
ЗУЈУ као "суви~на производња", нису никако сувишна произ
водња, већ кра.Јна ОСЕ:удица произвођача, који нису у стању да 
купе оно, што су сюш произвели. 

Производња народна увеличава се cai\IO увеnавањеl\I радне 
снаге, а радна снага увећава се: укидањем некорисних зани
",тања; Уј\lНо:жавање?lI радних руку у Е.ОРИСНИIll радовима; ши
рењеlVI општег и специјалног образовања ыеђу радницима; уве-
~ 1 . v 
л.авањеl\1 воље и енерl)ИЈе радникове, поправком његовог стања 
н укидањеы свију оних установа, које Cl\Ieliy да се радник не 
КОРИСТ!! потпуно својо:н зарадом. 

Све држ:авне ыере, кој е не нду непосредно на увеличавање 
радне снаге и главн:ине. а хоће да увеличају народну произ
БОДЊУ ништавне су, н иду у корист само појеДЮ-IИi\'I клаСal\Ш 
ЈIЛll <llЈГ-IНОСТiС,IСЈ.. 

количина Еа~\IИрн!ша. у 

, clI~O се 

на рачун текуће, :.\lы,;;:е бити 

заиста не ПРОИЗВОДИ довољвд 

еВИ:\Iа, као што је н. пр. 

.Ј:анаШI-ьеr,I 1(апr/11"'а.~II1СТЈ'1ЧНОI\"1 др~тштв:,-т. 
OCE:Y~Jlцa ЧJLI~ако I-IC долаз:и ОД СУВ!IШНОГ развитка 
сталне Г,'[аЈлп!не. но оп 



Глава Х.43 

VСЛОВИ ЗА УСПЕШНУ ПРОИЗВОДЊУ. 

1. ПРИРОДНА ПРЕИМУЋСТВА ЗЕМЉИШТ А И КЛИМЕ. 

Између свију узрока, који утичу на успешност производ
ње, највеnма падају у очи природна преимуnства земљишта и 
климе. 

На врло ограниченом простору веn се примеnавају грдне 
разлике у плодовитости земљишта, н. пр. кршеви у.жички и 

чачански и долина моравска. На веnем простору још се веnма 
опа.жа грдна разлика у плодовитости земљишта, н. пр. плодне 

долине Нила, Ганга или Мисисипи[ја] , кад се упореде са пеш
чаним арапским и африканским пустињама. 

Разлика климе чини такође грдне разлике - почев од лад
ног севера, где расте само чкаљ и маховина, па до тропијских 
земаља, где расте најплеменитије растиње. Уплив климе утиче 
не само на производност земљишта и богату разноликост про
извода, већ и на одр.жање производа. 

Преимућство једног земљишта над другии долази не само 
од природне плодовитости и угодне климе. Неки су предели 
богати неким материјалима, који су врло важни за човеково 
благостање. Тако у Енглеској угаљ који се налазе 

близу један до другог накнађују са сувишком њено прилично 
сиромашна зеыљиште и неугодну климу. Други опет имају изо

биља покретне водене снаге и тиме страшно добијају у радној 
снази; неки опет имају воде за пловидбу и тиме уштеђу;у рад 

за прављење путова. 

Ове природне преваге земљишта једног народа над другим 
утицаде су веома на постанак, развитак и распростирање ци

вилизације на земном шару. Оне су ТaIшђе узрок тако званој 
zеоz.рафској подели рада. Ова је подела врло карактеристична 
не само на великим просторима, где се та подела оснива на 

температури, правцу ветрова и токова морских. количини свет

.10СТИ у течају године итд, него и на :малом простору где та 
подела зависи више од месних прилика. Тако се Н. пр. произ
води памук, шеnерна трска, кафа и друге тропијске биљке са
мо под извесним степенима географске ширине, а у Европи је 
њихова култура већином немогућа. Тако исто природа земљи-
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шта често чини да на ограничено:м простору једне др.жаве (н. 
пр. Енглеске) je~He су области зе:мљораДНИЧI~е, друге се занимају 
поглавито производњом гво.:а\:ђа, угља или каквом другом ин

дустријом. 
Сви ови природни услови морају се узети за један народ 

онакви какви су, ако народ или једно друштво живи на огра
ниченом простору земље. У главним тачкама производња се 
мора удешавати или боље прилагођавати с природом. Али са 
развиткоы човековог знања, човекова се свест шири над при

родом и он мо:же у многоме да поправља и допуњава оне :мане 

и недостатке земљишта, што му га даје природа; да шири кли
матичне границе и уништава природне препоне које су пређе 
постој але. До душе овим путем мора се на једном J\IecTY тро

шити више рада, да се произведе неки продукт, но на другом, 

где су природни услови за њ повољнији. Али код културних 

народа управо је немогуnе производити увек сваки производ 
само онде, где су природни услови најповољнији за њ. Густина 

становништва и нагомилавање потреба иду упоредо; и ако би 
се производња делила географски према томе, где су за коју 
врсту производа сви услови најповољнији, то би се морала упо
требити често огромна срества за пренос производа, а то би 

потрло ону уштеду рада, која се добија при произвођењу. Осиы 
тога, при такој подели занимања човекове способности се раз
вијају једнострано у свакој области, јер су све способности огра
ничене на извесан број занимања. 

У опште, са развитком културе развија се разноврсност 

занимања у сваком друштву, а с тиие и разноврсност способ
ности и знања, и то се ыора увек сматрати као културни на

предак Свако друштво тежи да што више разноврсних намир

ница производи саыо, а да набавља са стране оно само, што 
управо природни услови не Допушта.iу 7-шкако да се на месту 
производи, или би требало огромних .жртава, које није вредно 
подносити. При 1'0:\1 треба још ПРИ:\lетити, да са У.:"Iагање:.I гпав
нине у зењљу, сања се каквоћа зеIvIЉ11шта мења; она добија 
разна Iшрисна својства, која од природе није имала, а за сле

дећа колена ыогу се иста својства сматрати као 11 природна 
својства зе}fљишта. Ти:ме се још већыа олакшава разноврсност 

2. УТИЦАЈ ПРИРОДЕ НА КАРАКТЕР ПРОИЗВОЋАЧА И 
УСПЕШНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ. 

Међу природне услове, од којих зависи успешност произ

водње. долази и утицај природе на карактер самих произво
ђача. Шта више, Мил вели, да овај узрок упливише много више 
на успешност производње, но и сама природна својства зем
љишта и КЛИl\iе. 

Без сумње, умна и телесна енерђија, предузимљивост и 
дурашност у раду у опште каран:терише народе, што живе у 
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благостању. Али lШ-ЮГИ научењаци држе да су ова својства ка
рактера нешто стално и непроменљиво, управо неизбежна на 
извесном зе:'l'rљишту са извесном климоIvI, или срасла са извес

ном раСО?I људи, па чак и са извесном народношћу. 
По досадањем ИСКУСТВУ HaYI\:a тврди, до душе, да карактер 

појединог човека, па дакле и карактер народа зависи: од при

роде организма, 1<оји је у клици наслеђен од родитеља, од ране, 
I<Јlиые, васпитања, друштвеног живљења и т. д. Али наука не 
каже у каквој сраЗi\Iери утиче сваки од ових узрока на обра
зоваље Е.арактера - на вредноћу и дурашност у раду. Корис

тећи се овом неодређеношћу економисте (и други научењаци) 
често повлађују насиљу и грабежу, казујући онако од ока, да 
читав и народи нису способни за рад и цивилизацију - овде 

због Е:ЛИ"lе, та:'l'1О због расе, и т. д. - ;\ш да се види јасно, да 
је карактер тих народа образован под утицајем највећег на
сиља и грабежа, дакле под утицајем других услова, који ни"1а
ло не зависе ни од спољне природе, ни од природе човековог 

оргаНИЗј\да. 

У данашње време постала је обична фраза у Европи, да 
"ладни север" и "жарки југ" убијају енерђију и вољу за рад: 
да је само "уиерена" клима угодна за човеков развитак. Али 
НИIШ управо не ПО?IИШ.;ьа шта је то жарка или ладна клима, а 
шта опет умерена. За Енглезе, Неl\ще и Французе, Италија је 

већ "југ" и њена кли:::vrа "убија енерђију". Грчки и Римски пис
]ЈИ налазили су са СВИ?>! обратно. да Грчка и Италија Иl\шју 

ушерену К!IИЫУ, а таl\Ю ,,на северу", за Дунавоју, и за Алпима, 

ЮIима је тако сурова, да цивилизовани живот не :::vrоже да се 

развије у њој. Зеl\IљодеЛСК!1 радови у МНОГИ?I зеМЉЮlа н, пр. 

у Русији бивају у вре:'lе такве каква не бива никад 
у I-Iеапол~у ИЛИ :f\/l3,,10j Ее~,IарI-IОСТ за рад у ОВИ:;\1 

з е:,тЛ"Ј а;',lа се :~ Р;7С!1ји: не С1Iеће 
ће'\! раду, Те:\шерnт:;трn дана у Источној Индији 

."О.'ICl3И од до 30":"1 ПО . а руски сељаци раде пп 
:35 више. Ј/1з :тога се :\Io:tKe ЗEtЕЈЪУЧIТГИ, да aI-:О се јУ)1{ноеврол-

Сl~И ЈЈ азиi аТСIZИ раДI-IИК 

Ћ~ТfТIZ узрок ~J Че~',1)7 дрУГОi\-I. а 1-1(; у 

~]a I1:ча ~Iадо потребd Ј пп 

онда треба тра
Тако НСТО не стоји, 

за то He?fa побуде .да ради. 
I"f rТИНr1 Т~1()пrТ(1,f ~y npf?ne ТIЧ I! ::,'!2.~I::e рпдr. 3:1 

добиiање ране, али да би човек :l1Orao угодно живети, треба ЫУ 
ОСТВ1 ране' још :'1Ного преД:'Iета, Тшш данашњи археолози објаш·
њавају, да су вавилонски дворови Јгыали за то онако страховито 
дебеле зидове. да држе ладовину у становима: такође њима су 
били потребни ОГРОi\IНИ канали за поливање поља, L!истерне и 
бунари за пиј аћу ВОду - ј едном речи они C~T имали увек ТО
ЛИЕО посла да се никад не пролење. 

Историјски се зна, да су баш у ТИil! предеЛЈП,та. где ми 

данас видимо лење, апатичне народе, поникле прве људске ци

вилизације (Вавилон, Епшат, Јудеја и др.) и да је тамо цветао 
некад бу јан, радин живот. И баш та њихова цивилизација rr 
њихово богnство (производ неу:'l'ЮРНОГ рада) МЮПIЛи су дивље 
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орде средње Азије, да их ПОЕоравају и уништавају производе 
њиховог рада дотле, док заиста нису пали У лељост и немар. 

Њихову вредноћу СЛО:\'Iила је дивља"-!ка сила, а не жарка кли
:.\тa.~' 

З. УТИЦАЈ РАСЕ НА УСПЕШНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ. 

За пример неспособности расе обично узимљу азијатске на

роде, код којих се цивилизација укочила. Али само кад се про-· 
учи историја тих народа, одмах се види, да је ту било далеко 
јачих уплива но што је била КЛИ:'!а и други "природни" ути
цаји. Да узиеiV1О за пример Индију :и Малу Азију. Од Х. века 

на овамо Индију је сналазила три пут така иста напаст, као 
што је у Европи била позната под именом: сеоба народа или 
завојевање ри~нс)(е lцmерuје од варвара. Њу су најпре попла
вили Ганзевиди, за ти'\I орде Бабера, а на послетку номадске 
орде Надир-Шаха из Перси.iе.44 То исто било је и у Малој Ази
ји: најпре Бедујини, за тим Селџуци, за тим Османлије, после 
Тамерлан, а после опет Осr.танлије.45 

Тек што су једни завојевачи нешто ослабили, цивилизова
ли се, тек што су се у неколико стопили са покореним зешљо

делцима, и тек што је почело да се уређује нешто налик на 
оно стање, које је било у Европи У IX. и Х. веку, а оно се јав
љају нове орде и на ново се опетује иста историја, што је у 
Европи била у IV. и V. веку. Преставте себи да се у западној 
Европи десило у Х веку оно исто, што се с љом десило у IV. и 
V. веку, па да се с њом то исто десило у XV. веку (као што се 
то заиста десило с народима на Балканском полуострву)? Коли
ки је био еКОНО:>.IСКИ и законодавни развитак Европе од V. до 
Х, века? Сво то вроте прошло је само у томе, што су се див~ьн 
ДОШЉClци стапаЈIН са староседеОЦИl\Ia. Престави:\1О себи да се 
тај процес стапаља вршио три пут У течају 1400 година, а не 
iедан пут. и да се СЕLlКИ пут. пр:и с:вршетку сваког стапан:)а јав
љале нове оРди.iе. те се исти процес l\1Орао вршити из нова, 
K~aKO би T2:~и Ј1зг.rтедали: HC:I::O~7IyE":O пута он:и: :из-
лазе из ДИI3љаштва с великим напором, и сваки пут спољашња 

сила руши их v гmеђашње варварско ропство, 

При.\!, Ми смо се задржали, да побије:'>ю овај :l1НИМИ ПРИРОДНИ 
узрок, КОји ђоја поглавито умањава ПРОИЗВОДНОСТ рада у жаркој клими, 
нарочито с тога, што у те узроке верују не само обичне економисте ћиф
'ПЈНске школе, но и зна;vrенити ауторитети научни. Тако чувени Бокло 

вели, да је у 11ндији и: друrИ~,:f jYJK:r.-!О азијаТСКИ:,I зе:;,!"ъо.:"lа ропство пос
тало из природних узрока: земља је издашна, па је рад jeвТUH; топла 

клима и издашност земље чине те ЉУДИ немају енерђије за самосталан 
рад и привреду, те с тога је радник пао у ропство. На који начин? 

То до душе Бок:ro не објашњава, али из свог његовог говора о овоы 
предмету ВИДИ се да он на постанак ропства у тропским земљама гледа 

кроз наочаре ћифтинске економије. Кад то не би било, он би видео 
оно што је ИСТJf:-ILl ;1 што историји сведочи: најпре је постало ропство 
насилни.\! завлађuвање.\l над људИ.1tа, а за тим је ропство створило ле
њост и апатију. А разуме се наја.нни рад .нора бити jeвТUH свуда zде 
постоји ропство. 
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Какав је ту уплив расе? То је управо уплив пустара сред

ње Азије, које леже у суседству, па непрестано избацују пото
ке варварске лаве на све земљоделске народе у околини, Осо
бености тамошње расе ту ништа не значе, као што немају ни
каква значаја особености земљишта, што лежи у подножју Ве
зува. То земљиште са свима његовим геолошким својствима 

непрестано залива груба маса, кој а уништава сваку плодовитост 
њену; пролазе векови; маса лаве под разним утицајима приро
диним постаје угодна за растињски живот и тек што се покрила 

једним слојем културне земље долази опет поток ватрене лаве, 
која спали све што је израсло и опет све покрива каменитим 
покровом. Међу тим на двадесет сахата у околини лавини по
тоци нису могли да допру; људи су се на тим местима користили 

дужим роком, те су подигли бедеме и ровове, кроз које не мо
же да пробије лава, и кад би доцније дошла до њих. У таквом 
одношају стоје данашњи цивилизовани народи спрам споме

нутих народа, које је варварска лава плавила много чешће. 

Ми овим не ћемо да кажемо да разлика расе нема уплива 
на цивилизацију, само ХОћемо да се оградимо од крајности. Не
када је владало у Америци уверење, да је негарска раса неспо
собна за цивилизацију, а од кад се почеше учити црна и бела 
деца у школама заједно, управо се између њих не примећава 
никаква разлика. Данас се за црвенокоже Американце вели, 
да су неспособни за цивилизацију, а кад су Шпанци уништили 
њихову цивилизацију у Мексици и Перу, они су у многим од
ношајима били цивилизованији но њихови освајачи. Природне 
и друштвене науке још нису толико развијене, да би се могло 
одредити колико утиче на развитак цивилизације спољна при
рода и организам људи, а колико друштвене околности. Но у 

опште треба узети као правило, да је утицај друштвених окол
ности неизмерно већи, но утицај спољне природе код иоле ци
вилизованих народа, за то на њих не треба обраћати пажњу при 
економским испитивањима. 

4. УТИЦАЈ МОРАЛА НА УСПЕШНОСТ ПРОИЗВОДЉЕ. 

НИКО не СУl\lЊС1, ,.ца j~ у l:ИdhU1V! hdPOAj ПРОЈ.iЗlЗодmа у тс
лико успешнија у колико је народ люралнuјu. Али се врло че
сто и у практичном животу и у науци морал разуме врло огра

ничена, па и изопачено. Обично се сматра да је сваки онај мо
ралан, који врши све оне дужности и поштује све оне одношаје, 
који су прописани позитивним земаљским законима. ПолазећИ 
с тога гледишта, економисте држе, да су главне користи, које 
,vюрал доноси друштву, што у народу има мање парница и су

ђења у опште, дакле мање дангубе; и што ће мање бити судија, 
полицаја и других чувара државног поретка дакле мање 

непроизводних радника и непроизводних трошкова. Истина је, 
да је за народно благостање штетно, што неки људи живе не 
радећИ ништа, но краду, варају и отимљу од других, а други 
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опет морају ове да вребају и да чувају остале. Тако исто ис
тина је, да је за народно благостање веома корисно поштење 
у грађШ-::ки:м одношајима: у заДРУЖНОl\I раду, узајамним услу
гаыа и оовезама, у размени кредита и т. д. Не СШvIO што се тиме 
уштеђују парнице, но се ТИ?vIе уштеђује сваки сувишан трошак 
на контролисање, осигуравање и т. д. чиме је претрпано сувре
мено "правно" друштво. Али је врло површно схватање, да се 
м~ралност и неl\IOралност .људи односи само на крађу, превару, 
уоиства и друге радње, КОЈе су означене у позитивним законима. 
ПојЮI мор~лности је иного дубљи но што га обично схватају 
сувремене Јуристе и еКОНО;VIисте, и његов је значај за народно 
благостање много већи. 

Лич.на је потреба основна побуда, што покрећ.е човека да 
ради и ПРОИЗ80Uи .. То се обично зове - еZОlLзаА!. Али саи појам 

потреоа врло Је различан код разних људи и народа, који 
се налазе на различном ступњу развитка. Тако се зна у опште 
за дивљаке, да они пре осећају потребу да се иските и наша
рају, но да имају добро одело или угодан стан. Мил вели, да 
су дивљаци н? Јамајци и Демерари сачували своју вреДНОћу и 
вољу за рад Једино из потребе кич.ељивости - ХОће да се је
дан пред другим нагиздају. Да богме, рад из оваке потребе про
изводи само предмете за раскош и пре или после морају се 
осетr;.ти штетне последице оваког рада. Већина људи код наро
да ооразованих ради из потребе, да одржи себе и своју поро
дицу и да зауз;vrе онакав положај у друштву, који се тамо сма

тра 1:ao уzледан. НО K0i:: истих :rарода има још једна потреба, 
а то .Је потреба - бити oozaT; т. ]. сваки жели да има више 2\13-

те?ијал~их блага .но други људи, l!e с тога што би он У ствари 
имао вене матеРИЈаЈIНе потребе, веБ просто из сујете - из же
ље за неком уобра:женом величином. 

Ова основна, страшно н.е.ыора.лна црта, опажа се у карак
теру CYBpe~IeHe европске буржуазије. До душе ова побуда пот
~,аљи~ала Је ЕВРОПј~ане на рад, као год и СПОl\lенуте црнце у 
ИНДИЈИ, И створила Је чудеса данашње индустрије. Али на из
весно:м: ступњу - на коуте се она већ :налази: у B:el{.I:rr..l зе1ZЈъа7vlа 
- она у:rиштава и Cal\I народ. Најбољи је доказ томе сувремена 
Ј~рлаНДИЈ.а. Ту се маса народа непрестано исељава из земље 
300:;:- I;:.рајње СИРО;,IClШТУlН<=, 1:1 капиталисте енглеске rrепрестано 
гомила]у. бога~тво, Ј;сцеђено из те сиромаштине. Та жеђ европ
ске буржуаЗИЈе за оогаством, да производи само оно, и на она
кав н~чин, како ће Иl\шти највећу добит, а не обзире се ни на 
потреое масе народа, ни на његово скапавање од СЫ.юг преко
мерног и неугодног рада. За то буржуазија производи огромну 
масу предмета за раскош, док маса народа остаје без одела, 
без станова, без хране, - у опште без најпречих намирница. 
Управо не може се израчунати какве огромне штетне последице 
доноси народном благостању развитак ове неморалне тежње. 
Колико би неизмерно био производнији рад народа, кад би сва 
она главнина и оне радне руке, што данас производе предмете 
за раскош, ишли на поправку станова, одела, хране и других 
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радни'-IКИХ потреба, и на љегово образова~е? Али они ОД којих 
зависи распоред главнине у друштву, т. Ј. капиталисте, "при

родна ствар", не предузимљу ни најмању поправку у стању 
радника, ако им то не обећава веl1у чисту добит. 

Морална је радња она, која је КОРИСI'Ш за цело друштво. 

А :'lОралан је човек онај, који се у свакој својој р~дљи управл:а 
по том начелу. Према томе у економским одношаЈима: сваки Је 
обвезан да ради оно, што је за друштво корисно (у смислу про
изводње), а не са.1Ю оно ШТО ње.1tу доноси хасну или добит. Без 
оваке узај амности рада и услуга не може бити никад народног 
благостаља. С тога гледишта неЈ\юралан је сваки некористан 

(за друштво) рад, као и свако користоваље туђим радом - да
кле свака радља за "добит";с. јер се таква радња увек оснива 
на пљачки туђег рада. Тако исто ваља :жигосати као не?iюрално 

свако уживаље, које није заслужено раДОllI корисниы за цело 
друштво. 

Ето, то је прави појам моралности. У данашље време сраз

:'IepHo има врло мало људи, који раЗУ?ilУ истински l\юрал, али 
се опет број тих људи увећава непрестано и ми f.Ю.жемо уна
пред казати, да ће сигурно истински морал одржати победу 
над лажним, и да ће се са победом правог морала преобразити 
сувремена производља на велику IШрИСТ масе народа. 

5. ОСТАЛИ УСЛОВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ УСПЕШНОСТ 
ПРОИ3ВОДЊЕ. 

Од свију других узрока који утичу на развитаЕ. гlроизвод

ље најважнији је без сумље образовање радншса. Уини разви
так радника, његова разборитост и досет љивост у свакоы послу 
страшно много утичу на успешност посла, а TaK~ исто: ручна 

вештина и уопште телесна гипкост. Сва ова СВОЈства се 
веома разву;ти умним и телесним васпитањеivI и вежбаљем у 
радv. Образоваље радника зависи, разуме се, од склопа друш

~Ћеiюг. Овај узрок дакле доводи се под други општији узрок. 
гl то је друштвено устројство. од кога зависи и образоваље рад
ника 11 сва друга блага, као: лична C?1ZypHOCT, слобода. награда 
за рад и т. д. 

ivIи (;ми bl::n lUЬUј.ЈИЈlУ!, ,цс' HJH.:h.Yl СТјпањ е i\iEu-

гих народа у i'~зији и Европи поглавито објашљавамо T11l\Ie. што 
су ти народи били изло:жени непрестано паљењу, пљачкању и 
гњавњењу, или постојаном насиљу у облику Б:аСТИI-IСЕ:ИХ и де
спотских установа. У целој 2ъудској историји опажа се тај фак'г_ 

да :vraтеријално благостање зависи највећма од друштвеног ус
тројства - од личне сигурности, слободе и правде што је у 
друштву остварена. У опште се :може узети, да се код свију 

народа слобода и правда поглавито осигуравала развитком пра
вих моралних појмова и осећања, који су се изражавали у на-

* Реч "добит" (pl'ofit) ми узимље2V1O у оном смислу, у ком је узимље 
буржуазија и њена наука политична економија. 
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роднu.и обuчајlLAlа u јавно.н л!Нењу; државни закони и власти 
имали су узгредну, а често врло штетну, улогу. Где се хоће 
законима и властима да оскгура личност, љен рад и напредак, 
ту обично - npeTezнe дара .1fepy. Не само те установе за оси.
гураље постају претешке за народ, већ обично долази заштита 
закона за појединца тако скупо, да он воле често да отрпи на
сиље и неправду но да тражи заштиту закона. За саму Енгле
ску, која се сматра као најзаконитија земља у Европи, Мил 
вели, да ј е личност тамо осигурана много већма ј авним мнељем 
но заКОНG:\I. 

Сви ови услови за успешност производље, што смо их про
мотрили у овој глави, и ако су врло вюкни, нису непосредни 
чиниоци у производњи. Они утичу на производљу тек посред
Н0, утичући на личност произвођача. Ми ће),IО сад прећи на 
оне услове, који се тичу непосредно самог рада и производље. 
Ти. се услови сви садрже у оном знаl\'Iенитом појаву у друштву, 
КОЈИ се зове: подела рада и удружење. 



ПОДЕЛА РАДА И УДРУЖЕЊЕ. 

1. ПОДЕЛА РАДА У ДРУШТВУ. 

На први поглед :може се опазити подела у друштву на раз

не гране, као: земљорадња, индустрија, трговина и т. д. Свака 
од ових грана или родова дели се на видове, ови опет деле се 

на подвидове и т. д. На тај начин видимо у друштву разно
врсна занимања којима се баве различити људи, сваки у свом 

занату. Један производи жито, други леб, треnи одело, четврти 
Еола и т. д. а сви скупа производе све намирнице које су по
требне једном друштву. 

Било би врло дуго, кад би излагали историјски развитак 

ове друштвене поделе рада. У кратко можемо казати, да она 
постаје природно још у патријархалној породици, где свака по

родица на:мирује све своје потребе; ту се дели рад по разлици 
пола и година. Са развитком породице и племена, 1I1ешањем 
и сукобима између њих развијају се разни одношаји међу њи
ма: јављају се господари и робови, власници и поданици и Т. д. 

се рада дели сада и преllШ друштвеном положају. Раз

личита плеll1ена, општине или друштва :ж:иве у разним географ
СЕ.ИЫ и клшлатичним УСЛОВИllШ и према томе код њих се раз

вијају разне врсте производње, преТVIа разним природниы изво

РИlllа (lIП1 смо веn говорили о овој географској подели рада у 
прошлој глави), које свако друштво има на СВО:Ы расположењу. 
Различитост рада и производа ствара размену производа из
:,ICijy "1'I.Ј:с.:l0IЗ:1 ј е~I-IСI' ДРУ-.й!'ГЕ2., е.. Т8.1<:0 !/!СТО !!з~![еђу pa~HHX Т',PYIlТ *
'Гава. Размена не само утврђује поделу рада, но је још веnма 

разграњава. Чланови породица, племена, општина, и др. који 
су пређе производили неки предмет IШО чланови задруге, којој 
су припадали. издељују се и одвајају као сатvюстални произво

ђачи; из пастир ског и земљоделског сталежа одваја се сталеж 
занатлијски и трговачки, подиже се разлика ИЗll!еђу сели и ва
роши, Еоја још веnыа утврђује поделу рада - једном речи 
друштво се распада на гомилу самосталних произвођача, од 
којих сваки производи један или врло мали број производа, а 
разменом тек сваки произвођач добија све своје намиршще. 

Док је у патријархалном друштву свака породица произво
дила скоро све на;о.rиршше. поједини радник морао је да буде и 

HNIEJlA НАРОДНЕ ЕКОЧО~IИЈЕ. СЕЕСКА 
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зе:мљорадник, и колар, и ковач, и зидар, и дрводеља. Разуме 
се да је све ове послове он радио врло грубо и у опште поро
дица је била врло оскудна у свима намирницама. 

Развитком поделе рада развија се искуство појединих про
извођача у својим струкама, рад постаје производнији т. ј. иста 
количина радника производи већу количину намирница у друш
тву; производ постаје савршенији; усавршавају се алати и уве
ћава знање у друштву. Подела рада зависи од густине станов
ништва и од лакоће, брзине и сигурности саобраћај а, што у 
неку руку замењује густину становништва. С друге стране по
дела рада, увеличавајући народно имућство, потпомаже и да 
се бољи саобраћај што пре развије и да се становништво ум

ножи. 

Подела рада у друштву управо је први услов, да се про

изводност рада увелича (јер ма каква била способност и вред
ноћа радника, никада поједини радник не може да се усаврши 
у свима, безбројним, врстама рада). Други је неопходан услов, 
који је с првим нераздвојно скопчан - удружење. 

2. КООПЕРАЦИЈА ИЛИ ПРОСТО УДРУЖЕЊЕ. 

Просто је удружење кад се више људи скупе, да нешто 

заједнички ураде по заједничком плану. "Корист простог удру
жења, вели Уекфилд, казује пословица: два пса заједно улове 
БvШlе зечева но четири оделито." У многим случајевима при
мећава се, да два човека заједнички ураде више него ли че
тири који раде оделито, а неки се послови баш не би могли ни
како ни извршити без удруженог рада. За све ово има безброј
RO примера у свакидањем животу, н. пр. да се подигне неки 

велики терет, да се потсече и обори дрво у корену, да се посече 
шума, да се убрзо покоси или пожње велика количина сена и 

жита док траје лепо време, да се у брзо осуши велика баруш
ти::на, да се ПОЕу-че лађа да се повезе веС .. Ј1Ј1?да; пр:и 
копању руда и извлачењу из РУДRика, кад се диже грађевина, 
при грађељу путова и жељезница и Т. д. 

Користи што их просто удружење долазе са више стра-
на. свега удружењеы ствара се нова CHaza - снага масе 

радника -- која пређе није постојала и која се са свим разли
кује од снаге појединих радника исте множине. "Снага кава
љерије при јуришу или пешадије при одбрани, вели К Маркс, 
са свим се разликује од снаге појединих каваљериста или пе
шака у оделитој борби." Неки радови не би могли никако ни 
да се изврше без ыасе радне снаге, т. ј. без радничког удру
жења, н. пр. да се подигне велики терет. Ма колико радника 
било, који би радили оделито, њихова радна снага одвојена не 
::.vюже никако заменити удружену снагу. Осим тога, удружење 

узвишује снагу сваког појединце, јер се радом у друштву иза
зивље извесна утакмица и одушевљење, што веома увеличава 

радну снагу ЧОЈ3екову. тако да н. пр. десет људи за један дан 
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(12 часова), радећи заједно :ма какав посао, могу да ураде више 
но 1 човек за 10 дана или десет људи кад раде оделито. Неки 
радови, као што су поглавито радови земљоделски: косидба, 

:жетва, копање кукуруза, брање винограда и т. д. захтевају да 
се у извесно време ураде, иначе род може пропасти са свим или 

~le се производ страшно покварити. У таком случају удружење 
.Ј е корисно с тога што се без њега исти посао не би могао свр
шити (наша .моба). Удружењем се у Многим пословима добија 
у времену, што је у ствари све једно, као и добитак у снази. 
Н. пр. кад виш~ радника при зидању каквог здања имају да пре
несу Ц!1ГЛУ с Једног :tIleCTa на друго, па се уреде и добацују 

циглу Један другом из руке у руку. Овим путем исти број рад
ника пренесе више цигала но што би пренели кад би сваки 

носио с једног краја до другог. Тако се исто добија у времену 
при зидању здања, прављењу мостова и путова, - у опште у 

свима пословима где је по самој природи предмета потребно 
да се рад започне у исто време, а са више страна. Овај добитак 

у времену истиче једино из комбинације радних снага. Поједини 
радник не би МОгао нин:ада да за раван број радних часова ура
ди толико. Радни дан од 120 часова, рачунећи да 10 радника 
удружено раде, вреди далеко више но радни дан једног рад

ника, рачунећи 10 дана по 12 часова дневно. 
Осим ових добитака у снази и времену, удружењем добија 

се и уштеда. материјала или у опште уштеда срестава за про
изводњу. НаЈпростији је случај у коме се види очигледно уште
да у тр?шко~има, кад се више занатлија исте струке скупе да 

раде у Је~~ЮЈ радионици. Једна радионица за 20 радника, оче
вид:rо , стаЈ.е много мање но 20 радионица за 20 радника. Уједно 
са ЈевтиноћШvI зграде умањавају се и други неопходни трош
кови: огрев, осветљење и т. д. У радовима који се врше са" раз
НИl\f алатима (н. пр. грађевинарски ПОс.ЈIOВИ) поједини радник 
:.юрао би поступно да ради све послове и кад би он радио с 
lедним алато':v! остали би алати ле:скали некорисно. У KnOТТPp~c-

)f сви се радови врше одј едаред и сви су а~ати увек у- T;;~~1:" 
l\!fTzr~"I'ТTiI""\!jn 1'Тс::'\ т:r'Тс'Ј'".:;' о ... Т.,.')"· ..... ,.· ...... ,..., -....., ..... ,-. ..... "'" __ ,... • .., 
_·~'"~"., •. ·"V ...... '" ћ,." С ""Ј ",,"'-''-u ,цаЈ.ос ,цd ГiaopaJ аыо користи прос-

'~oг удружења. Оне су већином опште познате. Али кооперација 
Је, тек први и најнесавршенији ступањ удружења. Она постоји 
неnином само. дотле док је сама подела рада у друштву још 

врло нераЗВИЈена. Усп~х или ПРОизводност рада ту зависи по
глави-::о o~ личних СВОЈстава радника. То се најбоље види у за

наТЛИЈС:\.ОЈ п!юизводњи, где се кооперација појављује у најса
вршеНИЈем 00.1ИКУ. Ваљаност производа и брзина израде зависи 
~д вештr:не и вредноће. дШј~тора; а вештину је доста тешко при
оавити, Јер у занаТЛИЈСКО] производњи сваки мајстор има да 

ра~и више послова са раЗН!ВI алатис.fa ДОК изради цео производ 
I<ОЈИ из његових руку излази готов за употребу. Но са развит
ком кооперативне радње почиr.ье рад да се дели у са.мој радио
ници. Са поделом p~дa у саМОl радионици поједини радници не 
раде све послове КОЈИ су ну:жни за израду целог производа, већ 
сваки ради само неки део. а тек укупни, удешен рад више рад-
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ника ствара цео производ. На основу кооперациј е подиже се 
нова подела рада н:оја карактерише Ј!шнуфактурнu период про
изводње. 

3. МАНУФАКТУРНА ПОДЕЛА РАДА. 

!.\1ануфаЕ.тура се развија из занатлијске производње на два 
главна начина: или се више заната стапају у један, губе своју 
самосталност и постају саставни делови једне мануфактуре; или 
се један занат, који се пређе радио IШО једноставна радња, раз
бија на више поступних радова који сви скупа састављају јед
но цело. За први случај можеыо навести производњу каруцCl 
(види К. Магх, Das Kapital стр. 245)У У занатлијСЕ.ој производ-
њи радило је више независних занатлија да направе Iшруце. 
Ту је долазио колар, ковач, сарач, кројач, молер, стаклар и др., 
један је правио дрвени скелет, други гвоздени, трећи је опши
вао кожом, четврти постављао изнутра свило~.r, чојом или дру .. 
гим чим, пети је малао, шести политирао, седми ударао стакла 
и т. д. Разуме се све ове занатлије радиле су осим кола многе 
друге послове, У мануфактури скупљају се ови разни занати 
у једну радионицу и СВaIZИ ради један део кола. Од свога за
ната они више ништа не раде. Мало по мало ти занати губе 
свој саюостални IZapaI'.:Tep и постају сюю почесне радње у про
изводњи каруца. Пређашње занатлије сада постају l\Iануфак
турни радници, од IШ.iих сваЋ:И врши Сal\Ю једну оделиту опе
рацију на каруца:ма. Удружени рад свију ОВИХ оделитТ1Х рад
ника производи цео производ - каруце. Као пример за други 
начин постајања ?стануфактуре юожемо навести производњу ига
ла. У занатлијској производњи један мајстор ради целу иглу: 
дакле ради више послова док ИГ:lУ направи. Кад се више так-
вих иглара СI'.:упе у једну радионицу. онда се првобитан С.'Iо:жен 
рад дели на I3т'п~uе деЛОRа сада ~~10Ћ\..e БТiТИ једна 
игла ПРО.'Iази кроз двадесет РУК)' дОК не буде готова. Ако је 
пређе радник Р~llТИО 20 PC-lЗI-i:'I}~ ПОСЛОiJсi .Ј:ОЕ. IIL1прtlI3Јl 

иглу, овде сваки ради са:vю једну двадесеТIЕ-IУ целокупне радње. 

У оба ова а сваЕ.ојако развија се подела рада у са-
l\юј радионици, која се веОЈ\та разликУ.iе од поделе рада у друш
тву. У друштвеној поде:rи СВШ\ЈI поједини произвођач произ
води цео производ који излази готов из радионице Jf служи 

као намирница или I'.:ao :'lатеријал за даљу производњу. У по
дели рада у раДЈ!Ol-ПЩИ сваки произвођач ради Ееки део од 
целога производа: сва радња распада се на неколико најпрости·
јих операција и сваки радник усавршава се у једној једитој 
простој операпији он ВРШИ. На овај начин ствара се са 
свиt;l нова paД~'Ia снага !ш.iа се BeO:l'IH разликује не ca:lIO од снаге 
појединих произвођача но и од снаге простог удру:жења. Сло·· 
жена и удешена радна снага у l\Iaнуфактури увећава страшно 
производност рада. За примеР ПРОИЗВОДНОСТИ мануфактурно ор
ганизованог рада нсшоде н ссща ПРJ.f:.Iер А. С;\Iита о производњн 
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чијода. ,,цела радња, вели А. Смит, 01\.0 производње чијода де
~1И се на 18 оделитих операциј а. Ј едан човек вуче ж}щу, други 
Је исправља, трећи ре:же, четврти заощтри, пети спљосне оно 
:lIeCTO где долази главица; да направе главицу нужна су 2-3 
посла оделита, набити главицу такође је особити посао' обели
ти чијо~у такође j~ особити посао, па чак и придевањ~ чијоде 
~Ш арТИЈУ особити Је посао ... Ја сам: видео малу фабрику где 
Је радило 10 људи, те су тако неки морали да раде по 2-3 
посла. Премда су они били врло сиромашни и њихови алати 
доста рђави, они су опет могли, кад су радили приљежно, да 

направе. дневно до 12 фуната чијода. У фунти се рачуна преко 
4000 ЧИЈода средње величине. Дакле ови 10 људи могли су да 
направе преко 48.000 чијода на дан - т. ј. може се рећи да 
сваки од њих, вршећи десети део посла, ради 4.800 чијода 
~HeBHO. А кад би сваки од њих радио засебно, то за цело нн 
Један не би направио ни 20 дневно, а може бити ни једну нс 
би начинио." . . 

Осим ове доБИ~И од увеличавања радне снаге, мануфактур
на. подела ра.Да Д~Je и друге користи. Деобом рада на најпрос
ТИЈе операциЈе даЈе се могућност да се сваки поједини радник 
усаврши у појединој радњи до највећег савршенства. Овим пv
тем усавршава се укупни, сложени радник т. ј. удружена рад;ш 
снага КОЈа про~зводи цео производ. Но поделом рада усавршава 
се не само ПОЈедини радник у свом раду, но се усавршавају 

и алати за производњу. За CBaIZY поједину операцију развија 
се и удешава особити алат; даље, кад је CBaIza поједина радња 
постала простија, лакше се примећавају све незгоде и све ко

~исти од H~j~1aњe измене ш.rата; на тај начин алати се страшно 
орзо раЗВИЈаЈУ и усавршавајУ. За ПРЊ'Vlер наводи К. Маркс како 
у Бирмингхаму има око 500 разних чекића, од којих није сваки 
за неки особити п~сао, но ?уIБОГО :љих употребљавају се у ИСТО:.I 
послу за разне ПОЈедине операције. (Овај развитак и усаврша
;зање aJ~aTa и цепање производње на поједине просте делове 
управо Је основ ?lШШИНСКИМ Iшнструкција::vra 11 :машинској про 
ИЗВОДЊИ.) . 

~aљe, у мануфактури се јавља најпре правилна органи
заЦИ1а Ј?адне снаге .. Док оделите занатлије раде н. пр. Е:аруцс::, 
", ",~"'v~r;n "f""" "1""'> ..... Т"!' ~,..~"'I'''~'''r;''t::::r;,..,..~ -,..,..... . .----.-, ....,,-, -~....,. '" 
~ .... n .... >...I..J ....... Ј .... ' ,tJЏ,..., ;";''-.:1 .t-''';:;')~J..,I" .i' ... 1;.. "')l-io. \,..с J.:).uJ;J. Се рад за :КО •. ilИКG вре-

:vreH: мож~ да изврши, ни каква радна снага треба да се упо
треои за .Један, а каква за други рад. Кад се сви ови радници 
скупе у Једну радионицу и сваки предузме свој део посла на 
каруцама. одмах може тачно да се израчуна време за Iшје ::vю

ж~ н. пр. да се направи дрвени скелет, и са колико руку: за 

КОЈе време l\ЮГУ да се израде сви гвоздени делови и т. д. Број 
радника од сваЕ.ОГ заната ту ~.юлzе да се одреди .~!ате.\1аТUЧllU 

тачно. Докле г.од је производња каруца на истом ступњу са
вршенства: оваЈ математични одношај између различитих рад
ника остаЈе ста.г:ан. Сваки радник, према самој организацији 
рада, принуђен Је да употреби управо толико времена на из
раду извесног предмета. колико је неопходно према техничном 
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савршенству производње. Такође за сваку оделиту радњу упо
требљава се радна снага која је удеснија: негде треба велика 
јачина, негде окретност, негде гипкост прстију и т. д. Свака 
способност употребљава се баш онде где треба да се употреби, 
На тај начин постаје у мануфaI<:ТУРИ један живи механизам, 
где су сви делови равне доброте и равног савршенства, који 
раде сви уједаред по једном такту као мртва машина. 

Какве штете доноси мануфактурна подела рада појединИl'.'I 
радницима - ми ћемо доцније про;\ютрити, овде СlYЮ хтели да 
ПРОlYIaТРЮ\lО само савршенство сложеног ыануфактурног радни
ка. Са друштвеног гледишта т. ј. кад се расматра увеличање 

укупне друштвене производње, добити што их даје мануфак
турна организација рада, огромне су. Оне долазе од чести од 
простог удружења, т. ј. од кооперативног рада у опште, од че

сти од особитих својстава мануфактурне поделе рада. Главне 
добити од мануфактурне поделе У главном су: увеличање радне 

снаге кооперацијоы и поделом рада; тачан бројни одношај рад
ника међу соБОТ\I и разумна употреба сваке радне снаге; органи
зована радња и ограничење сваке радње на оно време које је 
за производњу неопходно; уштеда времена при прелазу једног 
радника од .i едно г заната к другом; савршенство радника, са

вршенство алата и могућност да се примене ыашине. Добити 
од CaI\1e кооперативне производње ове су: уштеда свију ненуж,
них трошкова у срествима за производњу; уштеда времена у 

преношењу производа из једних руку у друге (н. пр. каруце 
у занатлијској производњи морају да се преносе од једног за
натлије другоые; у ыануфактури тај губитак времена отпада); 
уштеда на алаТИlYlа, што сваки радник не мора да има све алате 

који су нужни за производ и т. д. 

Но са гледишта велике ыашинске индустрије :vrануфактурна 
производ:ња изгледа још веШ1а несавршена. Поглавито неса
вршенство долази отуда што се мануфактура ј еднако оснива на 
савршенству човека: - на личној способности радника. Произ
IЗ0д':ња је у толико савршенија и бржа у колико је радник са

Д 3С1 СС1вршенство радника у једној струпи треба до
ста вреиена и ако је подеЛО"I рада сваки рад упрошћен. Тек 
иашиI.rСКОIl1 производ:њои ослобођава се рад од телесне вештине 
ј,Ј&ДI-ПЉ.fl 

НИЗ~.1а 

;'1 u(;Iii"iBcl (;е ј ед:ино :t-ICl СёiБршеЕСТi3У 

н? Т\'Iатематичном прорачуну. 

4. АЛАТ И МАШИНА48 

~vlаili:И}iСКОГ lvie::KCi-

Матеиатичар и ыеханичар сматрају сваки алат као просту 
?ilClШЈ1I-IУ, а СЕаку' ::.IаШI<а-I:;7 Icao СЛО)lzе:ни алат. Он:и: IIe н:аЛ8зе ни:~ 
какву разлику ИЗIvlеђу простих алата, као што су: полуга, коса, 

равнина, клин, витао и т, д. и ма какве машине, и они управо 

називљу оне алате: просте :\шшuне. Заиста свака је машина у 
основу склопљена из оних простих машина и са гледишта ме

ханичара најудесније је да изучава законе :механичке на једној 
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юашини I{ад је расыатра као склоп "простих машина," Али са 
економског гледишта такво је расматрање непотребно. Наиа тре
ба да знамо какву улогу И;\Iају алат и машина у производњи; 
како стоје према производности рада, а како према човеКОВQ;\I 
благостању. За ту цељ треба да нађемо другу разлику између 
алата и I\IaШI1на, а не само простоћу и СЛО.Ж.еност. "Неки су хте
ли, вели К. Маркс, да поставе разлику између алата и l\1ашине 
у томе што је код алата човек ПОI{ретна снага а код машине 
неЕ:а природна снага E:o,i а ниј е човекова, као :tКИВОТI1ња, вода, 
ветар и т. Д. НО тада би плуг у коме су упрегнути волови био -
Аюшина, а обратно Сlаussеп's CiTculal' Lоош који се покреће 
РУКD:lI једног једитог раника и прави 96.000 петљи у јед
ном минуту, био би алат. Да, исти . .lоош" био би алат кад 
се покреће рукоы, а ;\laшина Е:ад се покреће паром. Употреба 
животињске снаге јесте један од најстаријих проналазака чове
кових и предходио је производњи машина у занатлијској про·· 
изводњи. Кад је ЈО]111 Wyatt 1735 год. објавио своју машину 
за предење и с њом индустријску револуцију, није споменуо ни 
с једном речи да I\шгарац покреће ту машину уместо човека. 
а заиста је и та част пала у део магарцу. Његов је програм 
гласио: једна ,наши на, Јсојо.м се преде без прстију. Прести без 
прстију. т. ј. заменити човекову руку МaLПИНОМ, то је сушаствена 
разлика између машине и алата." 

Свака развијена машинерија састављена је управо из три 
главна дела: Т\шшина креталица, машина преносилица и машина 

радилица. Креталица дејствује као покретна снага целог меха
низма. Она производи са:lvШ своју покретачку снагу, као парна 
;,Iaшина, калорична машина. електро-магнетична машина и т, д. 

Или она прима покрет од неке природне снаге ван ње, као н:оло 
воденично - од падаће воде, крила ветрењаче - од ветра и т. д, 

С,lОЖ.ена ,је из разних точкова, ваљака, кајиша, 
.'!анаца и т. Д.: она управља покреТШI; мења где је нужно правац 

кретања пр. преобраћа кретаље кружно или 
Елатење и Т. де.Ђ' ј[ преноси покрет на све алате машине,· 

ТН1је. - то С:: ~у"пра.зо справе Р2де спе он:е послове 
које је преће човек радио: п:ају, преду, плету, кују, стружу 
!I т. д. Овај део ;lIашине. алати машински, то је тачка одакле се 
3&ПU'it::Лd ј,Ј1::Ј.:ЈUЈlуцЈ·,iа индустријсю:! у i8. столеЬу. Исти је део 
.iош Ј1 данас ПОЛClЗIiCl таЧI(а y~aд ГОД се заЕClтлијска ~fлrf ?vта:tг\--
фактурна производња преобргћа у машинску индустрију,* ' 

Ево овиы деЈl0Ы разликује се поглавито алат од машине, 
A:rraT справа кој2 слу)ки кпо :::1О:'\1Оћ човековој руци, :Машина 
је справа која замењује човекову руку, У почетку је цела ма
шина више или маље изыењена '1Iсханична направа старог руч

ног алата; такав је Е. пр, оио у IЮ'-iЕ:П<:У :v[еханички разбој; или 

'" Ко оће да проучи историјски развитак машине, као и развитак 
с,щнуфактурне н индустријске производње, нека проучи .. Das Kapitai" 
од К. Маркса. Ми смо се користили овим деЛО~I за целу главу "о подели 
р_ада и _удружењу", јер је рад Маркса много тачнији Ji научнији но рад 
I,l. С. Мила. кога се држао Чернишевски. 
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су на направи машине наwlештени као радни органи наши стари 

познаници, као: вретено - код машине за предење, игле - код 

;\lашине за плетење, тестера - код машине за стругање и т. д. 

Машина ради као човек, па ма каква била њена покретна сна
га; шта више карактер машине ни мало се не мења ако њој чо
век даје потребну снагу. На пр. шиваnа машина покреnе се но·· 
гом, али њен рад не зависи нимало од човека, веn од њене кон
струкције; место човека може се удесити да пара покреnе wш
шину и човеку ништа не остаје но да само поправља и надзи

рава радњу машине. "ЧИМ човек, вели К. Маркс, почне да ради 
као покретна снага алата, ~leCTO да с алатом ради на предмету, 

онда је са свим узгредна ствар оnе ли покретачка снага машине 
бити човекови мишиnи, ветар, вода, пара и т. д. При свем то?т 
нужна је, разуме се, често велика изыена да се дотера ?IaШИI-Ш 
која је пређе била направљена да је човек покреnе. У данашње 
време све машине које још имају да прокрче себи пут, као ши
ваnа машина, машина за мешење леба и т. д. праве се одмах 
и за покретачку човекову снагу и за чисту :vrеханичку пок ре

тачку снагу, само ако веn у напред нису одређене за таку рад
њу да је конструкција у малом размеру искључена". 

Ми сад знамо сушаствену разлику између алата и ?Iашине. 
Она се не налази ни у веnој ни у мањој простоnи направе, нити 
у покретачкој снази. Разлика је у томе што је алат ПОЈиоћ:н.о 
срество човеlСУ за рад, а .нашuнu је, обратно, човек полюliно сре
ства за рад. Машина која ствара преврат у индустријској про
изводњи, замењује радника који ради јеДНИl'.I алатом, !lIеханиз
:V1OM који ради од једаред масом истоветних или сличних алата 
и кога покреnе једна једита ПОЕ:ретачка снага, па ма Б.аква она 
била. Но ово је теЕ: прост e.'Ie:vreHaT ~,Iaшинске производње. 

Кад се рашири обиы !lIaшинске производње и више :vшшина 
радилица почну да дејствују у ?IaСИ, разуые се, потребна је сна
,Е:на покретачка снага. Снага човекова је слаба, није равномерна 
и непрекидна; снага :лпшотиња такође. Снага ветра је непосто
јана 11 не l\lшке се контролисати. Снага воде чини доста добру 
услугу и она је дуго вреЈУlе превлађивала у Енглеској. главном 
:liесту рођеља веЛИЕ:е индустрије. Али са увелича:њем броја рад
них ?l1ашина, увеличава се маса ыашина што преносе снагу, и 
("Op!:)f'!!:) Р('\ТТ(:l ц(.'! ""iпr"ТЧ1""",тrо Ој..., PC"""'1";~""'!:; ,1'"Т1Т'Ј'"· .. Р·Г'rJ"'''f'''\''Т',1'"1 .... ,. n,-.Г\:=:;,~,..,..,,..., ''7'''''''''''''' ,..,..., 
-~-'-~-""" -""-'!""'""'I'- ....... '- ,...,-..Ј'-_"' ............. '- ~'-- ~'- ................... J "' ...... J.M" ........ t-'''' ... ЈЈ. ~ ...... UUi.Ј...Ј..U ~.Ј..U L.\,; 

вода Е:ао покретач не налази свуда. веn то зависи од месних 
околности. Тек I<ад је Уат изнашао тако звану двогубу парну 
:\шшину, нађен је покретач Е:оји своју покретну снагу сам про
изводи из угља и воде. који стоји са свиТlТ под КОНТРОЛОј\! чове
ковом, који је са свим покретан и l<pene се својом снагом: који 
се може приыенити свугде, а није везан са:мо за нека места, 

Сад тек кад је пронађен покретач који не зависи од чове
кове снаге и кад је човеков алат преобраћен у радну lчашину, 
јавља се машина у свој својој економској снази. Нарочито, кад 
развитак машинске производње доспе до тога да :vшшина сама 

производи :vшшину. Савршенство машине не зависи више од чо
векове вештине, Ееn једино од тачностн 1VIaтематичног прорачуна 
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и примене :lrеханичких закона. Машина за:мењује или тачније 
- врши рад стотине милијуна радника. Но да би још боље ра
зумели економску снагу Тlшшине, морамо још подробније про
~ютрити ;\lе;:анизам машине и њену радњу. 

5. КООПЕРАЦИЈА СЛИЧНИХ МАШИНА И МАШИНСКИХ 
СИСТЕМА. 

у простој кооперацији видели С!lЮ просто удружење радних 
снага, I<ад се више радника скупе у једну радионицу или иначе, 
да заједнички израде неки посао. У мануфактури осим овог про
стог удружења налазимо још један облик удружења који се 
оснива на подели рада: више радника раде различне послове, 

а сви скупа израђују једну целину. Радничка задруга у том слу
чају изгледа као један живи механизам склопљен од више жи

вих делова. Ако само један од тих делова фали, механизам не 
може да ради. У манифактури је овај једноставни механиза"I 
основни елеменат производње. Али у мануфактури могу радити 
више оваких механизма т. ј. више радничких гоыила у једној 
радионици. Ту се понавља опет проста кооперација, али не ко
операција простих, појединих радника; веn кооперација сложе
НИХ, lСОЈ!tбllн.аван.uх радника - кооперација радних дру:жина. 
Као приыер оваке кооперације можеI\IO навести по К. Марксу 
производљу стаклених флаша, Производња стаклених флаша 
састоји се управо из три главна дела, који се са СВЮl разликују. 
Прво, припрема стау.:лене сыеше. мешање креча. песка и т.д. 11 

топљеље ове С~lеше у једну стаклену :.шсу. У овом првом делу 
Јанимају се различити радници, а тако нсто у последње~i делу где 
се ваде флаше из пећи за сушење, сортирају се, паЕ:ују и т.Д. 

оба ова дела у средини налази се управо прављење ста
кала или израда стаклене материје. На сваком отвору једне 
стаклене пећи налазе се пет раЩ-IЕЕ:а, ОВИ пет радника раде пет 
послова и тако састав,ъају једно радно тело, које може да ра;:щ 
као једна целина, Ако не достаiе само један члан овог петочла
ног тела. оно није у стању ца ради. Али иста стаклена пеn H~!a 
у Енглеској 4-6 отвора, и пред сваким таЕ:ВИс.т отвором стоји 

':::':!-:::32 ро.Д!-:1'Z1:IГ::::;' дру:пzи:-zс: ОД пе:, ':.:1::I-I0I3G. CI~ .. lCI1 CIHIE:C ОЈ: 

ових дружина оснива се на подели рада. а свеза између неколико 
равнородних дру:жина оснива се на простој кооперацији. Овим 

простим удружењем више дружина око једне пеnи добија се 

уштеда у срествиыа за производњу - једна стаклена пеn место 

више. Једна таква стаклена пеn са својих 4 - 6 дружина састав· 
ља једну целину. а Уiедној ~raнуфактvри 112\18 више таквих 
пеn'11 , заједно са направа:vra 11 радницима за почетне 11 завршне 
послове у производњи. Напослетку, као год што мануфактура 

постаје из комбинације различитих заната, тако се исто може 
развити комбинација различитих мануфактура. Веnе енглеСЕ:е 
радионице фабрицирају н. пр. саме своје судове за топење ста .. 
кла, јер од доброте ових судова зависи успех или неуспех саме 
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производње стакла. Мануфактура једног срества за производњу 
овде је скопчана са иануфаКТУРОi\I самог производа. Обратно, 
мануфактура једног производа може бити скопчана са мануфак" 
туром другог производа, коме онај први служи као сиров ма

теријал и т. д. 

Све ове разне облике кооперације, који се показују у ма .. 
нуфактури, остварује доцније машинска индустрија само у мно

го бољем и савршенијем облику. Пре свега, машина скупља ра
зне послове које је пређе радио један занатлија са својим ала
тима или више занатлија са различитим алатима - било као 
самостални радници, било као чланови једне мануфактуре. На 
пр. у данашњој мануфактури куверата један је радник преви
јао папир, други је лепио гуми, трећи је ударао печатом значку 
и т. д. И код сваке оделите радње куверт је морао да прелази из 
руке у руку. Једна једита машина за куверте врши сад све те 

операције једним ударцем и прави 3000 и више куверата у јед
ном часу. На индустријској изложби у Лондону 1862. године била 
је изложена једна американска машина за фишеке, која реже 
артију, лепи и савија и прави 300 фишека за један минут. Ону 
поделу рада, што је мануфактура начинила да добије. већу ПI?О
изводну снагу, машина је опет уништила и створила Је опет Је
динство, али у другом облику: она није комбиновала и здружила 
радну снагу, но је преобразила алат и т.им је достигла да у једа
ред врши све оне оделите послове. То Је први корак машине на 
путу кооперације рада. 

Ако се више радних машина наместе у једној радионици, 

с,ш доби.iюIO просту кооперацију "'!ашина, која је са свим слична 
простој кооперацији радника, само што радника замењује ма
шина. Тако постаје ткачка фабрика кад се више :механичких 
разбоја наместе један до другог, или фабрика за шивење кад се 
више шиваћих машина наме сте у једној радионици. Али у овој 
:lташинској кооперацији постоји још техничко јединство, поче)ј 
овде ыного сличних машина добијају покрет од општег 
покретача. као што срце тера крв у све делове тела сваким удар

цеы. Тако исто преносачки механизам исти, а само се 

поједине гране одвајају на поједине "'!ашине. Све радне машине 
постају делови једног СЛО::Ж.еног покретног механизма. као што 

су разни алати органи једне радне :машине. 

Кооперациј а машинских систе",ra ј авља се тек онда кад пред

:.\!ет који се прерађује пролази кроз више процеса који један за 
другим иду као колутови једног ланца, а раде се различитим 

радним машинама које једна другу допуњују. Овде се појављује 

најпре онај облик н:ооперације који се налази у i\!8нуфактури 
услед поделе рада. Тамо више радника састављају једну целин:ч. 

и ако само један радник фали из склопљене дружине - посао 

стаје; овде више ?-лашина састављају једну целину, од које свака 

њашина ради особити део целокупног производа, и ако "'lа који 
део системе фали или је неисправан, посао се прекида. У вуне

ној мануфактури особити алати различитих радника, као дрн-
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дара, чешљача, пређача и т. д. преобраћају се сад у алате оде
литих радних машина, а сваки ј е алат особити орган за особиту 
радњу у системи производње. Свака оделита машv.йЩ даје сле

дећој машини сирови материјал, а почем оне све раде у исто 
време, то се производ налази у свако доба на свима СТУПЊИIvra 
произодње. Таке су на пр. фабрике где се прави артија од крпа. 
Све процесе, почев од чешљања I\.рпа, па до потпуне израде 
артије, ради непреЈсидно један систем различитих машина. 
На бечкој ИЗЛОlкби 1873. године~!I била је изложена као кури
јозум (јер још није удешена за опширну практику) машинска 
система из Ческе, која сирову вуну чешља и спрема за предиво: 
преде, боји, тка, из ткане материје кроји одело, шије и израђује 
готове аљине. 

Више оваких машинских система у једној фабрици праве 
такође просто удружење машинских система, као што на пр. 

у мануфактури више радних комбинованих дружина праве про
сту задругу у производњи стакла. Као што је тамо био сталан 
утврђен број између радника који раде различите послове, тако 

је и овде утврђен стални одношај између разних машина које 
састављају једну систему, и то у броју, обиму и брзини. Неоп
ходно радно време за израду сваког производа утврђено је још 
у мануфактури поделом рада. У машинској производњи брзина 
рада одређена је самом конструкцијом машине. Од тачности про
рачуна И конструкција зависи потпуно правилност и савршен
ство рада. Сложена радна машина, сада цела система радних 

иашина и љихових група, у толико је савршенија у колико је 

њена радња непрекиднија - трајашнија т. ј. У колико се сиров 
ыатеријал мање прекида у прерађевини од прве операције до 
последње, дакле у колико више сама "'Iашина преноси производ 

из једне радље у другу. 

I(ооперац:ија рад}гнх Z\I(1ши:на :и а ?УlаШИНСК:VIХ CJ/I-

сте",ш, која ПРИ:'Ia покрет од једног централног покретача и пре
НОСН га по:\юћу прсносачких машина, саставља управо једну 
грДНУ целину заУЗИ2\Ш целу фабричну зграду, као утроба 

'гелу. 

6. NIАШИНСКА ФАБРИЧНА - ПОДЕЛА 

Кад се оруђе за рад преобрази :из алата у машину, онда се 

јавља са СВИМ друга подела рада и друго удружење у друштву. 

Ми смо у последњем одељку изложили да је кооперација ма
шина и машинских система у ј едној фабрици основа целе про
изводње. Разуме се, у свакој фабрици осим машина нужна је 
извесна количина радника. Та количина одређена је већ самим 
стројем I1Iашина, а тако је исто утврђен одношај :између свију 
радника, који се баве различитим радовима у фабрици. И овде 
се јавља подела рада JI удружеље, али ни једно ни друго нс 
оснива се на разноврсним личним способностима радника, као 
у :'Iaнуфактури, но је неопходна последица самог техничког 
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устројства фабрике, Радник је овде као неки придатак машини 
или њен саставни део; разуме се у таком стању радња је ње
гова са свим неслободна, аеТО.натuчна. Даље, значај на је цртп 
у машинској производњи што се са упрошћавањем рада све 
"шње тра:ж.И умних и телесних способности, но се све своди Шl 
трошење просте механичке снаге. Рад се дели међу радницимCt, 
дакле, поглавито на основу: пола, година, пораста, - у опште 

на основу физичких својстава радника. 
Још у мануфактури било је места да се запитамо: I\.aI\.O ути

че велика подела рада на организам радника? Још је умесније 

то питање пошто Ci\'IO видели машинску поделу рада :и положај 

радника код машине. О том питању економисте од заната, коiи 
су данас признати као ауторитети, још ни до сада нису на чисто. 
или се бар чине. да нису на чисто. Но на основу данашњих ПРИ
родних наука ми на то питање можемо одговорити са свим тач

но. Али најпре имамо да разјаснимо неке предходне појмове, 

у фабричној производњ:и ваља разликовати појаве које до
лазе од техничког устројства оруђа за рад и од саме производње. 
од оних појава које долазе од економских одношаја произво
ђача пре!й8 власнику срестава за рад - капиталисти. На пр, 
побијање наднице и услед тога оскудица срестава за живлење 
радника; неправилно и нездраво устројство фабрика; прекоыер
но продужавање радног дана и т. д., - то су све очееидно 
злоупотребе које у данашњој фабричној систе'i\'IИ долазе од еко

номског положаiа раДНИЕ:а у нндустријском друштву. А на пр. 
подела рада око машина. брзина рада појединих ?Iашина, не

сталност занимања радниковог с једним послом услед усаврша
вања и изумеваља нових машина и начина произвођења и т. Ј1 

све то долази услед развитка технике. Оне прве по.iаве. које 
истичу !!з еКОНО;',IСКИХ одношаiа произвођача, све долазе у једно 
општ~ питаље питање о свој;'ни и подели производа. тr с,ш 
ћеыо те појаве проыатрати у III. делу ове књиге, кад будемо 
говорили о своiнни. Овде ми говори:vю само о фабричној про
изводљи; Т:' 11е:'о1О про:vштрати саыо оне појаве које долазе од 

устројства и ПО.'Iшкаја радне снаге у произвоДњи. До душе !! 

овде се :V1О.ж:е рећи да су извесне појаве, на пр. привезаност рад

ника за једно заНЮ.iање, брзина машина, која је врло често 

ОПЬ.С:Нd ЗCi It:Lll0 1;1 јКИБОТ paAi-i:УiЕ:а У! "Т. д. 1-IеОriХОАаЕ: IlОС~lеД~ГЦl: 

садањег еКОНО:'оlСКОГ устројства, Али овај приговор не Iшари н!! 

l\Iало разлику коју смо ми видели између једних појава и дру
гих. Нама је главно да видимо како утиче извесна појава, на пр. 

подела рада Ј! стално занимаље радника, на произво;:џюст радn 

и на стање радника, и баш то наи мора бити основ да тражи:мо 

друго економс!ш устројство, ако нађеио да штетне последице 

данашље усавршене производње долазе од рђавог еЈШНО:CVIСКОГ 

устројства. 

Пошто с:\ю утврдили наше гледиште, можемо ставити про

сто и јасно питање, које је главно у целој овој распри, а то је: 

7Ш7СО УТlLче подела рада на орzaнuза.~! радника? 

НЛЧЕJlА НАРОJI,I-Ш ЕКОНО"-'IИЈЕ. СВЕСКА 1 12', 

7. УТИЦАЈ ПОДЕЛЕ РАДА НА ОРГАНИЗАМ РАДНИКА. 

Човеков је организа:\l састављена систе:vш из врло разних 
делова. Добро стuње свију ових делова зависи од централних 
органа дисања и варења. )Келудац и шrућа са свима деловима 
који с њима врше исте функције не учествују у спољашњем 
раду, но они израђују саставне делове који одржавају снагу у 
свима деловима организма који непосредно раде у производњ:и. 
Снага ј е желуца увек у сразыери преыа свом развитку организ" 
ма; она расте кад тело очврсне, а пада кад тело ослаби. То исто 

важи и за плућа: кад организам ослаби, она немају снаге да 
удишу и сједине с крвљу толико кисеоника колико је нужно 
да се крв оксидише. Даље, физијолођија казује да сваки мишић 
мора радити иЗвесно време са извесним напором ако оЋемо да 

цео организаи буде здрав. Кад мишићи сувише раде - слабе, 
тако исто као и кад не раде. Чим мишићи ослабе одмах постаје 
болесан онај део тела коме иишићи припадају. 

С тога је нужна да иишићи свију делова организма раде 
у извесној мери да би се тело одржало у здравом стању. Они 
су радови здрави у којима учествују сви мишићи у телу. Такви 
су скоро сви радови кад је економски развитак још врло мален: 
ПОI-",:ела рада ту је још мала и с тога сваки радник ради неко-
'лико послова у којима се напрежу редом сви делови у телу. 
Узмимо за пример једног стругара који још не зна за стружнице 
на води. Тај стругар ?vIУЧИ се СШ\I дОК наоштри своју тестеру. ОН 
СШ\1 прави нагараче ("јарчеве") на Е.оје меће греде при стругању. 
сам на:меће греде из којих струже даске, а за тим сам слаже 
даске да се суше. Колико пута долази тело у различит положај, 
и колико разноврсних Е:ретања морају да из држе његови разли
чити :.',Iишићи у свrша ови:.',! пословииа! Да про:.\ютри:мо саыо глав
ни део љеговог рада - стругање. Ту он вуче тестеру рука:.\1а j~ 
код сваког потеза Е:лаТЈ! се целиш телоi\'Т; цела ртењача налази 

му се у послу. Уз свако ово Ј\:ретање он lvюра да упре добро НО
га1-Iа, те Tai~O доста посла и IiО}КНИ l\IЈ.lшићи; ОСИlvI тога 

?lОра сваки час то да савија колена, то да их исправл:,а. Управо 
сав љегов ОРГсШJIЗШ,I налази се у послу JI услед рада, природна 

ствар, :vюра сав оргшшза:.vr да очврсне. Кад се развија сва снага 

тела. РClзвија се тј }Кf>.Т!:'Шl!Ј ГГ1зннјају се н штућа и СВИ YH~'Tap
њи делови тела; ако другиш деловима сада треба више крви 

(што је у здраВОl\1 и снюкном телу неопходно), ови унутарљи 
органи имају сад више снаге да прераде већу количину ране. 
РаЗУl\Iе се. :.ти ГОВОРИl\Ю о таквим случајевима где су сви услови 
за рад удешени као што захтевају хигијенски услови. 

Но ова разноврсност рада у ј едном послу трај е управо до
тле док j~ начин радље врло несавршен, као што је то прво
битно стругшье дасака, што смо га l\Ш навели у прошлом при
iVlepy. Што се више радња усавршава, тим више рад радников 
постаје једнострон. Да узс\те:\IО за ПРИ;VIер исто стругање дасака. 
Кад се тестера креће водом или паром, а не човековом руком; 
кад греде под тестеру ПQJщеli.у особите справе, а не човекова 
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плећа -- тада нису потребни стругари који p~e свим телом, но 

радници који пазе на рад машине ~ поправљаЈУ љен рад лак~~ 

кретаљем, где не треЬа да судеЛУЈУ ни грбина ни ноге. Дакле 
сав је рад ових радника укочен и цело тело, осИЈ.У1 руку, готово 

ништа не ради. Физијолошке последице оваког рада очеВ.ид.r::е 
су: организам не дости.:же ону снагу у свом развитку: КОЈУ Је 

достизао кад је производља била далеко ::rесавршеНИЈа. Но у 
производљи, као што је стругарство, бар НИЈе нужно да се ~ело 

држи у таквом положају који је нездрав. Већ.ином .ра~ВИЈена 
подела рада скопчана је и с овим другим условом КОЈИ Је тако 

шкодљив за организам. Скоро у свима фабрик~а скоро сви рад-· 
ници остају по ваздан у једном истом положаЈУ: они седе, леже, 
стоје погнуто или искривљено и раде само са 2-3 ми:nића. Цело 
тело остаје при том укочено и од незгодног положаЈа спречава 

се ранеље. Са великом поделом рада више од половине радника 
пада у мртвило, од кога слабе и унутарљи делови. тела; желу

дац се квари, плућа остају неразвијена, а отуда Је неизбежна 
последица: општа слабост организма због оскудице ране, мало-

крвност и склоност грудним болестима (туберкулозност). ~.' 
Други маљи део радника, код велике поделе рада, ДООИЈа 

послове у којима треба силна делатност мишића, али само у 
некИ1У1 деловима тела; или морају да се напрежу већма но што 
може да поднесе обична снага човекова. Једни морају ~едећки 
да окрећу точкове; други морају да их окрећу у здраВИЈем по
ложају на пр. стојећи на ногама, али зато опет раде два п~т 
више но што може да издржи човеково тело у том стаљу. 1 У 
се између ранеља и развитка разних делова тела руr;rи сразме
рица која је нужна за здравље, и цео организам слаои .. 

Једном речи: велика подела рада, где радник остаЈе ваздCl 
КОД једне исте честице радње, руши органи~ам радника. 

lVIи смо с овим закључком дошли на Једну противност у 

друштвеној економији. Видимо да је подела paд~ ште::,на за p~~
ников ОDганиза:м. С друге опет стране знамо да Је за олагостање 

.L . ("о --е "',-ОЖР човеково нужна да се увелича производља, а ова ~C 1"1. Ы • ~ 

увел:ичат:и без поделе рада. Дакле и..."v1а]'ДО два закона КОЈИ_ раде 

у супротнш,1 правцу: оно што је неопходно за друштвен~ олаго~ 
стаље доноси погибију већини радника у друштву, а то llе реnи. 
доноси са::vюм ДРУШТВУ. 

Ова противност изгледа огромна и нерешљива. Бар тако се 
чини свима економистама из школе А. Смита и они су скоро 
једногласно решили да маса радника мора 'вечито трпети да би 
се могло увеличати "народно богаство." Док се :троизводња осни
пала поглавито на вештини радника, као што Је то у мануфак
тури, то се могло економистама још и опростити. Можда они 

нису заиста умели да пронађу начин како да СЛ02~е производ
ност рада и разноврсност занимања. Али од к.ад Је пронађена 
:нашина, опажа се јасно код еКОНOlVIиста да НИЈе само незн~ље 

. ПРО~Т1ВНОС'Т' 1:.1'0 Т1ма .,.,,, 'ош узрок што они не y~;!eJY да реше ту ,-, - ",.~ - m ~J Ј 

доброг дела и - несавесности. Још велики грчки научењак 
Аристотело изрекао је, да робови не би били нужни да раде, кад 
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би мртви кипови могли да раде. Данашња машина управо је 
остварила оно што је Аристотело замишљао као немогуn'е. Грчки 
појета Антипатер поздравио је својом песмом прву воденицу за 
млевење брашна, јер, вели, сад не морају робови и робиње да 
врше тај мучан посао. "Јазичници" вели К. Маркс, они нису 
знали да је баш машина најсигурније срество да се човеку на
товари најтежи посао. Да би то разумели, љима су не достајали 
прави хришn'ански органи - Библија и Политuчна еКОНОЈ\!ија. 

Но у самој ствари решење оне противности између произ
водности рада, т. ј. поделе рада и човековог здравља, долази 
само собом са развитком и применом машине. 

8. РЕШЕЊЕ ПРОТИВНОСТИ ИЗМЕЂУ ПОДЕЛЕ РАДА 
И ЧОВЕКОВОГ ЗДРАВЉА. 

Подела је рада нужна да се производња увелича. То је 
истина. Али, да ли из тога следује да један радник мора да 
ради један исти делић од целог посла по цео дан, кроз цео свој 
ЖИВОТ? ТО још никако не следује из начела поделе рада. Баш 
обратно: што је већа подела рада, TЉ~ је лакше поједином чо
веку да ради једно за другим много различитих послова. Не 
може човек бити у исто време и добар КDојач и добар шустер, 
с тога што је у тим занатима подела рада још слаба, и сваки 
радник по нужди мора да ради у сваком овом занату много раз
личитих послова, па је тешко изучити све те послове. Но да 
узмемо пример који нам даје Адам Смит (још из мануфактурне 
производње игала). Један радник извлачи жицу, други је исправ
ља, трећи реже и т. д. Зар не видите да се свака од ових опе
рација може наУЧИТ!1 за врло кратко време? Не може се казати 
на сигурно да ће н најСl!особнији човек научити обуnарски занат 
за по године, но сваЮ1 1I1Оже научити да вуче жицу за пет ми
нута, ј ер ј е ту сва мудрост да држиш обема рукама клешта да 
вучеш к себи. Или ваљада треба више памети да сечеш жицу? 
Та ножнице су тако да се парчад је;:;;наке ДУ.iкине 
сама мере, треба СаЈ\lО едном руком држати жицу, а другом 
дизати и спуштати ПOI\:.ретну половину ножница. То је такав 
::::::осас f:\a се с fue;'lY Н(: lНUЖt: ни говорити да ли се може радити 
добро или рђаво, вешто или невешто. Нема човека који би био 
У стању да то не ради као што треба, а камо ли који не би био 
у ста:њу да ради 1\.30 што треба. Појаы "искуство" не може се 
однети на ове послове, !\:.ао што се не ),юже однети на вештину: 
донети кашику до уста. Шта више у оваким пословима не може 
бити ни речи о учељу - нема шта да се учи, ј ер ј е све сувише 
просто. Ми смо овде узели за пример мануфактурну израду ига
ла. Но ако узмемо пример из индустрије игала, који смо пређе 
наводили, где једна девојчица управља са 4 машине и произ
води 600.000 комада за 11 часова, ствар је још јаснија. Какав 
је то рад? и КОлико ту треба време[на] да се човек изучи рад
њи? Машина је тако удешена да СаЈ\Ш ради са свим правилно 
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и ма који човек са обичним људским способностима са улице 
може за неколико минута научити цео посао - пазити на рад 
машине, јер то је све. Тако је у опште код огромне већине по
слова у мануфактури и фабричној индустрији где је подела 
рада до крајности развијена. 

Од овога правила чине у неколико изузетак неке гране .ма

нуфактуре где се од радника захтева нека изванредна способ
ност, дакле где је потребно дуго учење и непрекидно веџбање 
у раду. То је случај особито у оним мануфактурама у којима 
се подела рада страшно развила поглавито да задовољи фини, 
разнолики укус публике. Тако се производња сатова дели на 
100 и више разних радова које раде са свим различити радници. 
Како су делови сата већином врло фини, ту се иште врло дуга 
спреivШ и веџбање. Али У данашње време већ се израђују са
тови машинои, где раднику дакле није нужна особита вештина. 
До душе фабрична производња часова не може да задовољи 
разнолики кус публике, али је израда њена сасвим добра и пот
пуно задовољава човекову потребу. А где је питање између куса 
публике и здравља произвођача, економија је дужна да изрече 
своју пресуду: нек пропадне кус, а нек се одржи здравље! Такав 
је случај и у производњи свиле, и у опште у предметима за 
украсе и раскош где се угађа господском кусу или боље господ
скии ћудима данашњег друштва. 

Ми смо навели мимогредно ове примере, но сад да се вра

тимо на наш предмет. Ми смо ставили као опште правило, да се 

поделом рада сваки рад тако упрошћава да га сваки може усво
јити за најкраће време скоро без икаква учења. Шта из тога 
следује? Закључак је тако прост да се без премишљања може 
погодити: кад већ постоји велика подела рада, онда нема никак

ве препреке да радник прелази од једног посла к другом; да 
3.Iења послове тако како би цело његово тело учествовало у раду; 

да различитим положај ем и разноврсним радом одржава своје 
здравље. Ако човек сече жицу у течају много година, он мора 
изгубити здравље. Но нека он сече жицу једне недеље, друге 
l-iЕЕ. ј е !'fзвла~IИ, треће не!\.а раДЈ?f нек:и са СВЈ1Т\'1 ДРУГЈ1 посао и тако 
редом, после 2-3 ivlесеца не ће му шкодити да се опет врати да 
реже жицу и да иде истим редом при мењању радова, или мож

да неким другим. Има стотинама ра,LЏ.Јва које ыоже :ВрiliИТИ је
дан човек, а да не губи вре::'lе и материјал за учење. 

За разноврсност рада подела рада није никако сметња, него 
баш она води томе, да се сви људи баве разним пословима, да се 
чо:век избави ыонотоније једног те једног рада, као што захтева 

хигијена. 
Са свим је друго питање: да ли је економски строј данаш

њих фабрика противан захтевииа хигијене? Ми не велимо ни
шта о материјалном строју и техничкој страни производње, но 
само о економским одношајима у којима се данас производи. 
Врло је могуће да фабрикант није у стању да допусти таку не
сталност у радњи својих радника; врло је могуће да је њему 
нужно да сваки радник ради само један посао, и да само под 
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тим условом фабрикант може да одржи правилан обрт и да са
чува поредак у својој фабрици. То је ствар коју ми до сада ни
смо дирали. Ми говоримо само о законима производње, а не 
о томе какав је строј данашњих фабрика. Ми, шта више, још 
и не знамо шта је то "фабрикант." До сада ми знамо да је само 
начело рада по себи сугласно са физијолошким потребама чове
ковог организма, а из тога можемо да изведемо овакав закљу

чак: ако у .ствари нађемо неки облик производње који је про
тиван ХИГИЈенским условима за здравље, онда управо тај облик 
шкоДи: човековом здрављу, а не начело: подела рада - неуспе
шна, Ј еднострана примена тога начела, а не његова суштина. 

Пр.оизводња у uзвесно.А! eKOHO.~jCKOM строју скопчана је не
раЗДВОЈНО са неким условима који су против ни науци о здрав

љу. ~ том случају подела рада, која може бити извор здрављу, 
:rocTaJe ~звор различи~их болести. Осим тога можемо указати 
ЈОШ на Један узрок КОЈИ шкоди здрављу у извесним друштви

ма. Када су одело за све чланове породице шиле жене из исте 
породице - жене за мужеве, кћери за очеве и свака за себе -
тај рад није шкодио здрављу, јер свака која се занимала швом, 
бави се у исто Bpe~e разним пословима, те је тако имала разли
чите радове, што Је нужно за здравље. Али кад се у друштву 
уведе нека подела рада, постају оделити радови кројача и шва
ље - појављују се људи, који само то и раде: шију па шију. 
То су нездрави радови. Но треба помислити у колико је ту по
дела рада развијена? Код њих нема готово никаквих машина 
нема, шта више, Hr:r најпростијих алата осим игле и напрстка: 
Сви радници раде Једно исто осим кројача. То је проста удру
женост, а поделе рада у радионици нема никако. Ту нема ни

какве усавршене радње. У кројачкој радионици за моде данас 
праве се аљине таком истом техником као и у Оl\П1РОВО време. 

Но кад се уведу машине и усаврши начин производње, кад се 
YBe~e нека поде-:та рада у шивењу, које садржи цео низ нераз
ДВОЈНИХ операUИЈа, одма ће се јавити разноврсност послова. А из 
тn"а f"Гl",д,,]'е' ""T10 Ј'а "ер'а "Dormbo--- '"' ~. ~- ~'J • а.. С п,:, 1,. ....1.:> ,Lџ .. да ПО сеои неЗДDава TV 

узрок баш оскудица у подели рада, а не подела рада: и ту ради 
попр_авке посла. ваља увести и оснажити поделу рада. 

Него и ту Је корен нездравих одношаја онамо, где смо га 
пређе указали. Ако је на пр. кројачки занат неЗlIDав и не lIО

пушта већу :rоделу рада од чега би могао постати здрав, то зар 
~e може КрОЈач да се одмара од свог посла, да допуњује његову 

ЈеДНОСТfаност са другим пословима за које није нужна никан:ва 
спрема. За што он не би могао да шије аљине само два дана у 
недељи, а у остале дане да копа земљу, врше жито, и т. д. То 

по С~БИ није немогуће, али је немогуће у извесном економском 
СТРОЈ? друштва. Све се своди на један главни узрок: економски 
СТрОЈ друштва, -

Тиме се поглавито објашњава што је у земљорадњи остала 
ДО данас врло мала подела рада. То се не ?;IOж:е никако објасни
ти тим, што земљоделски радови долазе један за другим. Осим 
неколико недеља у години, земљоделац би свагда нашао времена, 
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да се чии другим занима. А опет за оно неколико недеља, кад 
је зе"lљоделац затрпан послом за земљоделско газдинство, било 
би веоыа корисно да ииа два пут више руку но што их обично 
има. С тога сељак, који се управо бави земљорадњом, могао би 

да проводи доста времена у фабричниы радовима, а фабрични 
радници ыогли би јако помагати у зеМЈЬорадњи за онај кратки 
период док трају велики послови, као косидба и жетва. Без при
говора, овај прилив и одлив радних сила од зе;VlЈЬорадње дру

Г!П1 радовима и од других радова земљорадњи врло је корисан 

за увеличање производње. Али у данашњем економском строју 
то постоји само у оним земљама, где још нема ни првих клица 
индустријалних усавршавања, као у Русији, код јужних Сло

вена, у назадним областима Француске и Италије и др. Где ј::: 

индустриј ална радиност ј ако развиј ена, ту су се установила не
покретна занимања која не допуштају да један исти радник пре-· 
лази од фабричне радиности к земљорадњи и обратно. У данаш-
ње:11 економском склопу фабрикант мора да одржи правилан ко
ловрат у радњн целе године; он мора да има лети толико рад

НИlzа колико и ЗИIl1И, иначе ће га оборити фабриканти који јед
нако раде целе године. 

9. МОЖЕ ЛИ СЕ СЛО.IIZИТИ ПРОМЕНА ЗАНИМАЊА СА 
ПОДЕЛОМ РАДА, А ДА СЕ ОДРЖЕ СВЕ КОРИСТИ ОД 

ПОДЕЛЕ РАДА? 

Узроци који дају превагу производњи са великом поделом 
рада над производљом где то не постоји, ни IVIaЛО не смећу јед·
НО"I ИСТОl\I раднику да прелази од једне просте операције уса
вршене производње к другој, а без дугог објашњавања види 
се, да се при том не губи ни једна корист што долази од велике 
поделе рада. При све:УI тои ми ћемо овде ПрОZlютрити све оне 

ЫНИ:'.1е користи које долазе кад се радник бави једним истим 
ПОСс10~I. 

а)_ УвеЈ1ЛLfДВG се ееl'lТШЮ раднши 11 у раду, Тако је, 

Но човек је кадар да изучи неколико врло заплетених послова, 
до највећег савршенства, до највеће вештине и брзине, колико 
ј<:: с:аыо кадар њ<::гон Ul.нани:зС1iVi. Љутн ј<:: lUНUj.lИU 'l'<::'-lНU л атиН<.;кн , 
Лист је добро играо :\Тоже ли паметан човек рећи: "да Њутн 
није трошио део свог вреиена на учење латинског језика, дости

гао би веhи успех у матеыатици." Хвала богу он је и тако до
стт:гсю у , доста' ве:lИКИ успех. Или: "да Лист није дангубио 
:играјуh'и, он би боље свирао на клавиру." Он је и тако свирао 
доста добро. Да се Лист ничим није бавио осим клавиром, а 
I-Ьутн н:ичш,т осим ыатеыаТ:ИКО"I, у њих би на сву прилику са 
свим узалуд пропало оно време и оне способности што су нашле 

себи занимања у изучавању игре и латинског језика. Ми смо 

узели за пример математику и клавир, латински језик и игра

ње - све таква занимања, у којима човек може провести свој 

НА ЧЕЛА НА_РОДНЕ 

век да достигне савршенство. Па опет видимо да и у таквим 
занииањима човек достиже такво савршенство, за које је кадар, 
ма да се бави са више њих, а не с једним. Према томе зар није 
глупо говорити, да радник не може бити вешт у једној радњи 

~KO се не бави само с њом, но још С неколико? Зар је лакше да 
Један човек изучи тачно латински и у исто време да постане 
велики матеиатичар, но на пр. да научи да сече жицу и да копа 
ашовом? Здрава памет казује нам, да свашта И:\'1а своје границе. 
Било би врло неудесно да се човек разбаца на врло многе ра
дове (Мезофанти хтео је да се горди ТИ:\lе, што је писао на шест 
језика, па је писао рђаво на сви[х] шест, но неколико језика 
може да изучи сваки Iшји захте); но тако је исто штетно да 
човек сувише сузи Il:pyr својих заНИl\1ања (човек који не ЗЮl 
ЮIЮlкав стран јелш: не ыо:ж:е разумевати као што ваља ни свој 
рођени, а готово никад не ће писати на њеиу к:ао што треба). 
Разноликост у заШfl\IaЊУ развија разборитост, а са разборитош
ћу сваки посао иде боље но без ње. 

б.) При учењу троши се нека 1СОЛИЧU7Ш .~штери.јала и вре
.1!ена. Ми смо већ говорили пређе да је нужно 15 минута да 
~ювек ИЗУЧ.И ма какву оделиту операцију у производњи, где је 
Јако раЗВИЈе[на] подела рада, а материја се ту троши за две 
паре. Но треба знати о чему је реч. Не велимо до кројач буде 
у исто време и обућар, већ о томе да фабрични радник, који 
ради ма какав прост Ј\1еханички рад, не проводи свој век код 

тог једног посла. Ако се од разноврсности зани:мања продужи 
живот радника ма један дан, или Ј\1а један дан у години буде 
IVIaње болести, економска је добит неизмерно већа, но сав губи
так вреиена 11 материјала што је потрошено док је изучио не
колико ПОС:1013а_ 

в). УчеЊ8 иде CliШ се учен:щ~ не одвлачu од учења јед-
HOl посла apyZU,\[ учењед Тако је - но опет ваља додати: сва
че;,IУ има граниuа. Штетно је често одвраћати ПаЈКЊУ од пред
:.Iета који се учи, но још је штетније кад Moh пажењ'а отупi1 од 
?>fОНОТОНОСТИ. )Ја нису ~-IаС', ~ъyдe! УЧ;~I"!!И }' исто' Bpe:~le 
раЛПf!\! наука:\та и вештrшюта, но да су нас учили на пр. једне 

године само ZlIате;\ШТЈЩI1, друге саыо граы8.ТИЦИ и Т. д_ ми би . -
,ji-iаШ1 ЈОШ lVШЊ~ l:jj~ ОНО че:IlУ l:Y нас овщ;;:о, како ыу драго, 

ЧШIИ. А ка:Ј би :ма кога 011 нас сво вреые тсљукас1И са;\:1О 
гра;\:IаТИКОIlI, тај би несрећШ1Е остао за uе.ло тикван. 

нау-

Ако г). При пре,1аЗу од jer)HOZ ПОСЛД 7{ друzo.н zyбu се rзре.\tе. 
.јсо човеI>: ДВЕ1 i\IШiута радио рлстоы. после ДВЕ1 минута секирmл, 
а после два минута опсот браДВОZlI или ЧИМ другиы - разуме се 
он ће страхота издангуБИТЈf. Но баш у томе и лежи корист ОД 
поделе рада. што он }"КЛаЈъа ту непрестану Пр02lIену радње и 

алата. Човек не ;\:юже да ради више од неколико часова а да се 
прилично не одмори; сигурно није противно eKOI-ЮZlfији рада ако 
се радник два пут преко дана поткрепи јелом. Какав ће бити 
:убитак у времену и одушевљењу за рад ако он ради до подне 
Један посао а после подне други? Променити две три просте 



г 
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радње - то ће баш бити добро за успешност рада, а чешћа се 
промена и не тражи. 

д). Кад се човек оzраничи на једну радњу, пре Ј\'юже да про
нађе какву поправку у њој. Ово је само у неколико истина. У да
нашње време проналасци и усавршавање производње зависе 
поглавито од развитка техничких наука и сви важнији прона
ласци и усавршавања припадају људима који владају ОПШИРНИl\'l 
научним образовањем, као што су инжинири, механичари, хе
мичари и др. Радник који само механички ради У радионици, 
једва ако примети какву ситницу око оних делова машине -
радилице који се њега тичу нај ближе. У опште, проналасци што 
их проналазе "људи који се баве увек једним послом" са свим 
су незнатни и историја индустријског развитка својим чињени
цама никако не оправдава тврђење економиста. Аркрајт, који 
је изнашао механички разбој, био је берберин, Уат, који је из
нашао парну машину и применио је на производњу предива и 
ткања, био је сајџија, Фултон, који је пронашао машину за 
пароброд, био је јувелир и т. д. У опште, сви су знаменити из
наласци у производњи дошли од људи, који нису били затуп
љени једни.м те једнu.~! послод. То је са свим природно: за из у
мевање и усавршање производње иште се разборита смишље
ност, самосталност мишљења. То је неопходно за ма како малу 
поправку. А за крупније ствари, разуме се, иште се научно 

образовање. 
е). При подели рада корисније се посао дели пре.~ш снази 

свmшz радника. Са свим је истинито. Али то не стоји ни мало 
у опреци са мењањем рада. Ј ак човек нека увек тражи промене 
у таким пословима које не може да ради дечак, и обратно. Тако 
и треба да буде. 

ж). Подело.и рада извлачи се највећа к.орист из оруђа: она 
не леже на празно. И то је са свим истинито, али не стоји ни 
мало у опреци са наШИIl1 захтевима. До ручка Петар извлачи 
к<ъештима л:ицу У фабрици чијода, а Павле ре:Ж.е маказама; по
сле подне Павле узимље кљеште, а Петар маказе. Кљеште и 
МaIzазе у послу су цео дан. 

IIJ1T'< r:1\ir) Rиле.тrи лакле да сама подела рада тежи к томе да 
један радник буде у стању да врши више различитих послов.а. 
Она упрошћава поједине операције толико да г?тово изчезаваЈУ 
сви трошкови Jf друге незгоде при прелазу од Једног занимања 
к другом које постоје док подела рада није још довољно разви
ј ена. Чување радничког здравља, што долази услед поделе рада, 
даје огромну добит производњи. Друга је добит тако исто важ
на, а то је што разноликост занимања развија разборитост p~д
ника; умна снага његова развија се а не трпи као. кад ради Је·· 
дан исти посао. Може ли се упоредити у матерИЈалу за умни 
развитак, богаству радничког искуств.а, досет .zьивости, смишљ~
ности И свима другим радничким СВОЈствима Један радник КОЈИ 
ј е бивао и на пољским радовима и на ткачким фабрикама и на 
грађевинама и на занатима- са таквим радником који је свој 
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век провео IШД једног точка (раз бој а, чекића или ма ког алата) 
у једној фабрици? А ми смо већ видели, а доцније ћемо још ви
дети, да никакав чинилац не утиче тако да рад буде произво
дан као умни развитак радника. Клима, земљиште, главнина, 
сама физична снага - све је то ништавно спрам умног развит

ка радника. Из овог развитка све пониче, све се одржава и уса
вршава. Према томе, оно устројство ваља сматрати као највећу 
препреку производњи које смеће умном развитку радника. Доц
није ми ћемо промотрити какво је друштвено устројство кори
сно а какво је штетно за развитак овог најважнијег чиниоца у 

производњи. 

10. РАЗВИТАК МАЩИНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ. 

На првом ступњу производње ми видимо да сваки човеI< 

ради разноврсне послове. Рад је његов несавршен; производња 
му је мала и потребе су му врло рђаво намирене. Са развитком 
поделе рада у друштву и у радионици ми видимо да се произ

водност рада увеличава; друштво као целина производи много 

више но пре; оно је у стању да намири много више разноврсних 

потреба но пређе. Али у исто вре;\!е способност човекова се огра

ничава и умањава и на последку долази до тога да жив човек 

постаје мртва справа привезана за једну машину или боље 
углављена у један машински систем, као једна чивија у точку. 
Савршенство друштва иде упоредо са несавршенство,Л! њеzовlt.х 

чланова. Тек машина дај е l\югућност да се разноврсност рада 
развије у друштву у сличном облику, 1\:80 што се јавља у прво
битном друштву т. ј. да се свшш произвођач бави са више раз
личитих послова. Ми Ci',IQ већ показали ту ;\югућност ыало пре, 
али проыатрајући појаве У CYBpeNIeHoj машинској производњи, 
та могућност показу ј е се као прека потреба. 

Заиста, данашња ~.Iaшина ствара не само нову снагу и, као 

што се вели, за.\tењује стотине радю.L'С руку, но она још исти
скује из производње стотинама хюъада и милијунима радника. 

Кад је уведен механичан разбо.i у Енглеској. вели К. Маркс, 
800.000 ткача Еоји су радили тај посао занатлијски, постали су 
!!епотреб!-!!'!: I! за I~eE"Q~'1!'!!{O ГОД!'!!"I? !!3y!t.!p:~r·! С37 управо ~ајја;:Џ'!!'f
јом, гладном смрћу. Данас се такве појаве јављаiу сваки час сву
да где се развиј а машинска производња, ~ac у '~eћeM, час у M~
њем размеру. Изнађе се нека ;vraшина lzoja завата ону грану 
производње која се пређе радила занатлиiски; разуме се, она 
може бити усвојена само у том случају ако са мање рада може 
да производи исту количину производа но што су пређе произ
водиле занатлије ручним радом. Гомила занатлија постаје непо
требна. Или, усаврши се нека машина на пр. за ткање или :gpe
дење; у фабрици, где је пређе требало сто људи, сад не треба, 
можда, више но 60 или 50; половина радника постаје дакле не
потребна. До душе са развитком машине може се увеличати 
потрошња неког предмета, нарочито с тога што производ појев-
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тшш кад се са мање рада производи, али то не бива увек и не 
бива одмах. За то време гомила радника остаје без посла. Али 
није само опасност за оне раднике у чијој је производњи учи
њен нов проналазак да остану без посла, но је то опасност мно
го опширнија. Истурени радници из једне гране производње тра
же занимања у свима другим, и како у фабричној производњи 
има сијасет тако званих "ниских" радова т. ј. радова где управо 
не требај у никакве човечанске способности осим животињског 
беСИИСЛеНОГ рада, они се сви l1ушкају таио и с оним јадницима 
који су и онако најгоре награђени, воде утакмицу око плате -
борбу за живот. 

е друге стране кад се производња у једној грани индустрије 
увеличава, неопходно јавља се потреба да се увелича производ
ња и у другим гранюш индустрије које су с њом У свези. На пр. 
развитак ткачке индустрије вуче за собом неопхоцно раЗВИТaI< 
пређачке индустрије; развитак индустрије вунених материја 
у опште учинио је да се производња вуне у Енглеској грдно 
рашири на рачун земљорадничке производње, а развитак ма

шинске производње и употреба парне снаге изазвали су разви
так производње каменог угља и металске производње. Разуме 

се, сваки развитак производње у једној грани индустрије вуче 
за собом прелаз радника из једног занимања у друго. И тако 
иде непрестано у сувременој машинској производњи. Усаврша
вање машина и други технички проналасци чине непрестано 

преврате, час у једној час у другој грани производње. Једна 
индустрија избацује гомиле радника као непотребне; друга их 

опет тражи и опет везује у један ланац, да их мало после опет 
истури. 

Ова несталност занимања и потреба да се радници непре
стано пре~,lештају из једне струке у другу, према развитку тех
нике, принудила је сувремено фабрично друштво (као што је 
н. пр. енглеска) да тражи начина како l1е радник бити спосо
бан за различите послове, како ниједна грана индустрије не би 
патила с тога, што нема довољно спре.ин.u.;';: радника. Та је по

Треба створила тако звано професuјон.алн.о образовање т. ј. по
дижу се школе за радничку ОNIЛадину, где се радник спрема да 

И;\Iа 'општа техничка знања и да уме да ради са разним алатимз 
~,.. T,f(">Tn P1""'lCl"\"!'(::I 
Ј"'·"'''''''' -r ..... _1

---. 

Ова појава у земљама где је данас ~Iaшинска производња 
највећма развијена показује најбоље, да Је разноврсност у за
н.ЊIШЊU са свим сагласна са најве110М поделом рада. Што то 
ниiе y~eдeHO до сада са свим - узрок је опште неуређено ста
њ~ д~нашњег друштва, гце радник није сам свој госа, па не 
може да удешава рад и образовање онако како је за њега нај
корисније. Требало је тек да класа капиталиста-фабриканата 
увиди асну од тога, да се радник бави разноврсним послом, па 
тек да се то почне остваривати. 

Развитак машинске производње напослетку завата не само 
поделу рада у радионици, но u са.иу поделу рада у друштву. Ми 
смо сад баш казали, како машина чини преврате, час у једној 
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грани производње, час у другој; она тера Зei\1љоделце, а пос
тавља на место њих пастире; умањава ткаче, пређаче, шиваче 
и друге, а увеl1ава раднике у угљарским и гвожђарским радио
ницама и фабрикаJ:l1а или обратно. Подела рада у самом друш
тву постаје са свим нестална. Број радника, који је Ну.жан за 
производњу разноврсних материјала, оруђа за рад, за пренос 

и т. д. мења се непрестано и то мења се много брже но што 
пролазе поједина људска колена. Машина, која производи ма
тематичан строј и ред у радионици, прави читаву анархију у 
друштву. Ова неуредност чини грдну штету у друштвеној еко
номији: с једне стране производи се често огромна количина 
неког производа, који је непотребан, јер није у сразмери са 
целокупном производњом, те тако огроман рад пропада узалуд; 
с друге стране сваки час ыножина радника остаје без послCl, 
те тако се расипа др;тштвена производна снага. 

Кад се друштво проматра са овог гледишта, показује се 
јасно огромна потреба, да се подела рада у чело.н друштву ор
lанизира на те.нељу дашuнск.е проuзводње. У исто време види 
се, да машинска производња даје основу за такву опширну ор
ганизацију. 



Глава ХII.50 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ДРУШТВУ. 

1. РАЗВИТАК ПРВОБИТНЕ, НЕСВЕСНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
РАДА. 

Економисте владајуће школе хтели би да покажу поделу 
рада у друштву као неку "природну" организацију друштвену. 
Шта више џ. С. Мил називље то по Уекфилду сложено удру
жење, за разлику од кооперације или у опште удружења у 
радионици. У истини то није никако удружење, већ. је то хао
тична неуредица, где сваки производи Иi\iајући у виду само 
своје интересе, а не брине се за остале. Најповршније посма

трање историје показује нам, да развитак поделе рада у друш
тву и увеличање богаства, што је долазило као последица по

деле рада, није никад ишло упоредо са развитком народног 

благостања. А то би морало бити, кад би подела рада у друштву 
била основана на неком начелу удружења. 

Код Грка и Римљана робови и Домаћа чељад вршили су 
све послове и госа је l\Iеђу њима вршио поделу рада. У таквом 
економско?! стању свака је породица производила најпре све 
сва~идање по.::ребе: ако је неко имао сувише радних руку, он 
их Је употреољавао за неке особите послове, а поглавито да 
произведе предмете за своју угодно ст, а ређе за продају дру
гима. С тога занатлијски сталел\. није могао да се развије код 
старих народа. Оп је вазда био састављен из отпуштених ро
f10t:!::l И досељеI-П·11<;;:Ј. З::lR::lТИ 10 г.О,Т\РЛ::l n::liTCJ V !{Ј!СЈСИЧНОМ ЛnVПIТRV 

били су поглавито управљени на то" да производе преД~l~те з~ 
раскош Ј1 угодност имућ.не класе. Осим тога код старих народа 
издржавани су многе занатлије и вештаци, као што су били 

зидари, тесачи, вајари, живописци, музиканти и т. д., ~оји су 
служили за развита~ јавних грађевина, слика, статуа, који су 
се приказивали на Јавним светковинама и т. д. Подела рада 

ниј е била никако удешена како ће се произвести што више 
предмета за прве неопходне потребе масе -народа и већ.ина на
рода живила је код њих врло сиромашно ма да је богаство код 
Грка и Римљана у опште било доста велико; барем кад се упо
реди С. др~rгим народима који :Ж.ивљаху у исто време и код ко
ЈИХ НИЈе оила уведена никаква подела рада. 
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Сличним начином подизао се средњи сталеж - занатлије 
и трговци - у спахијској (феудалној) Европи. Сваки великаш 
хтео је да има све врсте заната међу својим поданицима, за 
своју Домаћу потребу. Ослобођени или отпуштени спахијски по
даници почињу први да склапају тако звани треТi.и сталеж у 
друштву. Сваки варошанин занимао се само једним послом -
занатом или трговином. Подела рада утврђена строгим еснаф
ским правилима и уредбама. (Но разуме се и код оваке поде
ле рада, рад је много производнији но кад је радник био сељак 
и занатлија у исто време). Трговац је почео да ствара путове 
и проналази нове опширне пиј аце у ово еснафско доба. Но по
дела рада у друштву врши се све једнако према потреби имућ
не класе, која захтева угодност и раскош. 

:r:rошто се свршила феудално-еснафска епоха у производњи, 
кад Је средњи сталеж ослобођен са свим од спахија и прона
ласци у 18. веку почињу да дају мануфактурни други облик, 

од тог доба започиње се ново доба у производњи, које траје 
и до данас. Огромне фабрике замењују све више радионице за
натлијске и мануфактурне, а трговина својом мрежом покрива 
цео свет и од целог света чини једну пијацу. Овде се јавља 
први пут свеопшта тежња у производњи да се производ nо

јевтшl.U т. ј. да се сваки nредыет производи са што .,иање радне 
CHaze. Ова тежња поникла је у борби разних произвођача и 
целих народа, да завојују што вс:ћ.у пијапу за своје производе. 
Да се та цељ достигне, индустрија се жури грозничаво са не
преКИДНИl\1 усавршавањем машина за целе произвођачке тех

HиKe' а тако исто са усавршавањем срестава за пренос и сао

браћ.ај. Ми смо видели у прошлој глави последице ове тежње: 
то су непрекидни преврати час у једној, час у другој грани 
производње и непрекидна несталност у занимању. Природна 

последица ове чињенице очевидна је свакоме. Радник који је 
?стао без занимања, остаје без срестава да купи производе, ко
ЈИ су "појевтињали", ма да их је он створио својим радом. Јав
љају се сваки час СУ8ИШНИ радници, т. ј. трбуси који траже 

~ . 
лео::!, и СУВШШШ ПрОИЗБОДТ~ Т. Ј не припада ЧОВI?КV 

који гла;:ује. То је послеnњи ступањ .ме.ханичне, несвесне ор
ганизаЦИЈе друштвене. У том моменту јавља се потреба и јасно 

се показује, да се iluдеЈICl РЫДс! у друштну 3Ш1СТCl 'ујЈt:ди Нс! ОСНИ

ву правог удру:ж:ења, 113 основу тзчног прорануна друштва о 

његовим потребаl\Ia и среСТВИl\1а за производњу, а не само да 'Го 
остане "удружење" по И?lену, а да једина "утакмица" распо~ 

"- . pelJ}"]e радну снагу ЈЈ главни:ну н:а разне врсте ПРОЈ1зводње. 

Но ми смо већ. видели да само машинска производња дај е 
срестава, т. ј . • чатеријалну .иоzуТi.ност да се производња научно 
уреди. Она даје могућ.ност да се утврди тачан прорачун, коли
ко радне снаге треба за сваку грану производње на извесно,,! 

ступњу техничкога развитка; она даје могућ.ност да радник мо
же прелазити из једне производње у другу, где се колика по

треба укаже; она уводи највећу економију у раду и среСТВИl\та 
за производњу. На послетку она уклања и оне главне незгоде 
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које су противници организације рада стављали јој вазда као 
неодољиве, а то су питање о наzради за рад. О томе питању l\IИ 
ћемо говорити на другом месту, али овде имамо само да споме

немо. како машинска производња припрема решење тога пита

ња. Машина дели све радове на најпростије операције и на 
тај начин уништава сваку разлику у каквоћ.и РClдничких сnо
соБНОСТll. СваЕ:И рад своди се на просто трошење ме~аничке 

снаге. У том случају један рад мери се према другом простом 

мером времена за које се троши радна CHara; а радно време у 

машинској производњи даје се најтачније израчунати .. _ . 
Развитак данашње машинске производње покаЗУЈ е Јасно 

начин и срества да се рад друштвени правилно организује. 
Организација та биЋе у толико потпунија, у колико машинска 

- фабрична производња буде обухватила све .гране производ
ње. О времену, докле се то може извршити у Једном друштву, 

ми овде не Ћемо да говоримо. Разуме се, оно ће бити у толико 
краЋе, у колико цело друштво буде свом својом снагом радило 
на томе. Овде нмамо још да покажемо у колико се машинска 
производња :иo:tке да распростре на све гране производње. 

2. ВЕЛИКО И МАЛО ГА3ДИНСТВО У 3ЕМЉОРАДЊИ. 

Да се применом машине у индустрији увеЋава производност 
рада, у TO?Ie се слыку све еконоиисте. Али о увођењу 1'vIaшина 
у зеыљорад:њи нису сви сагласни. У почетку се мислило да ма"' 
шина не може имати велике примене, јер је, веле, Са?та природа 
земљорадње таква да се мора радити поглавито руком. Али У 
данашње време веl1 постоји парни плуг, i>Iашина за жетву, вр

шитбу, сејаље и скоро за све глапније зеМЈЬодеЛСЕ.е послове. 
Подела Ј1 ЈШ:\luинација рада у 13е;ШКОl\I разыеру у зt::\lЈЬорадњи 

показује исте резултате, као год и у :lшнуфакту~и !I индустри-
СТ1ЈVЧНИ аГООНО:l1И v томе су сви сагласни да Је зе:lтљоделски 

рад у '{олико ~роизводнији, У коли"о се он више служи сувре
"чено:\'I teX1-ГИЕО~'!: е1<оно?\-!нсте то ~-?:e )Iory да пореF:У. ал!! се уп-

раво плаше да признаду тај факт, због ПОСџ"IедИIЩ које отуда 

неопходно ИСТ! iЧУ. 

Кад се ствар ПрОi>lOТрИ изблИ:tке, ВИДИ се, да противност 
еКОНО?'П!СПl у 0130:'1 шпању ДО.lази отуда. што је пита:ње о уво
ђењу il-1ашина \' ~e;\!љopaдњy СЕ:опчано нераздвојно са питањеы 
.. О ве."IИКШ.1 и ;.Iало:м газдинству" или управо са питање1'vI о С80-

ј71'ни зе./!съ{? :'-' и се . 
та чињеница да је ыашинска фабрична производља нераЗДВОЈ
но скопчана са 8еЛШСШi zаздuнствО<I!. Управо фабрична је про
извод:ња у толико савршенија у ЕОЛИКО је веЋа количина ма
шина (l\Iашинских система) и рада прикупљена у једну целину 
и '\Тдешена за заједничку производњу. Ту је највеЋа уштеда у 
зградаыа, у ivIaтеријалу за огрев, осветљење и '1'. д, ту је нај
већа уштеда у раду за надзор над ;\IаШИШlil-1а, ту је lIIогућа нај

већа КО:\Iбинација рада и т. д. От:,'да !I долази неизбеж:на после-
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дица, да велика производња истискује rлалу и мала производња 
ишчезава све више у индустриј алном друштву. Разуме се, у 
данашњем друштву које је основано на начелу приватне сво

јине, у колико је веЋи размер једне фабрике у толико више 
друштвеног имања мора бити својина једног човека или неко
лицине људи (индустријалне кумпаније), и то стање мора се 
непрестано развијати, јер велико газдинство непрекидно гуши 
и замењује мало. 

:Исто стање Zlюрало би наступити и у земљорадњи, чим би 
се развила у њој машинска производња. Савршенији начин про
изводње захтева да се огромна срества и радна снага прикупља 

и организује у једну целину. Питање о примени машина у зем
љорадњи управо је питање о велико.;!! zаздинству у земљорад

њи. Агрономи, којих се слабо тичу економске теорије, тю{о уп

раво и разуму велико газдинство и они тврде безусловно да је 
велико zaздинство nроизводније но Ј.юло. Главни су разлози то
ме: на великом газдинству могуЋа је примена машина, а с тиы 
веЋа подела и комбинација рада; свака земља у великом газ
дннству Zlюже да се засева оним усевима који одговарају нај
боље њеним својствима и положају; на великом газдинству мо
гу да се изврше поправке, које захтевају велике трошкове, као 
што су: сушење баруштина, подводних места, вештачко поли
вање, чишЋење и уравњавање и др. Тек на великом газдинству, 
и са ПОМОЋу данашње технике, могу да се преобрате најне
плодније мочваре и ритови у најплодније њиве и ливаде; у 
великом газдинству може да се држи сразмерно више стоке, а 

то значи: да се спрема много више ђубрета за удобравање; па 
и сама стока може боље да се негује и да се бира боља пасыа 
за приплод. На последку долазе још сва преимуЋства, што их 
даје кооперација над УСЮlљеним, неуређеним радом. 

Неки су наводили да је велико газдинство производније 
за неке врсте производа, у којима се рад примењује у маси, 
као што су поглавито жита и ливаде; а на против друге биљке, 
где сваки струк треоа неговати руком и ашовом, као што су 
разне врсте баштованског биља за рану човеков у и разне фа
бричне биљке, да је ту корисније мало газдинство. Него већ 
на данашњем ступњу земљоделске технике ова разлика не по

стоји. Џ.:.:lН~ТПЊF1 '3е~uъодеЛСI\:а ~~аШ!1Еер:и:ј9.. !1де :I:::' 1'0 Д2. и.стr:rСI-:iС 
са свим ашов и из баштеНСI<:е културе." Али и без тога ова по
дела нема никаква смисла, јер неговање биљке руком и ашовом 
не противречи ни l\Iало великом газдинству, а Ћ'1еђу тиZll остају 
у свакој производњи све оне добити, што истичу из велике 
поделе рада и удружења и наГОl\Iилане главнине. 

Сви покушај и економиста да одбране мало газдинство не
мају дакле никако основа у науци о земљорадњи, која је управо 

* Ј. von Kirchbach у свом делу "Нandbuch fi.il' die Land\virthe" на
води један пример "величанствену баштованску радњу Г. Мете из Квед
.'Пшбурга, који је у целом свом раду на 3.000 јутара (769,96 хектара) 
употребљавао, у колико је год могуће са.1\!о, најбоље плугове новог вре
мена, јер Л!У ашов не иде доста дубоко". (Стр. 142, I. део). 
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надлежна да то питање реши. Види се само њихова "не.жна" 
савест, што под видом малог l'аздинства они желе да спасу 

далу својину; што не желе да у земљорадњи наступи такво 

стање - такав одношај између радника и капиталиста као што 
је то у индустрији. Другим речима, економисте, бранећи мало 
газдинство у земљорадњи, нехотице осуђују велико l'аздинство 
у индустрији. Један од најватренијих бранилаца малог газди~
ства у сувременој економској науци био је без сумње џ. С. М."! 
За доказ, да је мало газдинство производније од великог, Мил 
упоређује мало l'аздинство сељака у Ломбардији, у Фламанској 
(Белгији) са великим газдинством у Енглеској и налази да је 
оно прво далеко производније. Узрок је томе, вели Мил, да 
сељак свој госа, .ма да ида лошија срества за производњу (што 
дакле и сам признаје), ради много приљежније и економније, 
но арендаш са наја.м.нuчарш,ю. Сељак има непосредног интере

са, да ради што више, а напротив интерес је надничара да ради 
што мање - да изда што мање рада кад му је плата већ одре
ђена. 

Очевидно, оваки докази не вреде ништа. Ми немамо ништа 
посла ни с газдом ни с надничарима, већ оћемо само да знамо 
које је l'аздинство корисније за народно благостање - велико 
или мало, а узимљемо да и на једном и на другом раде рад
ници с једнако.'.! вољо.А! и једнако.м BpeaHolioJr!. Да ли то може 
да буде и да ли на великом газдинству сви радници могу бити 
у исто време и сопственици - то је друга ствар; то спада у 
питање о својини. Овде ми и:мамо да проматрамо одношај рад
них снага у земљорадничкој производњи и да према томе ре

шавамо, које је газдинство савршеније. 
Суштина је ствари ово: ако у једном друштву има 1000 

људи радника, а земљорадња је у том друштву основана на 

ручном раду и малом газдинству, онда ће у том друштву мо·· 
рати, рецимо, 9/10 свију радника да се баве земљораДЊО7'ir, да 
произведу све зеl\Iљоделске производе које ми рачунаIvlO у суми 
равно 10.000 товара :жита. Рачунамо да они раде 300 дана 1'0-

дишње, а радни ј"е дан 10 часова. Њихов је укупни рад дакле 
270.000 радних дана или 2,700.000 радних часова. Узмимо сад 
да је у тоы друштву уведена подела рада и велико газдинство 

у земљорадњи; да су примењене машине и сва друга срества, 

која скраћуЈУ човеков рад. Од свију ових добитака УЗiY.iИIvIО, да 
сад за саму зеi:\lљоделску производњу не треба више но само 
половина пређашњих радника т. ј. 450.* Узмимо да још 200 рад-

* Ова је цифра узета врло велика. У истини машинском се про
изво~њом смањује број радника много већма. Кирхбах у поменутом 
делу стр. 138 вели: "По начелу Енглеза не треба никад употребљавати 
човеков рад онде, где се може применити пара (ветар или водена. снага). 
По садањим ценама једин;,ща рада, 'урађена човеКО~,1, скупља Је 6--7 
пута но иста јединица израђена животињском снагом; а 40-60 пута је 
скупља но кад се изради паром. Кад се то изрази у радне дане значи: 

'животињска снага скраћује радно време на 1/6 - 1/7 према ручном раду, 
а машина скраћује исто тако време на 1/40 - 1/60; или скраћује време 
рада са животињском снагом на 1/5 - 1/6." Ми смо дакле могли узети 
у горљем примеру 14G у место 450. 

НАЧЕЛА НАРОДНЕ ЕКОНОМИЈЕ, СВЕСКА 1 

ника треба сад за производњу машина (ми ту рачунамо сва 
срества за усавршивање производње). Сад дакле треба за про
изводњу 10.000 товара жита само 650 радника место пређашњих 
900. Остаје 250 радника слободних из земљоделске производ
ње. Они престављају 75.000 радних дана или 750.000 радних 
часопа. Прву употребу МОЖ.емо учинити од овог времена да се 

скрати радно време свима радницима у друштву од 10 часова 
дневно на 8 часова (што чини само 540.000 часова); сад дакле 
радници добијају 2 часа одмора, које време могу радници да 

употребе на своје образовање. А веће образовање, разуме се, 
још ће више увећати производно ст рада истог друштва. 

То је правилно упоређење између великог и малог газдин
ства. Ту је просто питање: оће ли 1000 радника произвести ви
ше производа на истом комаду земље, ако производе без икакве 

поделе рада у малом газдинству; или ће произвести више, ако 
је код :њих рад удешен и организован: једни производе машине, 
други разна удобравања, трећи раде непосредно земљу и то 
удруженом снагом са помоћ.у машина? Претпостављамо д,? сва
ки ради једнаки број дана у години и једнаки број часова у 
дану. Врло је могуће да у оном газдинству, где је радник над
ничар, власник земље и капитала нема интереса да употреби 
на истом комаду земље 1000 радника, но ће употребити само 
2-300; тако је исто могућ.е да ће мали сопственици, принуђени 
нуждом, радити 13 и 14 часова дневно и онда је врло могуће 
да ће при површноы посматрању изаћи да је "мало газдинство 
производније но велико", као што тврди Мил. 

З. џ. С. МИЛ О МАЛОМ ГАЗДИНСТВУ У ЗЕМЉОРАДЊИ. 

Ми управо не би И?vIaЛИ НУЖДе да даЉе још доказујемо, 
да велика подела рада са сувременом техничном оправом у ве

ликом газдинству има огромну превагу над неоргаНИЗ0ваНИl\I 

радом у малом газдинству. Но ыишљење Мила наводимо погла
вито с тога што је он ватрени бранилац малог газдинства, па 
се опет из његове одбране види да је сељак свуда крајњи си
ромах, где је земљоделска производња основана на малом газ-
rт"'!'l"~:'n~ђ·!:1"· ,....r "~ 1"'<"1 ,"та ",,'Г('"';!?'С rr~ (">rr~(">c (')'!Т (')T/rnr!i\l\If!)"''''1'T'''~T:rD UiA"V-::,)Т("'D~ Mr ........ ~'--;..JJ, .;r..;,. t""'I~ ........ .... ... '- .. , .... '-" .. .Ј.::..'- ,......,..... _...................... '-"r-'I '-r_r"'-' .. < ........ ~ ... "" ............ '- .... "' .......... -..... ......... _ 

вредноћа ни штедљивост. Милова обрана малог газдинства по
казује најјасније, да сељак не мора бити ни лењштина, ни пи
јаница, ни распикућ.а и т. д. па да тек постане сиромах. Узрок 
сироыаштини лежи поглавито у неорганизованости рада. Ми ће

мо за доказ навести неколико примера из "Политичне еконо
мије", што их је вешто покупио његов критичар Екаријус. 
Примери су основани нешто на проматрању самог Мила, а не
што је позајмио од С. Сисмонди, који је такође ватрени брани,
лац :малог газдинства. 

Ево један пример како раде сељаци у Пфалцу: "Они раде 
приљежно од јутра до мрака, јер су свесни да раде за себе. 
Они се муче из дана у дан, из године у годину; они су трпе-
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љивији, неуморнији и дурашнији од свију животиња. Народ у 
Енглеској задивио би се кад би видео, с каквим напрезањем 
набављају дрва за огрев у Немачкој. Читалац би био веома дир
нут надчовеЧНU.1L напрезањел! малих газда сељака, што их ја 
наводим" ... 

"А ево шта они уживају за своје надчовечанско напреза
ње: континентални радници нису заузети с таквом предрасу

дом (!) за пшеничан леб, као енглески, (енглески радници једу 
пшеничан леб). Тошкански радник, по казивању Сис:монди, кад 
је рђаво вреые једе саыо дваред на дан: око 10 часова ујутру 
И У сутоњ. У јутру једе кашу, у вече чорбу са нешто мало ле
ба и зачина. Лети једе три пут: у осам часова, у један час и 
у вече. Само једанпут преко дана ложи ватру, да скува ручак, 

а ручак му је: супа, за тим неко мешовито јело, или слано ме
со, или риба сува, или пасуљ или ма какво вариво с лебом. 

Но за слано месо он троши врло мало; једва дваред у недељи 
и то нешто мало. У недељу само купује тазе месо, али само 11/2 
фунту, па ма колика му породица била." 

"Фламански сељаци и надничари, вели Мил, живе много 
штедљивије но исте класе у Енглеској; они ретко једу месо, 
осим на велике празнике и у време жетве; млеко, кромпир и 

црни леб - то им је свакидања рана. Услед тога они теку ка
питал и њихов се понос задовољава тим, што купују земљу. 

Они грабе сваку прилику да купе комад земље, и услед њи
хове узајамне утакмице цена је земље тако велика да капитал 
који се за њу изда, једва доноси два процента." 

"Малим газдама пре се може пребацити тврдичење но ра
сипање. Они се одричу и умерених уживања и .живе ужасно 
рђаво, са;vю да што уштеде. У Француској путници су налазили 
:'.шorе саљаке, који :Ж.иве у јазбинама, ране се зељем: и коре
ње::'>I, па с тога су их С::'>Iатрали за крајњу сиротињу; али међу 

ЊИl\Iа :К\lа l\IНOrO њих, који У својим кожним кесама чувају "со
кровиште" од сребрника, што можда у теЧClју целог колена ни
су угледали света, а излазе само онда на видело, кад сељак 

оnе да испуни свој нај?vlилији завет -- да купи зешљу." 
"Да се штедња ;ушлог газде не награђује тако добро као 

штедња капиталисте, ПРИ:vlеnава са потсмехож Екаријус, види 
Г'Р ()'Т'~!тr!"l ТПt'fln "r~iТ(:I. Т'~"'J:ТТ(.::l 
~- ----..;r1-, --..,." ~'_""'~-"'" .. ~~--!"I-
вају све сиромашнији и морају да живе све сиромашније. За 
цело не из наклоности ка сиромаштини, као што оће да нам 

престави г. Мил. веn из нужде да сачувају своје једино оруђе 
за производњу - своју земљу. А на против класа капиталиста 
све масније живи и не само од колена до колена, већ од го
дине до године све богатија бива и још не налази ни најмање 
за нужно, да учествује у раду. Пре 80 година од прилике до
бише француски сељаци, који су тада живели, велики део зем
ље бадава, остало купише за време револуције за багателу. По
слушајмо шта вели Де Фаенс у посланичкој кам:ери од 1866 
године: По попису од 1851 год. износио је хипотекарни дуг, ко
ји је лежао на непокретном имању, 10 милијарди франака. Од 

НАЧЕЛА НАРОДНЕ 
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питала, из 1872. zoauHe. 



СВЕТОЗАР l\'IАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, IX 

тог доба стање се у велико погоршало, али сва усиљавања да 

се влада покрене да саопшти извештај од 1861 год. остала су 
узалуд. Многи, који би своју земљу радо продали, не MO~y да 
нађу купаца. А опет имања око великих вароши распаД}ЈУ. се 

у мала парчета и продају по страшно в~лику цену. Да ои ку
пили комадић земље, људи узимљу у заЈам два пут толико ко

лико имају, у намери, да дуг ыало по мало испла~е. Ове про
даје у маломе само навлаче I~oBe хипотеке. 9д 7,84Ь.ООО станов
ника не маље од 3,600.000 добшш су сведоџuе од својих ОlIШ'ГЈ1-
на, да нису у стаљу да плате порез." 

Стање, које се наводи овде за Француску, важи з,: све 313;\[

ље где постоји мало газдинство. Српски читалац трсоа дз по·· 
гледа само :vшло дубље у своју околину, па ће видети исту СЛИ
ку непреюIДНОГ рада и :.IУСlеља и непрекидног пропClДЗЊCl ;,1(1-

лог газде - сељака. "Хипотекарнн ayz u пореза, вели ЕкаРИЈУС, 
то је веза која ЛШ.lZоz zазду - сељака - веже за човеЧ(lЖ:ТВО 
u JbeZOBY судбу СП.lZиће са судба.!! осталоZCl света. Без дугова. и 
без обвезе СПРlli'\I државе, да покрије буџете и дефиците КОЈ!! 
непрестано расту, сељак би могао бити срећ.ан човек, као што 
га Сисмонди описује. Али интерес и данак гоне га да трю:-и 

новаца; он мора један део свога дохода, што му. га земља даЈе, 

дз прода, и то је већином најБОЉlL део, а тек HaJl'op~i део МШ::С: 
да задржи за CBO.iY потребу, па и од тога му не остаЈе довољно. 

б . ,.. Г" раст"! Тако ради :Vlали газда за се е и СВОЈУ осооењаЧ;.1 - i • 

У истини дакле мали газда, што га Мил тако узд:юке Ј1 
хвали са његове вредноће и штедљивости, живи као скот. Он 
нема кад да мисли ни на шта друго, нити га што друго инте

ресује у свету ОСИIvI: брига за свакидањи леб, дуг и порезу! "Мо
Ћ\:е ли се то оправдати, вели Екаријус, у једно:',! друштву где 
постоји парни плуг, ':Iraшина за жетву, вршитбу, сејање и т. д. 
- да се ту људи осуђу[ју] на СОРХОЧООС'lQНСКU рад с :\lОТИКО:\~ 
и на нечовечаНС1Ш ,:!Кивот од млека, КРОТlшира и: црног леба?" 

Стање Тlшлог газде тако је рђаво, баш у они;',! зе?'-lља;,ш ко

је браниоци му УЗИ?,1ЉУ за узор, да се ништа горе не ТlIоже по
желети. Да ли је стање радника надничара у Енглескоi боље 
или горе, то не приноси ништа ствари. (При свем том занимљи

во је, што сам Мил вели, да фЛЮiaНСКИ сељак, свој госа, где 
ј е :1~30P;:TO ~,T~.J:O гс.З~И::::СТ1ЈО. :;:-СИD;r ,,~ош;;ј с 110 CI:~r o,!~eCI~;! II3Д"
ничар).* Свакој ако енглески земљоделски радник не ће тражи-

* Сам тај факт. што га Мил HaBoдr~. као да је Ma.~o газдинство 
у Фламанској и другим неки:'>! ПРОВИНUИЈама ПРОИЗВОЛ,:ИЈе но велико 
Г2.З,.ЈИНСТЕО у EHrwleC:Koj - ]{lLЧIL..~~ није доказан. То би се ЈОП1 l\10Г~'10 при
ближно знати кад би Мил навео чцфре: количину производа са извес
ног простора земље. где постоји најбоље мало газдинство и најбоље 
велико газДинство. Он то не чини већ упоређује продуктивност најбо
љеz :ыалог газдинства са производношћу просечноz газдинства, или с:} 
средњом производношћу у Енглеској. Међутим. у Енглескс;ј постоји у 
маси .\шл.о zaздuнстео и то мало таздинство 7ЮЈzоре сорте, Јер тамо по
стоји Gе,ЛIL7~а својина. а В,,1(lСНИК зе:\IЈъе разбија своју зеЋIЈЪУ на парчетu 
и тако је издаје под аренду. Ова парчета раде арендаши са надничарима. 
Ова су парчета често тако мала, као н. пр. у Ирландији, да се може 
назвати слободно најситније газдинство. Ту су управо спојене и ,IIUHe 
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ти поправку свога стања у оном идеалу што му га је Мил на
сликао Е.ОД континенталних сељака. Него правилно је решење 
ове противности ово: у земљорадњи, као и у мануфактури и 
индустрији, или у опште у свакој производњи, нужно је, да 
радник буде сам свој госа. 

Мало газдинство у земљорадњи може постојати само дотле 
докле маса народа живи још у патријархалном стању, докле 
сељачка породица производи сама све своје намирнице, т. ј. 
докле сељак проводи цео свој век патећи се и мучећи се само 
да се израни и докле га за човечанство ништа друго не веже 

но - дуг и пореза. У напредном друштву радник :може да за
мени своју снагу машином; да добије времена за одмор, за об
разовање и у опште за виши човечански )кивот. Ту већ не мо

.же да буде да зеыљорадник производи само колико је нужно 
за љегову породицу. Са1\1О развијеном индустријом може човек 
да се ослободи од тешко г телесног рада, а за издржавање ин
дустријског друштва нужна је индустријска организација рада 
свуда, па и у земљорадњи. 

4. ПРЕОБРА>КАЈ 3ЕМЉОРАДЊЕ ПОД УТИЦАЈЕМ МАШИНЕ. 

Ми у економиј и истражуј емо законе т. ј. сталну свезу из
међу појава, које једна од друге зависе и које једна другу про
изводе; знајући економске законе, ми можемо увек да објасни-
1\10 еКОНШ;1ске појаве, које проматрамо у друштву, а тако исто 
lIIо:жеыо да провидимо у напред појаве, које ће се тек доцније 
показати. Тако овде, знајући закон развитка машинске произ
водње. МИ Тlюже::чо да проречемо у напред онај преображај у 

зе:vтљорадњи JI целој лруштвеној производњи. А проматрајући 
појаве у земљорадњи оних народа где се већ и тамо уводи ма-

zоздuн.СТ8Й U 
зеIйље у Енглеској pa,iЏl се У веЛИКО~.1 размеру на основу сувреые5е науке, 
тако звано .. lligh tю'miпg." Па опет упоређујући зе:\I.Ћоде:гс!Zу ПРО!iЗЕО;:!,ЊУ 
у Француској, где влада поглавито мало газдинство, и Енглеску, где 
је колиь:о толико уведено велико rаздинство~ на~~а3И:\IО, да је енглеска 
земљорадња далеко савршенија :ма да је 'КЛU.\!а франчусги далеко боља 
:.ю 3l:!яљорадњу. Ево за доказ неких цифара из статистике Хауснера од 
1865. год.: 

У Француској роди на једном хектару 9,3 хектолитара ЖИТ. У Б. 
Британији 13,2 хектолитара. 

у Француској треба 1 зеыљорадник за 12,2 хектл. У правој Енглес
кој 1 pa~. за 16 Ј9 }:еКТ.:1. Р;.., у В. БРНТЗБији 1 рад, за 14,6 хекта, 

По вредности, у Француској производи 1 хектар 634 франака. У Б. 
Британији 1 хектар 958 франака. 

у Француској 100 хектара раде 40 људи. У Б. Британији 100 хек
тара раде 36 људи. 

У Француској долази стоке на 1 кв. миљу 5.950 комада. У В. Бри
танији 11.447 комада на 1 КВ. миљу. 

Ова превага енглеског газдинства долази једино од веће поделе 
рада и примене машина у земљорадњи и у опште од примене сувремених 

природних наука, јер су у Француској и бољи природни услови за зем
љорадњу и радник је госа, а у Енглеској је надничар. 
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шинска производња, увиђамо јасно тежњу тих закона и пут 
којиы тежи економски развитак друштва, што са свим оправда
ва нашу теорију. Примена машине и машинске организације 
рада у зеыљорадњи производи и тамо преврат, l{aO и у инду
стрији. Земљорадничка производња организира се као фабрuч
на проuзводња. Рад се ту удружује по техничној неопходно
сти, Еао и у фабрици, јер свака машина, већ по самој конструк
цији у напред одрсђује број радника за сваки оделити посао, 

!1 то одређује маТСl\IaТИЧНО тач:но. Друштво добија огромну уш
тсду рада, јс:р сад,-! отпада сувиши раштркани рад, који се губи 

у чеСТНЦШVIa. С друге стране, у последње време увиђа се све 
више корист да се фабрикације извесних производа споје са 
зеl\lљораДНД\1, као: фабрика шећера, шпиритуса, олаја, разне 

'!'каСIке фабрике лана и конопља и т. д' Дакле, с једне стране 
сама земљорадња постаје машинска индустрија; с друге стране 
многе гране индустрије, што данас постоје у варошима, теже 
да постану саставни делови земљорадничке индустрије. 

Користи које поничу из оваке опширне удружености раз

новрсних радова може појмити сваки који је познат са приро
дом производње. Овим спајањем земљорадње и индустрије по
стаје могућа потпуна подела рада и прелаз од једног занимања 
другом, тако, да у течају целе године ни земљорадничке ни 

индустријалне руке не стоје беспослено. Даље, овим прикуп
љањем разноврсне производње на једно место уштеди се огром
ни рад на пренос сировина из земљоделских предела у индус

тријалне центрове и обратно - пренос прерађевина из индус
тријалних центрова у опширне крајеве земљорадничке, који су 
често велики део трошача оних прерађевина. На тај начин сма
њује се она војска посредника и преносача, која само увеличава 
вредност производа, а не УМНО1кава количину. 

Но осим свију ових добити има још две готово понајваж
ниј е. 1), Кад ј е земљорадничка производња одвој ена од индус-

а:ше, сировина се односи са земље у друге крајеве, т. ј, 

односе се саставни делови зеl\Iље, који састављају, њену плодо
ЕЈ"lТОСТ. ОД прерађе:а:и:на. УI у опште ПреобраћеНЈ1 про
изводи зеl\Iљоделски не враћају се земљи у виду удобравања, 
или се враћају тек са веЛИКИl\I трудом. Земља се црпе и сиро
~IaШИ. Спајањем и збли.жавањем индустрије и земљорадње, зем

ља се зблилшва са својИl\l природним ИЗВОРОl\I Еепрекидног бо
гаства. 2) Зближавањем индустрије и земљорадње потире сс? 
разлика из.llеђу варати u села. Док је индустрија одвојена од 
зеl\Iљорадње, прва је групирана у варошима. Ту се развија раз
новрсност рада, ту је :жив саобраћај, ту се :мењају :мисли, шири 
се образовање и развија виши друштвени :живот. Маса сељака, 
која се бави зеl\lљораДЊОl\l, живи раштркано, саобраћај је :међу 

ЊИ~ilа слаб, разшена мисли незнатна, образовање незнатно. а 
друштвени живот стоји на истом ступњу као и у првобитна вре
мена. То се јасно при:,rећава код оних народа где је највећма 
развијена индустрија, разуме се концетрисана у варошима. 
Индустријални варошки радник далеко је свеснији и интели-

НА QE.lIA НАРОДНЕ ЕКОНОМИЈЕ. СВЕСКА 1 149 

гентнији, ма да је надничар, но земљорадник сопственик 
Онај мисли о своме образовању; трa:tки начина да свој положај 
измени, сваћа свој човечански понос и своја права, разуше друш
твени склоп у коме живи и све последице, које он производи 
и тежи свом снагом да се друштво организује на вишеш морал
ном начелу но што је данас. А на против, сељак не разуме од 
свега тога ништа; мучи се и пати вечито, али не мисли да се 
то може икада променути на боље, нити покушава да се о томе 
обавести. Спајањем индустрије и зеl\lљорадње и преображајеТII 
земљорадње на индустријском темељу уништава се ова друш
твена разлика између вароши и села, а за њом морају доћи све 
измене у образовању и начину живлења произвођача у опште. 
Добити од таквог преображаја за телесни развитак, здравље, 
?\юрал и свест тако су огромне, да се не могу прорачунати. Не
ка се само ПОМИСЛИ какве последице производи варошки .ж:ивот 
на .здравље и телесни развитак и морал. Једном речи: преобра
}каЈем земљоделске производње у индустријалну мења се и спољ
ни облик друштва и његов унутарњи склоп. 

5. ВЕРОВАТНИ РАЗВИТАК ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
РАДА. 

Са пре~б-ражајем зе~IљодеЛСIШГ рада, l\Ш види:\ю јасно ос
нову, на КОЈОЈ може да се организује производња у друштву, а 
тако исто видимо у главном костур - склоп - будућег друш
тва. Задатак економске науке није никако да она изради готов 
савршен калуп за организацију рада, али њена је главна дуж
ност да ПОFлж:е пут друштв~ног развитка и :мету којој треба 
да тежи. Ми сыо показали 11 Једно 11 друго, 

У првобитно;vr др' ';штву човек се баш,! ТЈа""НОВРГ-НУТП'l ратточ Ј , t ....;... .... ... _' См ... , .... 

јер сам (или у кругу своје породице) набавља све намирнице. 
Према разноврсности заНИ:,!aIьа он би требао, да се развиiа те
ле~но и умно, али га убија снроиаштина. FDeroB уса:',Iље'н рад 
НИЈе у стању да :\1:; набави ни наiпрече Нal\IИрЈ-IJше, ла би се 
МОгао сачувати од Природних непогода . .Ј авља се HeIza несвесна. 
принудна поде.'I2 радС! у ДР3,'ттву I1 нека принудна организација 
;IРС:fЗ:ЗО~ILС. l~Г.o .jC~:LICl ;'4~:,~;J:litJ.. ~!~СёiБРш()"Т;Ci СЕ::. 
f>nГ;:Јти5е, оБРёllПR::1није rПОr'обнчје 3::1 Р;:Ј.;RJПНК. Појелчнч ч.л'3.-
нови издељују се из љега. као бољи Ј! савршенији створови, 
не само пре"'lа своiи~! савресIеНИIЏ1)lа, него баш пре:llа људима 
из прош.rrих не],ОН:1 Т! .Ъ~TДCКТ1X 1ш.ттеН:1. ПОlелС1 рада нде даље; 

савршенство друштва иде на супрот личног развитка; да се 
усаврши алат и начин производње, ыора да се сакати и УНИ
штава произвођач, НаПОС:Iетку се .iaBJЪa "'!ашина, као решење 
противности између савршенства произвођача и савршенства 
друштвеног. ОНа дај е могућност да се човек занима разноврс
ни:'.! раДОl\!, а у исто Bpe;vre да се одрже све добити од поделе 
рада и веЛИIШГ удружења, РаДНИI{ има све КОРИСТИ што их има 
у првоБИТНОl\! друштву - без оних недостатака. 



~·~~~~~П. LY~.n.rn'VDYIT1: цt;JlОКУПНА ДЕЛА, IX -У радионици јавља се највећа eKoHOM:v.rja радне Снаге и ма
. Ствара се огромна нова снага, КОЈа престаВља рад сто::=~~Л~илијуна радника. Отпада несталноснт заНимања; "су

вишна производња" и оскудица раднбе класе. е ПРопада ОГРОм_ 
на количина производа, као што то ива у данаШњем друштву, 
'е 'е произведен без прорачуна о потреби. Свака раДна снага Ј р Ј бљава се према њеним способностима. Усљед тога сви: ~~:~:и друштва имају изобила времена за o~opaBљaњe своје 
снаге од телесног рада. Система образовања до ИЈа са свим нов 
темељ. Сваки је члан друштва радник од оног TI:eHYTKa, Откад 
је способан за рад. Васпитање телесно скопчано Је са ваСПИ:та_ 
њем умним. . 

Заиста, данашња фабрична сист~ма у ЕнглеСКОЈ показује 
већ пут којим мора иhи преОбрфаЖ:Ј школе. та:rvђю. по ~Ужди 
родитељи морају да дају децу у аорике да зара УЈУ своЈ Л(:б. 
Разуме се, ово је морало y~aCHO утицати на здраВље деЧИЈе, 
морал и умни развитак. Т? Је пр~нудило енглеско заКонодав_ 

се ---<еша -у- одношаЈе изме'ЈУ раДника и капиталиста, Па ства да уљ 

шта' више да ограничи и саму власт родитеља. над децом, и: да 
прогласи права дечија. Законодавство одређУЈе од колико го
дина деца смеју иhи у раДИОН!1це и у какве; колико чаСОва 

У радити КОЛИIШ и кад имаЈУ одмора, а ка. Д - Између рад-смед, О ~ 
ног времена - имају посеhавати школу. вим путем оораЗОва_ 
ње је у истини скопчано са ПРОИЗводним телесним радом. 

Ово. што је енглеско друштво створило по нужди, И С ве
Обзирима на интерес капиталиста, мора доћи у будуhем ликим о 

друштву са свим природно. Време кад ~eцa r;:очињу да уче и 
очињу Да ПnОИЗВОДНО раде, одређУЈе се Једино према на-кад П. ;=. 'б 

и и интересу човечанства - то ће реrЈ.И: како Је наЈ оље За уц рано деЧИЈ'е образовање. Производни рад може се научити свест . . 
ca?l1Q у правој радионици, КОЈа Је одиста удешена за произво_ 
дa~ рад. А тако исто: сва деца могу имати ~pe:eH~ и срестава 
за потпvно образовање само у оном друштв.у, lде Је рад Орга-

" С тога cv бесмисолени и немогуhи СВИ да се низован. , _ " _. ,.., 
данашњеАt друштву створи нека школска систе.ма Т"-О.1а ои спо-

- ~BOТf-aH рад са обnаЗОВRље:'l'!. То би :могли бити само НрОИс; .. !..," • 

ПQ.'IУТiШСКЈf такве ПОКушаЈе ЧИНе 
се плаше друштвенс . па 011е ла 

прvштво. У самој ствари СТОЈИ са СВИlll обратно: 
О .' iIНИ :к;!шот. то је основ сваЕ.ОГ .Ж:ивота, без :материјалног матери]а.1 2 ',,'. __ . ;.. _ • ин ""'~",,~ _____ .. ' 

-- eKoHoZlICKOf пnеооражащ немогулрн Је -'" ""J:-',-uu.lJсЦКCiЈ школ-
ске системе. Узрок је томе врло прост: друштво, у КО.не рад 
није тако орzанизован, као што с.мо ЛiU .мало час показали, увек 
ће бити тако CUРО.машно. да не ће бити никад у стању, .да свој 
деии да опште 1l специјално. образовање. ОрганизаЦИЈа раД<Ј 
Ћдора бити основ за организаЦИЈУ т:росвете. . 
. Напослетку, у друштву где Је рад оргаНиз~ван, престаЈе 

I<орисне и некорисне раднике. Сваки lе Р,:Щник КО-подела на _." ( 
исан јер сваки производи сам све СВОЈе намирнице 7.LfI.и равну ~peдH~CT за њих). Сваки се бави у друштву и телесним и ум-
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ним радом. Нема више "идеолошких" стале)Е.а, као што их на-
3B~ К. Маркс, као што су ЧИНОВНИЦИ, адвокати, свештеници, 
ВОЈНИЦИ, књижевници, вештаци и Др., којима су то ИСКЉУЧИВа 
занимања. Сваки ИМа прилике и срестава да развије и свој ес
тетички: Укус, и да се обогати знаљем. Сваки може бити и веш
так и књижевник, који је само за то способан. Тако исто: сваки 
l\Юже :r:ршити ОПште или јавне послове, кад то општа потреба 
ИЗИСКУЈе, а да му то не мора бити непрекидно занимање. 

Све то може се остварити у толико потпуније, у колико 
ч
е

Л07\:упна ПРОИЗВОдња jeaHoz дРУштва буде потпуније opzaHU
зована, . као једна фабрика. Ми не говоримо ни о величини друш
тва, I~oJe треба тако да се организује; ни о појединостима тога 
УСТРОЈства; ни о Томе, у колико то може да се оствари; ни о 
начи~у како је могуће да се то ДОСТИгне. Ми са:мо веЛИl\10: uзу
чава]Ући ОСНОВНе законе производње, ЛiU налазш!О, да је Тш(ва 
ОР2а~uзаЦија рада најКОРИСНија за друштво. А изучавајУћИ ис
ТОРИЈУ еконо.м.СКО2 развИТка код најцив7.Lfl.изованијих народа, .ни 
налаЗИJtю да еКОНо.1LС7Щ строј друштва управо тежи тој .мети. 
ЕКОномска историја Енглеске, где је данас најсавршенија про
ИЗВОДња, најјаСНИје нам потврђује тај наш заКључак. 
, ~ "Занимљиво је, вели К Маркс, да најватреНИји браниоци фаОРичне систе.не, не могу НИШТа горе да пребаце Друштвеним 
р.еФормат()рима, но - да ОНИ Оће "Цео Свет да претворе у једну фабрику!" 
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Глава XIII.5:3 

МАЛТУСОВ ЗАКОН О VМНОЖАВАЊУ ЈЬУДСТВА 
И СРЕСТАВА ЗА ЖИВЛЕЊЕ. 

1. ПРИРОДНИ И ЕКОНОМСКИ ЗАКОНИ О УМНО.ЖАВАЊУ 
ЉУДСТВА И СРЕСТ АБА ЗА ЖИБЛЕЊЕ. 

Ми смо до сада, говорећи о законима производње, узимали 

да је количина чланова једног друштва величина постојана. На
ма је то било нужна, јер смо тражили законе који не зависе 
од већег или :чањег број а људи који :живе у једном друштву, 

но важе за свако друш'гво. Но количина становника, која Шl 
извесном простору )киве, није величина постојана. УЗИАlљући, 
да сваки човек способан за рад, ради и производи, природно 
је да се и срес'Гна за живлење непрестано УЛ!1iOжавају једино 

усљед саЛlQZ у"ш-/.ожавањCl људства, l\IИilIО оних услова од l\.ојих 
зависи У!lIНожавање производа, о ч е!\-1 у смо говорили у првом 

делу. 

Питш-ье је: с KaKBO~.1 брзином расте сваки од ових чини
.'Iаца? У каквој сраЗ!llери расте број становника пре:ча срествю!з 
за 1'кивлење, јер од тога зависи народно благостање. 

у OBO~! питању економисте стоје поцепане на два табора. 

,Ј едни веле: ,ТЬ~ј:-ДИ су IzадрТf t~a се l\I}IOiKG далеко но r:pecTSr) 
за :tкив.тrење и да ca~1 природни закон, по КО-"lе с.е људи MHOi'Ke. 

H8.ТIC1i1<e ЧО13ечС1НСТВУ неЈВОР.}КНУ сиротињу патњу. опет 
веЛА с.8 СВИМ ПРОТИВНО Ј! сваки ОД њих ПОСТС1вља 

с; ~;/:,~iiG;'i~CiDuli)~y~ .;"i,УД;: и CPC:CTZlr::: Ј:Ј. ;·I~И:IЗ::::I;-,С. ПГ:'2 

пирци oг.тreдa се страхоннта ЗОР1<:а у појмовима еЕ:ономиста и 
љихово неразумевање са,\1ОГ предмета о коме је спор. За то пре 
но што пређемо на проматрање овог предмета, постараћемо се 
ла утврдимо сам пој ам. 

На извесном простору зеl\lље сваки организам, дакле и чо
век, може да се плоди неограничено - ДОI\.ле трају срества 3<1 
живлење. То је велики ПРИРОДНИ закон што га је наука ПРОI-l(}

шла за све организме. Али очевидно срества за :живлење нису 
безгранична. Сваки организам живи трошећи друге оргаЮ!ЗI\lе. 
Што се онај први више шир!!, тнм маље остаје uвима простора 
за живлење и плођење, т. ј. сваки организам својим умно}ка
вањеiVI на извеСНОl\! простору ограничава срества за своје соп-
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ствено одр:жање. Очевидно, на послетку мора наступити једном 

граница преко које организам не може да се УМНО.жава, јер више 
нема срестава за рану. 

Тај закон важи потпуно и за човека. До душе човек је је
дини између свију органских створова, који може сам да про
изводи, да ствара и умножава срества за живлење на извесно?! 

простору. Што се људи више множе на извесном простору, ТИi\1 
више рада могу да употребе на добијање срестава за живлење. 
Но, као што смо ве11. казали, сама природа не може бити без
гранично издашна. Количина жита или ма каквог растиња не 
може се безгранично уве11.авати, на истом простору земље, па 
ма каква усавршавања у земљорадњи ми уводили; тако исто 

количина рибе у води, руде у земљи и т. д. Са уве11.авањем рада 
на истом простору земље не расте сразмерно :и количина про

извода, ве11. бива сразмерно све мања. Може се дакле замислити, 
да ће до11.и неко време кад добијени неки производ не 11.е бити 
довољан за издрл{авање радника, који су га произвели. 

То дотле изгледа све као истинито. Али овде могу бити два 
главна случаја: или од рођења "првог човека", па све једнако 
људство се умножава брже но срества за живлење; или доне
кле у:множавање људства иде упоредо или још спорије но сре
ства за живлење, па тек кад је достигнута извесна густина ста
новништва настаје обратна појава. У првом случају сва су људ
ска друштва осуђена без изузетка на непреl':ИДНУ пат:њу; у дру
гом случају може бити да су само нека друштва достигла изве
стан ступањ развитка економског, где морају да пате од ПРИ

родне оскудице. 

ЗаДQтак је економске науке дс} определи сразмеру по којој 

се :\lНО.Ж:И стпновништво И по којој се мно)ки производно ст зем
.ъе,·" те да се види, у колико благостаље или сиротиња народа 
зави:си ОД calvIe ПРЈfроде, d колико од друштвених установа. 

Овако су нешто и хтеле еН:ОНОZlПIсте. Али у њихову главу 
запала је грешна :ЫЈ1сао, да правдају безусловно данашљи дру
штвени поредак и да доказују кш{о данашња сиротиља свију 
народа у опште зависи од сш\;IИХ природних закона. Па у место 
да траже истину. они су почели да купе ДQI{азе на задану тему 

која је у "ЕЕ.онmти.iи" позната под именом МаЛТУСОВО2 закона. 
!Т1""1Т.fТ""\t} :"1"t.1T-f П ;r,!!("\,.'I'''~:; 
~'/"t"~.I-.,t-' ,.-r--'- ...... ." -\- - .. ..;" .... '-t ........... '-'J 

чине стаНОRТпп';а и срестава за живлење. ваља упоређивати само 
умножавање ,тЬУШI 11 умножавање производа земље. Али еIШНО,' 
:чисте су прон;::;ш.;те још нешто треће, а то је: уиножавање ка
питала (УЗИl\!љеZllO појам капитала у оно!>! смислу У ком се узим
ље обично у данашњем газдинству) и то оног дела који иде на 
издржавање радника т. ј. умножавање теку11.ег капитала, или 
радн.uчке плате, "Капитал госин - то је издржавање радника" 
- вели Мил. Дакле, као што видите, издржавање радника не 
зависи од тога колико они могу да произведу у извесно време, 

* Под ТИi\I июеНО1\I уз!шље1\!О све елеюенте што их даје природа за 
прерађевину. 
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на извесном месту, са извесним техничким зна:њем и извесноы 

главнином коју су прошле године произвели. Не! то зависи про
сто од 11.ефа госиног: колико он има вољу да потроши на своја 
"задовољства", а колико да "уштеди", као што вели Мил, и 
осим тога, колики 11.е део да обрати у непокретни капитал, а ко
лики 11.е да употреби за радничку плату. Природна ствар да 
радници не 11.е имати шта да једу, ни шта да производе идуће 
године, ако не буде госи воља. Ама, зар је ту крив природни 
закон? Зар је то доказ да се људства умножава брже но срества 
за живлење? Очевидно, то је закон који влада између умножа
вања броја надничара и умножава:ња радничке плате, а не при

родни, економски закон о умножавању људства. Ако у која} зем
љи радници имају вољу да трпе сиротињу с тога што Је сав 

њихов производ туђа својина - на част им! Али то нема ништа 
посла са науком економском. 

После ове примедбе ми можемо пре11.и, да промотримо при
родни економски закон о насељености. И то - поче11.емо од 
оног псевдозакона Малтусовог, што га је Чернишевсн:и најдив
није уништио. 

2. МАЛТУСОВ ЗАКОН. 

"У северо-американским државама, ~ели Малтус, CTaHO~
ништво у течају сто педесет година удваЈало се за мање од 25 
година. И тако може:мо узети као доста верно, да се станов

ништво удваја сваких 25 година и расте по геометријској сраз
мери, само кад му ништа не с:ме11.е умножавању. Није тако 
лако определити у каквој сразмери расту земљоделски произ

води. Но ми знамо за цело, да та сразмера није толика, колико 
је сразмера по којој расте љуцство. Човек ЖИВИ на ограниче
ном простору. Када је сва плодна земља урађена, растење сре
става за живлење зависи од усавршавања земљорадње: то уса

вршавање не може да и?>ш постојано све већи успех; на против, 
~eГOB успех биће све "l,ШЊИ и мањи. Према томе, што ми чи
тамо о Китају и Јапану, ::,юрюIO мислити, да се у тим земљама 

не може удвојити земљоделски производ за ма како дуго време, 

Шl lVШ КНКО (;(; HClHjJt:CSCiJ1U cfOBeKOBO .искуство. У Европи ыогу се 
очекивати неке поправке у зе1љорадњи. У Енглеској и Шкот
ландији много се занимају тим поправкама, но и у тим преде
лима има много неурађене земље. Да видимо докле би се ::,югао 

увеличати производ нашег острва у најбољим околностима. Ми 
11.емо вероватно пре11.и границе истинитости, ако претпоставимо 
да 11.е се при нај бољем газдинству производ земљоделски удво
јити за 25 година. Таква претпоставка вероватно прелази гра

нице, што их здрава памет допушта. 

"Са свим је немогу11.е надати се да 11.е производ порастити 
у истој сразмери и за других 25 година и да 11.е се данашњи 
производ на свршетку другог периода учетворити. То је про
тивно СВИIlI нашим појмовима о плодовитости земље. Сваком је 
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очевидно, који је год познат са предметом, да средњи годишњи 
прирастак земљоделских производа бива све мањи. Сада, да би 
могли упоредити умножавање људства са умножавањем ране, 

да учинимо претпоставку кој а ј е боља но сви опити, што их 
показу ј е земљоделска наука. 

"Претпоставимо да прирастак производа сваке године не 
бива мањи, веn да је један исти сваке године, тако да се после 
сваких 25 година годишњем производу В. Британије добави још 
ТОЛИIШ иста количина производа. Човек, који има ма како ве
ЛИЕ:е наде, не nе реnи да се може допустити већ.и прирастак. 
Дакле, l'vюж:емо реnи да у најбољим околностима срества за жив
љење не могу растити бр.ж.е но по аритметичној сразмери. 

"Неизбежна последица ова два закона очевидна је. Чове
чанства nе растити пре:-1Cl овом реду цифара: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 
64, 128, 256, и т. д. а рана nе растити по овом реду 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 и т. д." 

Читалац види на шта се ослањало мишлење Малтуса, кад 
је он ставио да се људства може удвојити сваких 25 година; он 
је нашао да се у Сев. американским савезним државама станов
ништво удвајало у толиком периоду, за доста дуго време. Но 
да ли је он обратио пажњу, да је на растење становништва у 
Сев. Америци утицало за сво то време пресељавање људи из 
Е!3ропе? Не, он се тога није сетио кад је правио своју теорију. 
Доцније кад су му Год вин И други указали шта је изгубио из 
I3ида, Малтус и његове присталице почели су да доказују, да се 

резултат мало мења увођењем тога чиниоца. Мало или много, 
о томе није реч: ZviИ caZv!O веЛИ2\Ю, да је Малтус једну од својих 
прогресија правио не обраћајући пажљу на једну околност, која 

:"ry се сама бацала у очи. По томе l'vюжемо да закључимо колико 
је ОН био паж,iЬИВ И критичан Е.ада је одређивао један основ за 

свој закључак. Да ли је тај закључак тачан или не, ми о томе 
овде не говоримо: ыи сюю велимо да је овај основ узет без ика
E~Be крити:ке, Јl дц HC1:\I :НI1illта ТClЧНО I-Ie саопштава, по 
че:VIУ би :V1Огли да дозна:-ю праву 2\'1Оћ људи за умножавање. 

Да ВИДИМО какве је пој:rvюве имао IvIалтус о моћи земљо
радње за увеличање производа када је склапао своју другу про
гресију - прогресију vвеличавања земљоделског производа. 

I-Ьему се чинила да веn и:ма таквих земаља где је земљо
радња достигла такво савршенство да се тешко може мислити 

на увеличање производа. Такве земље учиниле су му се Китај 

и Јапан. lVlи сада знамо да је земљорадња тамо на нижем ступ

њу но У западној Европи. Очевидно, погрешан поја!vl о китајској 
зе:мљорадњи јако је упливисао на Малтуса, те је извео закљу
чак да се земљоделски производи не могу да множе као и људи. 

Но још је интересантнији његов појам о предмету који му 
је био далеко ближи - о енглеској земљорадњи. Њему је из
гледало као највећа претераност претпоставка да се производ 
енглеске зеIllљорадње удвоји за 25 година. То је наивност која 

изазивље смешење код сваког човека који чита агрономске књи-
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Нщсолај Гаврнловнч Чернишевски (1828-1889) познатн напредни руски 
еlСОНО.\ШСТ, филозоф .\штеријалиС'i', револуционарни де.\!ократа и соција
ЛILста, 1сњижевни критичар 71 есејист, један од најоштрuјuх )срuтuчара 
вулzарне zpaQaHC1ce политичке е)сонолшје (Сеј, 1VIалтус, Џон Ст. Мил, 
СеюLOР, Бастија, Мек Кулох и др.), чије концепције деЛИ.\ШЧ1iО следи и 

Светозар Марковиn. 
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ге. У В. Британији и Ирландији Иl\Ш дО 611/2 милиона екра 
(око 25 мил. хектара) земље удобне за земљорадњу*. По рачуну 
Гаспоарена, при ваљаном устројству земљорадње (кад се земља 
ђубри, а усеви мењају на њиви, па се земља никад не оставља 
под угаром) 100 хектара земље могу да ране 931 човека. Дакле 
В. Британија и Ирландија при ваљаном устројству земљорадње 

могле би да ране више од 230 милиона становника. У 1860. г. 
В. Британија и Ирландија имали су око 29 милиона душа. Од 
њих ранили су се ,цомаhИil1 :Јемљо,целским производима 25 ми
лиона душа. (Средњи увоз жита у Енглеску ваља рачунати на 

8-10 милиона квартера - количина од које не могу да живе 
више но 4 милиона душа). Дакле житељи британских острова 
могли би да увећају свој земљоделски производ у 9 пута, ако 
би хтели да уведу ваљано газдинство. Да ли је довољно 25 го
дина да се уведе газдинство са непрекидним коловратом извес

них усева у земљи која већ има газдинство далеко боље, но што 

је обично треn'ачење - то може сваки да реши. И тако: из агро
номских књига види се, да кад би Енглеска хтела да увелича свој 

производ земљоделски не у 2 веn у 5 или 9 пута за 25 година, 
то јој не би било тешко при данашњем стању науке о пољској 
привреди. 

Узалуд би ми тражили у целој књизи Малтусовој чиње

нице које би биле сигурнији основ за оне закључке што их је 

он ставио за растење људства и земљоделских производа. Ра

зуме се, и у оно време кад је он градио своју теорију, он би 

могао наnи ако не са свим тачне податке а оно бар далеко тач

није но што су љегове својевољне ХVillотезе. На прилику још 

на свршетку прошлог века постојало је ваљано газдинство са 

периодичном променом усева. Он би могао размислити како се 

производ увеличава том системом. Такође у љегово време било 

је неких цифара статистичких о броју рођења у земљама где 

су народни обичаји и установе били тако удесне те је та цифра 

долазила до највеће ве.'1ичине, докле је сюю кадра човечија при

рода. Па је он мало размислио о тим податцима, он би увидео 

КОЛILКU најмањи рок удвајања људства допушта сам чове

чији организы,r. Но мисли којима је он био заузет нису му да

Ь(;!с1(:; да Ј.IUЈ.јЈЮКИ 'l&Чrшје подат,",е за с.воје проrреС~Iје. r,la,-:t'i'УС 

ј е започео свој а истраживања у намери да заштити данашљи 

економски поредак од нападаја реформатора. 

Чернишевски опширно разлаже, којим је процесом мишле

ња iVIалтус пао у онако грубе поrрешке, а.ти ",ГИ држимо да то 

није ништа важно. Доста је то да сам Малтус признаје у уводу 

своје књиге: "Теорија насељености" да га је побудила на ово 
дело реформаторска пропаганда енглеског комунисте Годвина, 

који је у љегово вреые живио, а имено :његов један спис под 

* Све ове цифре узео је ЧернишеВСЮ1 из статистике Кабла, друго 
издање. По статистици Хауснера од 1865 г. има у Енглеској 26,480,000 хек
тара обрађене земље. 

НА ЧЕЛА НАРОДНЕ ЕКОНОМИЈЕ, СВЕСКА 1 

314 1 V Olk!jak· I'lщ,.\оЈС·llјс rL'laliv!1o.li уЊКа vн:lIп()sti 

. I.JlKkl,1 r~lL1a u оkviщ tlru,~tva i lK!govurajuL'e ОБГ<ll1iёUVUIlје indi. 
\'ldш па posebnc stere :щпil11:1l1јu polazi u svошс Пlz\'itku, kao"gcd i 
РЩ11::1а гаЈ;]. u okviru П1uпu1'u1:.tuгс, sa suprornill роlаzпЉ tacaka. U 
оk,';ГU pOI'Oliice~ua, а tlаlјiш razvitkol1l u okviru рlетеl1и, nasrajc samo-
пiklа !)(),k.la Пll!"~ ј;,: .l·uzliku.u !,.оlи i uzrastu, <.lukk па Cisto fizioloskoj 
OS11OV1, kop sa :>IГСЩСI11 zщсtl!11СС, S porustoil1 stШ1lJVl1isrvа, а OSObito 

uslcJ sukobu 111сЈи гаzпiш plcl11C11i111U i роdјагmlјivuпјu јеdпоg рЈе. 
тена оЈ stшпе <.lrugog, иуссауа svoj rnateIijal. S dIuge stral1e, 'kao 
sto. SU!11 ranijc парошещю 1 *, гаZl1lеl1а proiz\'oda ројаУlјије se n<1 
ОПlIll tackaI11a gde raZI1e рОГОliiсс, r1emel1a, zajedl1ice ЈоЈи u do-
сlјг l11сЈll sobol11; jcr se u рг\,јl1l росссii1ш lшltuгс saI11ostalno n,
s;'lccljuvaju ргi\'atIШ lica усс рогоЈјсс, рlСl11еl1а itd. Svaka zajednic; 
паlаzi u S\'ojoj рl·iгоUпој. okoliI1i drukl:ija sIedst\'<1 za proizvodnju ј 
Jrukl:i~~1 src~~stv<1 7;а ziv?t. Z?to se i razlikuju. ро llасјI1и proizvodnje, 
ро l1t1сшu Zl\'ota 1 РIШZVОUI111U. Оуа sшпошklа Пlzliспоst jcste опо 
~to ргј ЈоЈјги шсuu zJjcuJ1icuma izuziva razmCl1jival1jc l1јЉоујћ ргоц. 
\'оЈа, а ti111C postcpeI1o i ргеtvuгuпјс tih proizvoua u robe. Razmena 
пе stvara razlicl10st oblasti proizvodnje, уе6 te razlicl1e oblasti dovodi 
u odl1oS i ta1:.o Љ pretvara u vise ili ШНIlје rnedusobno zuvisne grane 
cC,lokup l1c urustvcne ~roizvodn!~: .Ти ?rustvena podela га.Ја postaje 
рut~ш ги~I11е~~ ргуоЬнпо гаzllсшh а11 rnedusobI1o l1ezavlsnih sfщ 
pr01zvo.lIl1Jc. .1 ~тo gue polazl1u tacku сјпј fizioloska роЈеlа гаdэ,. 
pose~ml о!'gнш )сЈl1С neposredno povezane сеliпе razlucuju se jedni QiЖ 
u;'ugl11, raspadaju sc, а glavl1i pOdsticaj za оуај proccs ruspadanja dolazi 
с)Ј н)lюе lUZ111C11C s tuuim zuјСlll1icшпа, i ti orgal1i postaju sаmоstзlni 
s'!e сЈа gral1ice Јо koje postoji шоguспоSt da se гаzшепоm proizvodi 
као robu оdгzаvu jediI1stvo :>ylћ raz1icl1ih radovu. lJ јеdпош pravC'J 
0\'0 ,је g.ubl, Сl1јс SL~l110S1al}.1osti za опе koji su је тапјјс lшuli, u drugO!:i 

SLI(;,Шlе sumostulnost! ::си опе koji тanхје ni.u iшuli. 
ћ.1(..1а тоЬпе raZ!ТIJ:m 

јm:.; ;,а l~SI1l)\'U гаzd'.:ајuпјс gr,tdu i lvlozc'sc reCi оа se 
t;kl..):1iJ111Sku i:;torij<1 ~dru~t'y'u s\'oJi па kгеtапјс О\'С suргоzпоsti, 

псС;!~10 daljc 1Jl~~zili, 

bUu. uz tп~6е !zСзпје. Кз:::niје ~/eo.q1~ t~r1;;;ljn: :;:l:H:iijc о pr:)c~:o 
[~~;Пl st2nju ljudi dovele зи рјзса do rczultata da sc prvobitno niјс роrо(1iсз 

u рlеmе, УСС оЬrнщо-dа је рlеrnе prvobitni sanlOnikli oblik udruzivallia ђШ!! 
<е";,НUVdiюg 11<1 кrVllОЩ sroos[vu, [аКо оа su se ti:K ооспiје, Као su s:.: r;Je~me11$'" 

vcze potele kidati, iz toga серапја r~zvi1i to1iki razHciti oblici Dоз:оdiсе. - F 
~! Оуи је tacku пајЬоlје obradio ser Јаrnез Steuart. Koliko је dапаs .~ 

роzпаtо njegovo ,del0, koje је izis!o deset godina pre ~fleQ!II! о! j'\latio1l$) ~'id.i $с 
izmedu ostu!og ј ј;: toga sto Ma!thusovi ob9zavaoci i пе zrшј1,l da је о'!зј ''" pг~ 
izdапјu svoga spisa о zаkопи stanovnistva, ako ostavirno па stranu njego~ (-:~1:J 
deklamatorski deo, pored ророуа \XTallace-а i Тоwпsепdг., skoro jedino pTCP~ 
Stet1arta. 

1 * Vidi и оУоm tomu, str. 88. 

ј'уlаргссова фуснота бр. 51 1 том Капитала, стр. 314, 1соју 
ЗИ.на Светозар IVIарл:овиn' при својој оцени оршиналности 
TycOBoz дела, и њеzовоz ослањања на Џеј.иса Стјуарта 

нота 1, на стр. 162) 

nреу

lVIал
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насловом: .. Покушај о грамзивости и расипању":,,,,ШТО га је штам
пао у свом периодичном листу: .. Експлоататор, . 

После Малтуса ни један економиста НИЈе узео на се труд 
да тачниМ рачуном пронађе одношај између растења људства 
и срества за рану. Сви су самО опетовали стару отрцану фраз~ 
да се људство умножава у геометричној а рана У аритмеТИЧНОЈ 
сразмери. Они и сада са највећом лакомисленош?у тврде да се 
људство може удвајати још :много брже но што Је Малтус про
нашао. Као н. пр. Легда, који је открио да се људство у сев. 
Америци од 1790. г. до 1850. удвајало сваки 8 год. 9 ыесеци и 
12 дана!** Још и до данас они тврде да зе:мљоделски производ 
не l\lОже да се умножава тако брзо као људство, ма да данашња 
агрономиј а учи да се према данашњеl\~ зна~у могу произво~и 
удсветостручити и да то још далеко НИЈе краЈња граница док-rе 

се земљорадња може увеличавати. . 
Из овог кратког проматрања надамо се да Је чи::.алац уви

део да је Малтусова теорија насељености са свим оез основа 
и да тек ваља тражити прави економски закон о уыножавању 

људи и земљоделских производа. 

• Други знаменити сувре?1ени научењак У Полит. економији К. Маркс, 
CMaTDa у опште цео рад Поп-Малтуса (као што га он зове с презир~њеы) 
за н~јгрубљу и најнепоштенију књижевну крађу од џ. Стеварта, В"ласа. 
Прајса и других енглеских економиста. .' 

** Чернишевски је пронашао (што ми овде изостављаыо) да чесги
ти економиста и статистичар Легда, није знао ни просто nравz.:ло из ал
zебре: 1\.а1\.О се uзрачун.ава 1\.оефuцuјен.т растења у zеометр.uчн.ОЈ сраЗЛlе~u, 
те је читавом збрком од рачуна дошао до онаквих неПОЈМЉИВИХ резул
тата. Сигурно је још многи економиста рачунао као и Легда. 

Глава XIV.54 

ЗАКОН ПО КОМЕ СЕ УМНОЖАВА ЗЕМlbОДЕАСКИ 
ПРОИЗВОД. 

1. ОПАДАЊЕ ЗЕМЉОДЕЛСКОГ ПРОИЗВОДА КАД СЕ 
ЉУДСТВО УМНОЖАВА А ЗЕМЉОРАДЊА НЕ УСАВРШАВА. 

Да почнемо од оне сразмере, по којој се умножава земљо
делски производ. 

Предпоставимо да је неки земљоделски предео насељен не

ким земљоделским становништвом коме је на томе простору 
врло пространо за живлење. Узмимо на прилику да цела ква
дратна миља око 10.000 кв. ланаца има 100 становника. Узмимо 
да је за рану ове шаке људи довољно да се ради око 400 ла
наца. Разуме се да ће земљорадници узети за ове мале њиве 

најбоље земље у целом округу. Узмимо да се становништво уд
воило, а система земљорадње да је остала иста. За два пут веће 
становништво треба два пут више урађене земље; осим пре
ђашњих 400 ланаца треба још нових 400. Но најбоље њиве по
оране су већ пређе и нови 400 ланаца родиће :ушње него пре
ђашњи. Тако ће ићи непрестано до крај а, док се сва земља не 
пооре, која је удесна за обрађивање. Из тога изводимо ово пра
вило: ако становништво расте а начин зеыљорадње остаје исти. 

онда ће растењем људства средња производно ст обделане земље 
бити све мања и мања, с тога што се све лошија земља преобра
ћа у њиве. 

Тако ће исто бити ако увеличано СТRНОВJ.fИШТВО стэ:в:е I:':?

миривати своју увећану употребу ране, не крчећи нове њиве, 
већ увећавајући рад на сваки ланац пређашњих њива. Узмимо, 
на прилику, кад су на квадратној миљи живили само 100 људи, 
да су земљоделци орали и дрљали своју земљу врло површно 
и непюкљиво. Када се удвоји број становника т. ј. удвоји број 
земљорадника, то они могу орати и радити земљу два пут боље 
но пређе т . .i. могу употребити на истом комаду земље два пут 
више рада. Но од удвојеног рада један ланац не ће дати два пут 
више жита.'" Од куд се види да не ће дати? Ево из чега: ако би 

* Овде ваља приметити да то бива само онда, ако се са увеличава
њем радне снаге увеличава само механички рад, који се на земљу троши, 
али се сам начин производње не усавршава. Али ако се у исто време 
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се од удвојеног рада на истоы ланцу добијао удвојени производ, 
онда не би било никаквог рачуна уједно са увеличавањем рада 
на бољој земљи крчити и зеыљу лошију. Но нова се земља јед
нако крчи: из тога је очевидно да трошење увећаног рада на 
пређашњу зеТlIЉУ није тако КОРИСНО као крчење нових њива. 

У каквој сраз:мери иде ово Уг,Iањавање земљоделског произ
вода кад се непрестано КРЧЈ1 и ради лошија зеlliIља или кад се 

све већи рад улал-::е на исту зеТl'IЉУ? Очевидно, ту све зависи од 
околности које су са СВИ:\I различите на различним местима. На 

некој зеыљи прзи удвојени рад ыоя'.:е дати готово потпуно ДШl 
пут више производа; на другоы месту не може. У једном ]l.1ecTY 
други 400 ланаца могу дати само 200.000 ока жита када први 
дају 400.000, а на другом месту 400 ланаца могу дати толико 
][("1'0 КОЛИКО И први. У осталом из ових различитих цифара ыо
гле ИН се изнаћи средње цифре које ОН показале бар приближ
но умањава:ње земљоделске производности. Но ТО још није ура·· 
l1l:HO. Чудно је то рећи, а занста је тако: ево неколико десетина 

година како економисте узастопце за МаЛТУСG:\I потврђују да се 
зеТl1љоделски рад прогресивно умањава, а међу тим нико од њих 
није се постарао да прикупи ТI1a какве стаТИСТИЧI'.:е податке који 

се односе на I1СТУ сраЗ?vlеру; нико шта више није ни помишљао 
да је то потребно, и да ће се о умањаваIЬУ производности зеы
~ъоделског рада говорити увеЕ. на доват, као што је говорио 

Малтус и као што сви говоре и до сада, докле год се то не уради. 

2. ЗАКОН ПО КОМЕ ОПАДА ПРОИЗВОДНОСТ 
ЗЕl\1ЉОДЕЛСКОГ РАДА НА ОСНОВУ МАЛТУСОВЕ ТЕОРЕМЕ. 

Ми не знаыо сразмеру по Iшј ој опада ПРОJiЗВОДНОСТ земљо
llе:IСКОГ рада, и: по тоые не :ЧО::iКе:,ю да опредеЛИ~iIO величину де

фицита у рани који lIiюра постојати сваке године у једном на

ролу Е:ој:н се ~у=\Iно)каБа - ако се т. ј. тај дефЈ1Ц:VГГ в:е Т'ЛО.iке Н11-
ZZE1E:O да в:акв:ади усаВРПЈаваI-ье:,1 зе?УIљораД1-ье. По зна:rдеН:ИТI1Ы: 

сразмерюra. тај би дефицит био кроз неколико ко
.'Јева таЕО огро::\шв ,,\а се не l\юже ни мислити да се подыири, 

МИ С"IO видели у пређашњој глави да су Малтусове прогресије 

неосноване и да су страшно llpt:'!'epaht::, као Ш'iG и са.ые 
со:ое присталице признају. Но :ии ће::\ю узети да су те прогресије 

са С!ЈИ]'.! истините. lVIи ћемо да их ПРОIv10ТРИМО такве какве су. 

Па ако из ових претераних прогресиј а пронађемо да и тај не-

вероваТНII ве"ПIJПZ~l зе::'I.ЈьодеЛ.СЕТfХ прои:звода тако 

страшан и неодољив, онда је тим вероватнији закључак да пра

ви зе]l.Iљоделски дефицит није нимало тешко савлађивати уса
Ершавањеl\r ЗС:\I.ъорадње. 

УС::'1I3РI.!lИ са;:,! ЕаЧЈпr ПРОИЗI20ДЕ:.е Н. пр_ пронађе се ново удобравање~ или 
се уведу неке нове биљке или нов начин газдинства итд. онда, ми смо 
видели. да се количина производа може не удвојити већ удеветоростру
чити. 

НАЧЕЛА НАРОДНЕ 

Ми дакле УЗЈ1Ј:11ЫЮ 
Ево их. 

Малтусове прогресије Као ИСтините. 

УМНО.жавање људи 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ... . 
Увеличавање производње 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 .. . 
Овде се види како би у природи ова доња сразмера ницала 

из оне горње: 1 нови радник који се прибави у другом периоду 
уве~ичава производ својим радом на 1; 2 раДНИI'.:а који су се 
приоавили у тре11ем периоду увеличавају производ такође сюю 
на 1; 4 радника из четвртог периода и 8 нових радника петог 
периода и т. д. увеличавају производ само на 1.* 

Производност рада нових радника који се прибављају у сва
:~OM Н..?ВО.J:II периоду умањава се у истој сразмери у којој се уве
ћава ор О] нових радника. 

У СШ\'lOј ствари нека је радник првог периода А, раДНИI'.: дру_ 
гог периода В, т?ећег С и т. д. Преиа условима теореме, снаге 
су тих радника Једнаке: A=B=C=D=E= ... 

Да назовемо. пр?изводност земљоделског рада т. ј. количину 
производа што Је Један радник производи за годину дана _ 
Q, онда Количину производа можеr-.Ю означити AQ (радна снага 
умножена са својом производношћу); тада 11емо И:iVIати овакав 
алгебраични ред; што га је Малтус написао у популарној форми: 

Становништво: А; А+В=2А; А+В+2С=4А; А+В+2С+ 
+4D=8A; A+B+2C+4D+8E=16A и тако даље. 

Производ: AQ; AQ+BQ=2QA; AQ+BQ+2C1/2Q=3AQ: 
AQ+BQ+2C1/2Q+4D1/4Q=4AQ; AQ+BQ+2Cl!2Q+4D1I4Q..L 
8E1/8Q=5AQ, I 

Ми видиыо дакле да се коефициј ент Q умањава у истој гео-
у" се I{ол:и:чи~на радни:к.а УЋ'IНQжавCi. 

Други:ч реЧИ:vIa: по Малтусу процент умножавања радника 
то је процент уыањавања производности нових радника. 

зна да .i е прогреси; а. прогресиј а по 
се P31'-I~/I~In T1IiTCPCC =='-1 И:~-iТСрсс" I\IОЈЈ:Ј>Х:йО 'читаоца неЕ:а се 

присети шта ј е то интерес на интерес. 

Шта мислите ко:rико .је lРlката интереса обвезан ПР пла~fj~] 
.цркник повериоцу годишње ан:о је узајlШЮ 100 дуката по 50/0? 
Ви велите: 5 дуката. Не, велиы ја, дужан је да шraћа више. 

Ја УЗј\,стљеl\ј РШZ од 25 година. На капитал од 100 дv=шта на
растиће интере~ на интерес за 25 годи~на 238,64 .Ј;УI<::.; ~одеv'IИI\IО 
ту цифру са 25 добићеыо 9,55 .цук. Дакле, дужник који је узео 
100 дук. ПО 5r/o дужан је да плCtћа не 5 Дук, као што сте ви 
реЕ:,lН, већ 9.55. 

* Рачуни, што овде долазе ыогу бити пој?IЉИВИ СЮЮ оним читаоци. 
:ма, ~ОЈИ И~Iају ТО,1ИКО .знаља из :,raтс"raп~ке, КОЛИКО се обично даје у гим
наЗИЈама. IитаОЦII, КОЈИ тог знаља He;\IaJY, могу, ло савету Са2\ЮГ Черни
шевског, преСЕОЧИТИ све те рачуне, па лрећи одма:{ на закљ"'Чuк v опе-
љку 6. • • ~ 
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Или не! то је још мало; он је дужан да плаliа још много 
више. Узмимо рок од 50 година. На 100 дук. по 5 0/о интерес на 
интерес за 50 год. износи 1046,70 дук. Поделимо ту суму на 50 
добијамо 20,93 дук. Дакле дужник који је узео 100 дук. по 50/о 
дужан је да плаliа по 20,93 дук. на год. интереса. 

Ви велите да је то - којешта, да ја рачунам лажно. То је 
истина. Ј а рачунам проценте за врло дугачке рокове плаliања 
и теретим дужника бесмисленим захтевима. Ви велите, ако ду
жник није тачан, ако он не плаliа проценте кроз целих 25 или 
50 година, тада, да БОГll1е, на њега ће се натоварити толики 
терет да га он не ће моnи ни да исплати. Но ако је тачан, на 

њега се не може товарити интерес по неком нечувеном, лажноы 

рачуну. 

Врло доБРQ. Ово нам је и требало. Молимо читаоца само да 
запамти да где неплаliање на време довлачи интерес на интерес, 
ту није све једно: рачунали ми плаћање на дугачке или кратке 
периоде. Враћамо се опет на теорију Малтуса. 

Видели смо да је прибављени рад нових земљорадника мање 
производан но пређашњи рад пређашњих земљорадника. Ако 
су н. пр. 20 радника радеliи у неком округу, производили 200 
товара жита или просеком 10 товара сваки од њих, онда кад се 
прибаве још 20 рад. овај додатак к раду не ће донети додатак 
производу 200, већ само 100 товара. Дакле, сви[х] 40 радника 
произвешће заједно само 300 товара, или просеком, сваки од 
њих производи само 71/2 товара. Ако је за рану земљоделца и 
његове породице нужно 10 товара годишње, то се мора јавити 
оскудица ране са свима њеним последицама: болестима, престу
пима и развратом. 

Но ми налазимо код Мила, који са свим тачно предаје ми
сли Малтусове, да ово просечно умањавање земљоделског про

извода или производности земљоделског рада бива само у тим 
околностима када не би било никаквих непосредних усаврша

вања у самом начину земљоделске производње или у опште у 

ДРУГЈ11'fl грана!'1IЗ делатеЛIIОСТ!1, што би кор:исно ут:и:цало на сваКI1 

рад у опште или особено на рад земљоделски. Поправке у зем

љорадњи и, посредно, сваке поправке у друштвеном стању ути

чу И на увеличавање земљоделских производа, и до неког ступ

ња задржавају да производност земљорадње не падне од умно

жавања људи. Узмимо, на прилику, да негде постоји у земљорад

њи трећачење са извесним усевима, и да се земља обделава са 

плуговима и дрљачама извесног строја. Ако све остане у пређаш

њем виду, а број се становника и земљорадника удвоји, земљо
лелски производ не ће бити два пут толики, колики је био пре
ђе. Но ако се трећачење заменило бољим коловратом усева, или 

ако је остало угарење треће године, али се сам начин сејања 

поправио, или се оре боље но пређе, или су други алати бољи, 
онда, кад је број радника удвојен, производ може се увеличати 

не само двојином, но још више него ли двојином. 
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Дакле сво питање на то се и своди: у каквој сразмери мо
рају бити уведене поправке у земљорадњу, па да се покрије 
онај недостатак у рани што долази од мање производности рада 

кад се број радника увелича? Обично се мисли: ако се људи 
множе са највећом брзином која је само могућа, онда је потреб
но усавршавање у огромној сразмери. 

Но покушај мо у самој ствари да израчунамо ову размеру 

по роковима од 25 година, као што их узимље Малтус. 

3. ПРОЦЕНТ ЗЕМЉОДЕЛСКИХ УСАВРШАВАЊА КОЈИ ЈЕ 
ПОТРЕБАН ДА СЕ ПОКРИЈЕ ДЕФИЦИТ У ЗЕМЉОРАДЊИ, 

ПО ЛАЖНОМ, МАЛТУСОВСКОМ РАЧУНУ. 

Нека је број становника 1000. Нека је на рану човека нужно 
просеком 4 товар а пшенице, свега 4000 товара. Узмимо да од
расли земљорадници износе 1/10 укупног становништва, дакле 
нека је 100 људи земљорадника; ако сваки од њих производи 
40 товара пшенице, то ће бити произведено свега 4000 товара 
и становништво ће имати довољно ране. 

После 25 година број становника и земљорадника удвоио 
се. Производност нових радника умањила се у истој сразмери 

у којој се њихов бр~ј увећао т. ј. умањила се за половину. Да
кле, ако су првих 100 радника производили по 40 тов. свега 

4000 тов. то ће нови[х] 100 радника производити само по 20 тов. 
т. ј. свега 2000 товара. Сва количина жита за 2000 људи 6000 тов, 
т. ј. на сваку душу долази не 4 тов. већ само 3. Ране нема до
вољно. Из тога поничу болести, пороци и преступи. 

Да се избегне овај дефицит са његовим штетним последи

цама ваља учинити у току 25 година поправке у земљорадњи. 
Колико износе те поправке. 

Очевидно, земљорадња ваља толико да се усаврши да се 

производ од 6000 товара подигне на 8000 товара. Ако пређашњу 
производност зеТl!љорадње означимо са Р, то ће производно ст 

што је тражимо бити по овој сразмери: 

6000: 8000= Р: х и х=4/3Р. 

Ми видимо да земљорадња ваља да се усаврши за 25 година 
на це:"'"'у трећину. То је толико да ако би остали пређашњи[х] 
100 радника, сваки би од њих производио не 40 већ 531/:1 тов. 

Толика размера усавршавања за 25 година одиста је врло 

велика, и врло је Тlюгуће да се она у практици не може да 

изврши. 

Ова огромност нарочито се показује ако се не задржимо на 
једном периоду већ узмемо цео ред периода. У сваком следеliем 
периоду остаће исти одношај, с тога потребни коефицијент ра-
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стења земљоделског производа мора растити по овој геометриј
ској прогресији: 

Периоди 1 2 З 4 5 и Т.д. 

Или рад 
1860 1885 1910 1935 1960 

ПРЉ'\1:ера год. 

Производност 
1-00 (4/3)1=1.33 (4/3)2=1077 (4/3)3=2·37 (4/3)4=3.16 ! земљорадње 

Нема сумње, ако наша цивилизациј а не пропа~не с нама 
заједно од неке геолошке ~атаСТ~Офе или од нападаЈ~ff~ив~ач
ких ордија из дубине АЗИЈе, то nе у 1960. Г?ДYf..Rи зеl\lJьорадња 
бити савршенија но што је данас. Но да ли ~e она дО тог Bpe~ 
мена доћ.и до таквог савршенства да исти БРОЈ радника на исто~ 
количини земље производе три пут толико жита колико сада. 

Судећ.и по току историје то је невероватно. Истина у Енгле
ској ферма, која има 200 екра производи данас не три пута, већ. 
пет или шест пута више жита но што је производил.а пре 100 
година' но сада на ти[х] 200 екра ради далеко већ.и БРОЈ радника, 
Ба шт; је тада радио. Наша фОР?vIула не захтева то. Она захтева 
ово: ако су 4 радника, обделавајућ.и 200 екра з~:мље, 1760. гСЈ· 
дине производили 100 квартера пшенице, то даЈе ли данаI?ња 
~емљоделска техника могућ.ност да иста 4 радника, обдеш;ваЈУћ.и 
данас исти[х] 200 екра, произведу 316 квартера пшенице. Само 
ако ова могућ.ност постоји, остаћ.е и~та производно ст сваког ?ад
ника кад се на исти[х] 200 екра БРОЈ радника умножи 8 пута, ca~ 
мо при том услову моћи ћ.е 32 раДНИI;:а да произвед~ на 200 ~Kpa 
800 квартера пшенице т. ј. сваки по 25 кв. као и 1,60. Г. КОЈ.Ј1ка 
ј е нужна да за увеличано становништво буде довољно ране као 
и пређе. 

Ни за време прошлих сто година, ни ?vШ у ком од прошлих 
столећа зеlvl.Ј-ьодеЛСЕ.:а teX1-гика се усавршавала са таКО7\I 
F:~..,,·,,--o'-· с ~10-a Ј' е невероватно ;та се она ;110же тако усавршити U.tJ...:JY..!...Li ':''r1,..L ~ п 

И у следећа Bpel\IeHa. 

То је основ по коые Малтус и његови ученици мисле да 
'РГ'!:'Ј'Рn'ПТ~'Р:~р~а ~aЂ.'!' п::оnаП!-'::::t? не 2')ro}:~e НТ>fЈ\Э,Т'1; ,ТТ:Е) ().п:р::я<и у ГЯRнптежи 

д~а;~;~;-;--~Р~;1';~-0;н~~ти земљоделског рада, кад се ЉУД!1 мно·· 
же" са по~пуНm.1 брзином. С тога вели Малтусова теОрИЈ а: ако 
се YMI-IOжавање људи не буде задржавало вољом самог човека, 
на пр. уздржавањем физичке љубави, оно ће се неизбежно з~
држава~и као што се и до сада задржавало, готово свагда и сву
да - болестима, пороцима и пр еступи:r.та , што их рађа сиротиња 
IШlа постаiе због недостатка ране. . 

u Доста." Мислимо да смо изло:ж:или низ закључака из .Мал
тусове прогресије стаком тачношћ.у с каквом га никад НИЈе и::
-'a-~- .-.- са'- lI![aJ-l~lVС нити ико оп његових присталица. Сад<Ј. • Н ' 1 d.U 1'"11'1 .:.\1Н ..;' г"1. • 

можемо рећ.и у БРЕ: свакоме од њих да знамо далеко таЧНИЈе и 
јасније од њега све то што он зна. 
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, _НО, читаоче, l\1И као .да знамо још једну ствар, која је са 
СВИII1 неПозната или неПО]2\lљива за Малтуса и љегове учеНике? 
Сетите се шта ми зна2lЮ о рачуну интереса на интерес. Ми смо 
као доказа~lИ да је будалаштина ак? ми будемо рачунали про
центе по 2;)-ГОДИШI-Ы~М роко~ш\!а, КОЈе ваља рачунати годину по 
годину, не пропуштаЈУћ.и НИЈедну годину. 

Да промотримо суштину предмета. Зар се ма у којој години 
одједаред удваја становништво? Не - оно расте по шала сваке 
Године. Па шта? То значи да се не тражи ни да се ПРОизвод 
одједаред удвоји. Није 25-те године у друштву одједаред по
никло нових 100 радника (из пређашњег примера), па да се узме 
да је рад свију оних 100 радш!ка тек у пола производан према 
раду оних првих. 25-те ГOДНIle прирасло је становништво са?То 
за неколико људи, JI СЮIQ за ову неколицину производност рада 
равна је 1/2Р; или у нашем примеру 20 товара, ако су први 
радници ПРОИзводили 40 товара ГОДишље. Производност свију 
осталих радника већа је од 20 товара, и све се више прибли
Јкава Е: 40, У Н:ОЛИI-::О се више приБЛИЈкавамо првој години. Ми
слиш да је тако. У овој ГОДИНИ скупља се .л"нто које није ура
дио дупли број раднтш:а, већ. ТlI8ЛО већ.и, 1.;:ад се упореди са про
шлош ГОДИБОЫ: скупља се за издр:жавање не удвојеног стано!З
ништва, већ. ;\Iало већ.ег но што је било ПРОЦlле године. Да ви
д~п\ю шта 11е бит ако ?ТИ не будемо прескакали од 1 одма[х] на 
2;) годину. преко целих 25 година; ако не будеыо захтевали од 
зеыљораД.ње да се Ј:,'савршава по прогресији сложеног :интереса, 
као што Је чинио lV1алтус, већ. да рачуна7vIO правилно из године 
у Годину. Та ми С:Ю нашли веl1 да је код капитала од 100 дук. 
захтевање и:rтереса 20 и 9% на годину - фаЛЗИфrш::ат, и да је 
довољно плаћати са:мо 50/0. Па не ћ.е бити то исто и са ОВИlII зах-
тевањем немогућег усаВРШ2вања зе", i2KO ;чн 
правилно рачунали? 

4. ПРАВИ ПРОUЕНТ 
УСАВРШАВАЊА 

Малтус тврди lICl се људства удвојава Ја 25 година. Ми 
с почетка да рачунюю по проценту У~.ТНожавања 
:::-0:,:;:0 Кад нађе2\Ю општу формулу, онда је лако изра-

УСClВРШClЗi1iЋа за г:ерноде дуже и краћ.е од 25 
година. 

Рецимо дCl је 1, јануара прве године било 1000 људи, и да 
су зе2\!љораДНЈЩтr тогс! становншлтва ПРОизвели Јкита" дОВољно 
да. се добро l:вране 1000 људи, т. ј. довољно годишњих порцијd 
КО.1е ћ.е:"ю нювати на прилику - кола. ДаЕ.ле по нашем yc.тro-

треБG ране на човека ГОДJfШЊс::. Рецимо да је 
зе7Уlљоделских радника у ТО'.; становюпuтву 100. ПО услов~,' 
ВИДИ се да је нужно да сваЕ:И радшш: ПР0!1зв~.Ј:е 10 кола годиш
ње па да СВИ:ча буде ;ЮЕОЉНО ране . 

УЗМИl\IO Да при ТШшо;ч изобиљу )JClHe становништво расте 
за 3% ГОДишње (то је Е:оефицИјент' i\!'Horo већ.и но што је по .. 
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требно да се становништво удвоји за 25 год.). Тада ће 1. јану
ара друге године становништво изнети 1.030 људи, па ако сраз
мера земљорадника остане иста, њих ће бити 103 човека. Ако 
је за 1000 људи било нужна 1000 кола жита, за 1.030 људи 
биће нужно 1030 кола. 

Ако би успешност рада нових радника била онака иста као 
што је била и пређе, онда би 3 нова радника произвели 30 
кола жита, колико је нужно за 30 нових житеља и друге го
дине било би 1.030 људи и 1,030 кола. Но по Малтусовој тео
реми производност рада нових радника биће мања но произ
водност рада пређашњих; Малтус поставља да је процент опа
дања производности новог рада раван проценту растења ње

гове количине. Дакле производност новог рада стоји према про
изводности пређашњег као 100: 103. По тој сразмери какву 'ће 
количину жита произвести нов радник, ако је пређашњи про
изводио 10 кола? Очевидно: 

Х:10=100:103 из чега добијамо Х=9,7087 ... 
Дакле 3 нова радника произведе само 3х9,7087=29,1261 

кола место 30, колико би било нужна по пређашњем размеру; 
и друге године место 1.030 кола биће само 1.029,1261. 

Да би место 1.029,1261 кола и друге године имали 1.030, 
мора производност пређашњих радника (што је истов,:тно са 
поправком земљорадње) понети се у толико више СВОЈе пре

ђашње величине 10, у колико је број 1.030 кола више од 
1.029,1261, који смо добили без икаквих усавршавања земљо
радње. Х:10=1.030:0.029,1261 из чега добијамо Х=10.00849.,. 

у самој ствари шта ћемо тада имати: 

100 пређашњих радника произвешће по 10,00849 кола -
свега: 1000,849 кола. 

З нова радника, чији је рад био пређе :мање произв.одан у 
сразмери 100:103=9,7087 услед усавршавања произвешће не
што више према сразыери Х: 10,00849 = 100: 103. откуда: Х = 

100 
=10.00489х-- што износи: 9,717 кола а сви скупа 3х9,717= 

. 103 
=29,151. 

Су~ш произвоства друге године биће: 

10,00849 + 29,151 = 1.030 кола. 
Дакле, да ли је нужна много усавршавања у устројству 

алата, или у начину њихове употребе, или у каквоћи или у 
начину удобравања, или у каквоћи усева _.. да ли је нужно 

много усавршавања да не буде оскудице; да се сразмерица ра
не неумањи са прирастом становништва? 

При годишњем растењу становништва по 3%, т. ј. кад ста
новништво расте брже но што узимље Малтус* нужна ј е го
дишње усавршавање=0,000849 процента. Шта је то 849 десет-

* Кад насељење расте са 30/0 годишње за 25 година 10.000 људи ум
ноже се на 20.938; да се насељење удвоји за 25 година ваља узимати го
дишњи процент растења 2,81138 ... 0'0. 
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rr.ШПЦЫ ПР.\.ВПТЕ.1ЬСТ. ВМ'1iШ. ВЪ ЭRОНОМ. јl;tЛТ. НАРОДА. 469 
с 

I:TBiii, пеобх,!.l,ШШСТЬ ,l;ОТОРОIt ~РПЗН<lСНЯ всЋ~1II. _ о(,ъ О(,НЗ<1ННОСП1 правпт~.l~СТ1!~-: i 1 

ааПј'ицаТL l! наl\аэыватn таЮII ДЋ!!ствјј{ СВuбо;IНЫХЪ .людеfi, RОТО\,ЫЛ l)'1еви,!що 
nред!!ы Дј{ .:tРУГIIХЪ .лЮ;Ј.еfi, будетъ .111 ЭТОТЪ нредъ ПР'ШСХОДПТЬ от'}, IlilСШliя, обllана 
Ј\ lIеiJг~ааЮ~~II, псе равно. ПРП~ltорGно ,1.РШТЬ, lщ;ag оrроmшя пропорцiя челов1;че
СI;ПХ'~ У~lшtt 11, епосоБНОСтсfi употр~G.1Я"ТС» TO.1blIO }Щ l!еnтра.lпзоnaнi~ ДРУГШ'Ь 
УО!.ll!! JI !:посо\)ностеi! ;:ЈДЖ~ н въ НCll!.ччше){ъ I1ЗЪ :ВСЋХЪ сущеетnуlОЩШ:Ъ поло;;;е-
1IЈЙ о(,щестпп. Истинное наЗllfl'lенiс праnптељств:\ - уыепьшать эту пропорцi!О до 
1I<1ЮlсньшаГii nО3~!ОЖН!\ГО раЗ~'Бра, l1рnвп:мая )!ЋРЫ Ј.ъ ТОЧ. чтобы эперriл, ра(тра
'~IIBae~Ja!l Нt.lП1; .людыш па шшесенiе преда другъ-другу П.УН II(~ заЩRТУ себи оп 
Э!ОГО вге;щ, обращаласъ :къ ПВJt,lежащей цtлп че.,овtческпхъ способностеfl,- къ 
ТО:llУ, ЧТОU}.l прпнуж)Ul'IЬ СПЈЫ ПРЦРОДЫ все б(!.:ttе п БМIЋе С,lу.;ЕПТЬ )1атерi~.lЫiОJ!l! 
lЦiраБственно)!у Олarу.'& 

ВОТЪ пос:rВдши мова, RОТОРЫ:dИ заfialIЧПRаетсл трактатъ МИЛ-
.1Н. Пора и наяъ RОПЧИТЬ рядъ с.татеЙ, получивmихъ уже разriръ, 
едва ли не GЈ!ВШIi.ОМЪ обре~!енительиый ДЛЈ1 журвала. Не УСПЋJIа 
Ј30liтл въ нати очерRИ та часть теорiи, Rоторая, по иаmему 
:мнtнiю, наибодtе важна въ ваукЋ. КРИТИRОЮ rоеподетВ)'ЮЩiХЪ 
IlОНЯТiй НЮIЪ удавалос.ь приводить читателя къ общи:мъ прии
ципамъ устройства, наиболtе выгодваrо дли JIюдеЙ. НО МЪ1 не 
Јспtли П3.'lо:ашть, въ RftlШХЪ f.'lавиыхъ подробнос.тлхъ до.'IЖПЫ 
н1>когда осущес.твитьея: эти принципы и RЮ,!ШИ перехоJi,НЫМИ 

моrут'Ъ 'пшерь къ 

устройетву евоихъ матерiальныхъ отношенiй, 
ЭТО?!lЪ Qтвошеniп пеQпредt;rенными очеркf!.ИИ; 
щщЈ,етав:rенны:\ш ВЪ rлав't о :вtро.нтпоЙ БУДУЩ!IОСТИ 
ра.60ЧЛХЪ !}оедовШ, ero ВЂРВ:Ы, :но СДШIlКОХЪ БЈ1Ћдны. И lIbl 

очень жал'Вем.ъ О ТОМЪ, что не усп1>ЛII ДОIIОДНИТЬ пхъ очеРItaМИ, 

60.11>е точв:ызш. Но что же д1>лать! Ји) / ;..:;::Ј 6 {Јм,ц Ф-f.Ј(-. I ~ r 

Белешка Светозара Марковића на .«арzuна.лш 1 књuzе Допуна и примедби 
на Политичку економију Џона Стјуарта Мила од Н. Г. Чернuшевскоz. 
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иљадитнх делова на стотину? Да ли је огромно то растење? То 
чини на једна кола од 400 ока мање од 14 драма, 

Каква је то страшна цифра? Је ли вредно плашити се ње? 
Да ли је могуnе да се земљорадња не може усавршавати тако 
брзо (брзо!) да се у течају целе четврти столеnа не може про
изводност земљорадње увеличати на 21/7О/0?*. Увеличање на 
21/70/0 за 25 година - та то је готово потпуна укоченост! 

Да, готово потпуна укоченост. Без сваке сумње од самог 
свршетка средњих векова није било у европској историји ни-· 
једне такве 25-годишњице у Iшјој се земљорадња није усавр
шавала много брже. У тој историји било је епоха где је у друш
тву била готово потпуна укоченост; но и у најгорем и најгнус
нијем од тих периода земљорадња се усавршавала брже но 
што је било потребно да се покрије дефицит у земљодеЛСКОl\I 
производу, да се одржи у земљоделском раду иста производност, 

при таком проценту множења људи, при ком се населење уд

војава сваких 25 година. 

Но ако је то доиста тако; ако брзина умножавања људи, 
.' ~ . 

што Је Малтус узимље, сама по сеои НИЈе довољан узрок, да 

се појави оскудица ране т. ј, да се појави сиромаштина са сви
iI'la њеним послеДI:1цама - то чиме да се обј асни, што сиротиња 
непрестано постоји, не гледајуhи на сва усавршавања у зем
љорадњи? 01 одговор је на то - дугачка историја; неке епи
зоде те историје ми смо веn споменули. О ДРУГИl\Ia ћемо још 
говорити. 

Да би још јасније видели огромну разлику :међу фалзи
фикованим зактевима зеl\!љоделског усавршавања, кој а се ос·· 
нивају на неправилном рачуну, и правом потребом усавршава
ња кој а" се оснива на тачном: рачуну, ми опет треба да узмемо 
не један перијод удвајања веn више њих, 

Године: 

: 11РОИЗВО,:ЏIОСТ ЗеblЈъора,Ј;ltе 
: нО .ilclЖНО?"i Pi:i'-!YHY: 

lVIи ВИДИI>IO да за првих 25 година од почетка погрешног 
рачунања количина усавршавања већа је од праве величине 
15 пута, за други;;: 25 г. - 17 пута, за -,-,- 20 пута; за 
четвртих - 24 пута. 

Права нужна поправка, која се захтева за цело столеће 
;\IaicDa је од 9%; ко IvIOже порицати да је та поправка доста 
незнатна, кад се упореди са ства:РНИ~I бољитком, Iюји се из-

р р 

* 1,000819~5=l.o21443.". то је равно 1+ 100' откуца 100 = 0,0214 или 

P=2,14, што је врдо близу 21/7 на стотину. 
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вршио У земљорадњи од 1760. год. до нашег времена; и да је 
са СВИl\'! бесмислено држати да се земљорадња не ће усаврша
вати далеко више но за 9 % у следећем столећу? 

Мишљење да" је потребно усавршавање да се одр:жи" пре
ђашња производност земљоделског рада при брзом умножава
њу људи -- то је најгрубља погрешка, која се може објаснilТИ 
само крајном непажњом на разлику сложених процената од 
простих. Ми смо видели да се захтева незнатна поправка у 
зеыљорадњи кад се људство удвојава за 25 година. Ствар је 
са свим доказана, да при двајест пето-годишњем периоду удво
јења земљоделски производ мо:ж:е да расте тако исто брзо као 
и становништво. 

5. ОПШТА ФОРМУЛА ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПРОЦЕНТА 
ЗЕМЉОДЕЛСКИХ УСАВРШАВАЊА. 

Но Малтус и његове присталице непрестано тврде 25-го
дишњи период удвојавања, а сами не знају који период да 
усвоје и уверавају нас да људи могу да се множе још много 
брже и стављају период удвојавања и много краћи. Ми се на 
против надамо да nемо доказати, да се 25-годишњи период 
удвојавања може допустити само: кад је маса Нирода угње
тена, кад су вештачки, принудни обичаји за плођење, кад је 

поло:жај женскиња јадан, - и да ће сваким човековим кора
ком од ропства к слободи период удвој авања бити све већи 
без сваког природног ограничавања организма. Према томе ва
ља нам наћи Фор:мулу по којој се може рачунати процент уса
вршавања за :ма какав период удвојавања. 

Брзину, са којом се мно.tКИ населење, 111И зовеl\Ю: процент 
l\шожења. 

За 25-тогодишњи период удвојавања процент множења је= 
=2,81138. Ако је народ, који се са тюл: процеНТОУ\l множи, имао 
1. Јlзвесне ГОДЈ1не душа, то ће . Јан. 
године имати 10,281.138 душа. 

ПрвоБИТЕИ број становника, од кога почиње~до рачун да 
назовемо А. У нашем примеру је А= 10,000.000. 

Број људи који!'.f се увеличава то становништво у 
године да назовемо N =281.138. 

Производност зеlvIљоделског рада код првобитног броја ста
новника, т. ј. код првобитног броја земљорадника да назове?ю 
- Р. АIЮ узмемо да је земљорадника било прве године 1,000.000, 
Q ране било произведено 40,000.000 товара, онда је Р=40. 

Процент множења раван је броју становника 1. јануара дру
ге године, подељеноr-.I са бројем становника 1. јануара прве го
дине. За нас је удесније да не називљемо тај процент особи

A+N 
А 

тим писменом, већ да га означимо са 

Читалац памти, да се по Малтусовој теореми производност 
земљорадње нових радника умањава у истој сразмери по којој 
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се становништво увећава. Ако је производно ст првих радника 
прве године била Р, производност нових радника добиј амо из 

сразмере X:P=A:(A+N); добијамо Х ~,или у нашем при-
A+N 

меру 

40х10.000.000 

10,281.138 

Ми У<Јимљемо да сразмера земљорадника остаје иста као што 
и треба да буде по условима Малтусове хипотезе. 

3емљоделски производ прве године био је АР. 

Друге године сразмерно увеличаном становништву А + N био 
би AP+NP. Но почем нема још никаквих поправака, он ће има-

Р ANP . 
ти само А + A+N ' Јер место процента Р за производност 

АР 
нових радника ваља узети ---- . Ако одузмемо суму произ-

A+N 
вода што је добијамо без поправака од оне коју треба да има
мо, разлика ће нам показати количину дефицита који ваља да 
се покрије усавршавањем земљорадње. Дакле: 

ANP 
(AP+NP) - (АР + --')=х. 

A+N 
NIIP 

из чега добиј ама Х = --- . 
A+N 

На тај начин усавршавањем треба да се производ увећа 
N!lP 

друге године на А + N Пита се: колико мора бити усавршава-

ње да би могло донети оволики сувишак производа? 

Очевидно, том приликом повишава се првобитна производ
ност радника, коју смо назвали Р, и за то место количинс 

производности Р морамо узети друге године неку другу коли-
нешто ОД Р. 

Очевидно је, такође, у каквој сразмери мора порастити про
изводност идуће године. Она мора бити у толико већа од Р, у 
колико је производ који се захтева, т. Ј. AP+N? већи од про
извода, који се добија без икаква усавршавања - то јест ОД 

АР APN (АР NP) _ NIP 
+ A+N или што је то исто од, + A+N 

Дакле имамо сразмеру 

Р' : P=(AP+NP) : (AP+NP - NIIIP ) откуда: 
A+N 

Р'= или ако узмемо Р= 1 биће: 
(А + N)II-NIII 

Р'= 
(А +N)SI_-NIII 
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То јест, потребни вишак у земљорадњи путем усавршавања 
производње односи се к првобитном стању зе:мљорадње као 
број становника друге године на квадрат ка истом броју, минус 
квадрату прирастка становништва. 

Број људи, који прирашћују годишње природним размно
жавањем увек је сразмерно мален кад се упореди са целим 
становништвом друге године; у квадрату он ће бити још мањи 
од квадрата целог броја становништва; по томе и производност 
што се од зе:мљорадње тражи није велика. Ми ћемо видети, 
да процент множења 5 на сто превишује снагу човековог орга
низма. Но ако узмемо и тај немогућни процент (који даје пе
риод удвојавања до 12,2 година) ми опет добијамо: 

1052 11025 
Р' = = ----- = 100227: 

1052-511 11000 ' 

(A+N)i 
По формули што смо је нашли: Р'= лако је наћи 

(A+N)2_N2 
потребни процент усавршавања за ма какав процент умножа
вања и период удвојавања. Но цифре годишњих поправака из
лазе незнатне - може се рећи незнатне да већ ишчезавају. 
С тога у овој таблици ми смо израчунали стол етно увеличава
ње производности земљорадње које долазе од годишњих попра
вака. 

Број година Дроценат Годишње Висина до \које 
и пер. уд- :множења размере се може подићи 
војавања поправака земљорадња у 

течају једног ве-
ка узимајући пр-
ву ;,~Беличину 

1,00000, 

12 I 5,94631 

! 
0,00314,9991 1·36958 

15 I 472941 0<00203,9064 122126 I 

20 I 3·52649 I 0,00116,0186 И2194 

25 i 2·81138 I 0·00074,7680 1·07760 
I 

jU ~·j3"3!:1 О·ООО:52,1700 1·0:5343 
35 2·00016 0·00038,4443 1·03877 
40 1·74797 0·00029,5239 1·02996 
50 1·39595 0·00018,9554 1·01913 
75 0·92848 0,00008,4714 1·00893 

100 0·69555 0·00004,7668 1·00478. 

Ако се не варамо, ми расматрамо lVlалтусову теорију са 
гледишта које мора бити ново за читаоца; и да им не би било 
тешко да прате ток наших мисли, нама је неопходно, да по 

неколико пута по ново објашњавамо наше термине и закључке. 
Сада, на прилику, ми говоримо о томе чиниоцу који смо назва-
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ли процент земљоделских усаврш~вања, који је потребан да 
се покрије недостатак производа КОЈИ долази отуда што се про
изводност земљоделског рада умањава према пређашњем раду. 
Ми смо тражили у каквој сразмери треба да се тим поправка
ма подигне "првобитна производност рада" или производност 
првих радника. Првобитну производност ми. зовемо ону коли
чину производа које је могао да произведе Један земљорадник 
у почетку периода, ОДaIше ми рачунамо уплив умножавања 

људи на земљоделски производ. Процент по коме расте ова 
производност, показује количину до које би дошао производ 
једног земљорадника, ако се број земљорадника не би у~шо
жавао. На пример - ми смо нашли да при периоду удваЈања 
сваких 12 година производност ваља да се подигне за 100 го
дина на 37%. Те речи ИZl1ају свој СlIисао: 

При овој брзини умножавања људи коју смо МИ усвојили 
у земљоделској техници, или У удобравању земље, или у чу
вању усева од непогоде, или у општ~ ма у ком чиниоцу, :реба 
да се изврше неке поправке у течаЈУ целог века да би Један 
земљорадник који ради известан број ланаца. могао .да пожање 
са истог броја ланаца за 37% више но што Је доБИЈао пре. 100 
година. На пример, ако је 1860. год. земљорадник обрађиваЈући 
4 ланца добијао са њих 40 товара, то у току идући[х] сто година 
ваља извршити такве поправке, које би дале :могућност да у 

б . 11 534' години 1960. један земљорадник до ИЈа са иста -r ланца; ! 5 

товара жита. Ако је :могуће произвести поправке у таКВОЈ раз
мери, онда стаНОВНШIIТВО не ће трпети оскудицу.' па баш да се 
удвојава сваких 12 година. Разуме се, при ОВОЈ брзини умно
жавања постепено ће бивати на 4 ланца 2 радника, за тим 3, 
4 И т. д. 11, 12 и т. Д., И додатак CBaIzor новог радника увећа 
ће производ у нешто ;vlaI-Dој сразыери но У lZOЛИКО се увећала 
количина р::ща њeTOB~BI ДО.паском. Но при CBeivI тоы при TaKo,\I 

току зеыљодеЛСЮfХ усавршавања које је = 3711/0 за цело стол е
ће са та 4 ланца збираће се постојано толико производа да 

на сваког дође по 10 тов. као пређе. 
МИ смо нашли, да баш и н:ад би се људства удвојавало 

за 12 година. да није потребан већи проценат зе'\IљодеЛСЕИХ 
усавршавања,' но што је био за последња 3 или 4 века. А при 
~Y')!:T<::;,! ~rд:зој ::lE~II:,~, ДО1ЈG.:"LDI: ј С тог: ПGПР&l3&I{а )11 I~~:i-iG-

го спорији. 

Глава XV.55 

О УМНОЖАВАЊ У lb У ДИ. 

1. ПОТРЕБА ДА СЕ ИЗРАЧУНА НАЈВЕЋИ ПРОЦЕНТ 
УМНОЖАВАЊА И НАЈКРАЪИ ПЕРИОД УДВОЈАВАЊА 

ЉУДСТВА. 

Економисте и статистичари који су рачунали у каквој се 
проrресији умножава људство, нису никад ни долазили на ту 
мисао, да израчунају: колики је највећи процент умножавања 
и најкраћи период удвојавања људства могућан по самом строју 
и моћи човековог организма? Они су обично узимали проценте 
растења становништва и период удвајања према оним цифрама 
што их показују статистичке цифре за садање друштво. До 
душе, економисте веле да у данашњем друштву постоје пре

поне, које задржавају умножавање људи, те тако они периоди, 
што их они УЗИ;VIЉУ прег.Ia сувременим статистичним цифрама, 

пре су мање но веће од правих цифара. Али ваља знати да 
сиромаштина т. ј. оскудица срестава за издр.жавање и у опште 

низак друштвени поло.жај и умни развитак могу, при једнаким 
природним околностима, не само да умање, но и да увеЋају 
брз:ину умножавања становништва и да скрате периоде удво
јавања људства. Иначе било би непојмљиво како да наЈЈ8Д
нијем делу В. Британије у Ирланду може бити растење станов

ништва брже но у .много имуhнијој Енглеској.* Очевидно, ту 

крајна сиромаштина и управо скотски поло:жај мужа и жене, 

гони их да изнуравају свој оргаНИЗR1VТ преко~~ернс:.1 

љубављу, онако исто као што сиромах, који нема довољно да 
се наједе, разорава свој организам пијанчењем. Чернишевски 

је први покушао да израчуна у каквој прогресији може да се 
умножава људство према самој природној плодовитости чове-

* Кетле у свОјој Physlk.e Sociale стр. 444. том 1. наводи по рачуну 
Raya да се у Ирланду Y1I'IНожава људство са 2,45% годишње :и да се удваја 
за 28,6 год. ,а у Енглеској да је проценат множења 1,65%, а период удво
јавања 42,3 године. Но Кетле сматра те цифре као лажне. Али други зна
ыенити статист:ичар, Моро де Жонсе, даје тачне цифре: за Ирланд годи
шње 1 човека на 72, а период удвајања 50 ГOДyIНa, а за Бел. Британију 
заједно с Ирландом годишње растење 1 човека на 90, а период удвајања 
62 године. Што опет показује, да се људства умнажава у Ирланду брже 
но у Енглеској. 1v'IOl'eau de Jonse, Elements de Statysti:k, стр. 456. 
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ковој, кад ту плодовитост не би никакве спољне препреке за

државале. 

Овај је рачун врло важан с тога што се тек по њему може 

тачно одредити колики је процент умножавања земљоделских 
производа одиста потребан, па да у друштву не буде сиромаш
ти не од природне оскудице. 

2. ПЕРИОДИ УДВАЈАЊА ЉУДСТВА ОД 12 И 15 ГОДИНА. 

Период плодовитости женскиња кавкаског племена у Ев

ропи и Америци траје од прилике од 15 до 45 година. Број жена 
тих година у становништву, које се не умножава врло брзо, или 
које сасвим не расте, износи од прилике 1/5 целог становништва 
(у становништву које брже расте сразиера је мања). Период 
трудноће код жене траје 8 месеци; дојење детета траје око го
дину дана, и по мишљењу матере за здравље детиње потребно 

је дојење дуже од годину дана. На тај начин сам строј орга
низиа жене ставља међу једнии порођајеи и другим период од 
2 године. И заиста видимо код брачних парова, који ни мало 
не мисле на уздржавање од рађања деце да је једно рођење 
удаљено од другог обично на 2 године и још нешто више. Де
ца се рађају једно за другим брже само у оним породицама, гдс 
мати или не доји само своје дете или мора да престане са до
јењем због сиротиње. Но ми говоримо, према условима нашег 
задатка, о таком друштву, где нема сиротиње, и где матери 

ниј е невоља да се за здравље свог детета брине мање но што 
сама оће. Шта ће бити у ОВИI'vI условима који су најповољнији 
за многобројно рађање? 

Број жена које су способне за рађање деце износи 20 на 
100 од целог становништва; свако дете заузимље матери 2 го
дине; дакле, по фИЗИЧIПIМ својствииа организма, број рођења 
:'IO.ж:е бити 10 на 100 људи свега становништва. Но СВaIшие је 
познато да ма какво било брижљиво неговаље деце, опет зна

тан део од њих не може да се спасе од смрти у првим годи·· 

НIO.1а. Данас у ДРУШТВЉ\:Ia где је смртност међу децом в:ај ТvIањз , 
у првих пет година умире цела четвртина деце. По себи се уа
'1'ЛЛР т:, V тој r;~1VТ]ЈТ}10rти 1VТчого учрr;тнујР }1У?+ЏЏI rR СНОЈИ"-! 

~осл~дица~Ia; но по саТvIИМ условима природе није I'vюгуће да 
l\IНОГИ не умиру у тешком периоду детињства. Ваља се сетити 
саио да при рађању дете прелази из теI'vшературе која ииа ви
ше од 300 у другу Е:оја по условима хигијене има у пола мање 
гради. Сам акт рођења за дете због самог прелаза у нову, лад
нију теl\шературу, такав је кризис као пресад нежне биљке из 
стаклене баште у поље. Начин ранења детета меља се такође, 

За ТИМ следују разне кризе у органском развитку које су све 

скопчане с опасношћу за живот. Довољно је само споменути 
пробијаље зуба. :Из тога следује: и кад би се са СВИ?-1 уклонила 
ну.жда са њеНИ1\-! последица1\-!а, смртност међу децом била би 

опет доста велика. 

НАЧЕЛА НАРОДНЕ ЕКОНОМИЈЕ, СВЕСКА 1 179 

Имућ.ни сталежи у Енглеској чувени су са свог пажљивог 
и разумног гајења деце. Од свију тих класа поседници који ве
ћи део године проводе у својим дивним домовима, где је меди
цинска помоћ тако блиска, као на континенту у веЛИЮ1М варо
шима, живе како је најугодније за здравље. Ми морамо да 
признамо, да нужда са својим последицама ни мало не учес
твује у смртности деце из овог сталежа. Процент смртности 
код њих ваља узети као нај:мањи који је могућ по самом устрој
ству човековог организма. Испитивања познатог енглеског ста
тистичара Чедвина показују да од деце енглеских поседника 
за првих 5 год. детињства умире 20 %. 

Ми смо видели да број рођења 20 на 100 може бити само 
онда, ако је свака жена без изузетка непрестано од 15 до 45 
година или трудна или доји дете. Ми видимо да без икакве 
оск:удице, при најпажљивије:м гајењу деце из 10 новорођених 
ДВОЈе би уирло у детињству. Дакле остаје 8 рођења на 100 људи. 

Но људи не могу остати бесмртни при ма каквом благо
стању; неки број заоставше деце попуњавао би само губитак 
што долази од смртности људи старијих од 5 година. Из овога 
следује да процент умножавања мора бити мањи од 8. 

Вероватно сваки читалац види да процент умножавања мо
ра бити много мањи од 80/0. Заиста, МОЖ.е ли се претпостављати 
да свака жена има органску способност да затрудни одмах по
што престане да доји и да одржи ту способност до 45 година? 
Може ли се рачунати, при ма каквом строју друштва, да ће 
свака жена почети да рађа од 15 година и да Ће родити 15 де
це? То је очевидна немогућност. Ма какво било опште благо
стање, ма каква била бабичка и медицинска пажљивост, опет 
рађање деце мора да ослаби плодовитост код многих жена. Не
зависно од тога, код свију жена са годинама опада способност 
за рађање деце. Очевидно, не може се рађати 10 на 100 деце 
и у таЕШ,l друштву у коме жене од 15 до 45 година износе 
ву петину укупног становништва. Но оне могу износити 1/5 ста
новни:штва Ca!\IO у OHO~!f ДРУТПТ:ВУ које се :У:\П-IО1Е.D.ва врло лага
но. Ако би се становништво умножавало врло брзо, ~ сразмера 
одраслих људи у друштву морала би се умалити због великог 
Иl.JUја ШШIaДине. На пр. ако Је период удвајања 15 година, број 
душа Б:оје би имале више од 15 година не би могао изнети ни 
половину становништва - веЋу половину његову морал~ би 
износити деца млађа од 15 година*'. Ако друштво не трпи ни у 
чеы Оскудицу, средња AYJ1U1Ha живота мора бити веЋа од 45 
ГOД~Ha. Но ако узмемо само 45 година онда од оних људи који 
имаЈУ више од 15 година цела половина имала би више од 45 
година. Шта ћемо дакле имати? 

.. По познатом својству геО:1;Iетријске сразмере, која има количюш: 
2, последњи њен члан већи је но сума свију предходних чланова. Овај 
последн:и члан то је СуЈ:\lа лица, која још нису достигла број година ра
ван ?РОЈУ година за КОје се становништво удваја, јер они су се родили у 
течаЈУ последњих 15 година. 
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Сви људи који имају у том становништву више од 15 го
дина износе 50 %. 

Од њих је једна половина жена т. ј. 25%. 
Од ових :жена више од половине има прен.О 45 год, од 15 

до 45 год. има мање од 12Ч 20/0. 

Дакле, стављајући период удвајања 15 година, видm.ю да 
жене способне по годинама да буду матер е износе мање од 
121/2% т. ј. lVIање од једне ОСlVIине становништва и број ново
рођених по органској неопходности мора износити мање од 1/16 
укупног становништва т. ј. ",шње од 0,25!Јјо. Но УЗ:iYIИМО 0,25'1/11 
новорођене деце. Од њих по органским условима умире 1,25%; 
остаје дакле 5% за умножавање људи. Но да би се људство 
могло удвајати сваки[х] 15 година, потребан је процент умно
жавања 4,73; дакле на покритак самртности међу људима ста
ријим од 5 година остаје само 0,27()/о. Је ли могуће претпоста
вити, у ма каквом благостању, таку малу смртност међу људи

ма старијим од 5 година? То би значило да људи који преживе 
5 година имају верова.тан живот 135 година, т. ј. мало њих 

умире испод 100 година, а довољно многи доживе до 170 го
дина. Другим речима претпоставити перијод удвајања од 15 
година, значи претпостављати очевидну бесмислицу. Строј чо
вековог тела је такав да брзина умножавања 4,7ЗIJ/о превишава 
снагу организма. 

Да су Малтус и његове присталице сами умели да рачу
нају по геометријскиЈ.У1 сраЗ?,1ерама, а да не препису ју из мате
ыатичних књига цифре којима не знају ни смисла ни постан
ка они не би говорили о периодима удвајања ни од 10 ни од 12, 
па ни од 15 година. Ти су периоди таква иста бесмислица, као 
што ј е бесмислица да растова шум а порасте за годину дана. 

Сада да види:iYЮ колики је највећи процент УllIно:ж:авања и 
најкраћи период удвојавања који се може допустити пре:iYlа 
строју организма. Но ту треба да памтимо својство које смо 
нашли при мењању састава становништва: процент жена које 

су по своји;v! годинама способне да рађају децу, бива све lVIањи 
и ~;raњи пре2\Ia TOil:le у колико се процент 2\шожења увећава: да

ЮIе процент рођења н:оји је могућ у друштву које се брзо не 
ыножи, немогућ је у друштву које се множи брзо. 

З. УТИЦАЈ ГРУБОСТИ НАРАВИ, ОБИЧАЈА И УСТАНОВА И 
УТИЦАЈ СИРОМАШТИНЕ НА ПЕРИОД УДВОЈАВАЊА 

ЉУДСТВА. 

Да размислимо с почетка колики је процент рођења у друш
тву које се врло споро множи или се не ivШОЖИ нимало. Но 
претходно да разјаснимо саму суштину питања - обично се 

оно излаже врло сплетено, па ваља мало боље проникнути у 
ствар. 

О чему је управо реч? Да ли о таком броју рођења који 
се може достићи ако човечији организам буде принуђен как-
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вом спољном силом, или о таком броју рођења који би дошао 
по самој природи, кад би се уклониле све препоне, као што су 
ну:ж:да и патња, које задржавају умножавање? Познато је, да 
се свака животиња, па и човек, може принудити да ради више 

но што му снага подноси. На прилику, може се човек нате
рати да ради 18 часова на дан, но така претераност неће бити 
корисна за саму успешност радње: изнурени радник за 18 сати 
израдиће мање но што би израдио за 10 часова ако не би био 
изнурен претераним радом који му туђа воља намеће. Тако 

исто организам женскиња може бити принуђен да рађа више 

деце но што може да поднесе њен организам; но то опет не ће 

потпомагати умножавање становништва. Изнурена мати рађа

ће децу неспособну за .ж:ивот*. Осим тога, такав положај жен
скиња може постој ати СШ,lQ тада кад у дру:штву влада суро
вост нарави, глупост, т. ј. сви услови који спречавају умножа
Ba~e људства. Ми, разуме се, не тражимо ту количину деце 
КОЈа се може родити у условима који нису удесни за умножа

вање људи - ми оћемо да знамо какав процент рођења може 
бити у друштву кад постоје сви услови за најбрже умножава
ње. 

Најглавније су препреке умножавању у данашњем друш
тву суровост нарави и нужда. Како утичу оба ова чиниоца 

на ?рој рођења? Теорија Малтуса казује да она умањује овај 
БРОЈ· Заиста, фабричне раДНИI~е на западу задржава нужда да 
ст~пају у брак; многи људи средњег сталежа такође задржа
ваЈУ се од женидбе, или у самом браку уздржавају се да не 
роде толико деце колико би могли ако би им било тешко да 
их издржавају. Но такве чињенице односе се само на незна
тан део људства и то од недавног времена. У истим земљама 

пређе није било тако, а У другим земљама не ради тако ни да
нас огро:vша ыаса становника. Нужда не задржава ни мало на
ше. сељ.аке нити да ступају у брак, нити да рађају децу. Она 
деЈствУЈе на њих са cви~;! обратно. Ако је породица остала без 
одраслог ыушког члана, Ну.?Iща принуђава породицу да жени 

свог момчиЋа што пре - то поправља газдинство. И у сва.кој 
породици сељак рано жени синове да добије бесплатне радни

це. Сељак YДOBa~ жени се такође с тога што би му иначе кућа 
"r'"r'r"\r'I"r1'0'"'\ 1"';<""; rr<J"'J""-''-'" ..,,,.., """"'''''"';_- --, ""'......, __ ,..., __ ~~ __ т-т~ ____ ~_~.: __ А "._~_~~ _. ~.,. 
_".!:-'VHC •• _'-'. ~U",.uu Ј" ,,-,иЙ.>I'; '-l.uc<.t-'YL Ј .J..J..t-'ЈL:l>.UЈ и п.УСlјЈИЈИ. nужда, 

страх од нужде или рачуни који су природни код сиротиње у 

зе:мљоД.елским пределима увеличавају количину бракова; при
нуђаваЈУ младе људе да ступе у брак раније но што би они 
желили. Тако Т1СТО лејствује и суровост нарави. У нижи:'.\1: слQ
јеВИIlIa градског становништва она утиче да се људи не жене; 
но у селима Она баш на против утиче те жена рађа и онда када 
'" ~" ОИ ЈООГ изнурености радо престала да рађа. Тако исто утиче 

" Кетле у својој социјалној физици доказује многим статистичким 
по~аТ~Iа да се. с:ановништво не умножава најбрже онюю, где је про
цент РОђења наЈвећи, но онамо где је умерен. Где је велики процепт 
рођења, увек је велики процент см:ртности - знак да слаби организми 
que fшmaillе'·. . 
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суровост нарави у земљоделским окрузи:ыа у Енглеској. Из ово
га следује: ако услови незгодни за умножавање људства у не
IШМ европским друштвима умањавају број рођења, то у другим 
сталежима истог друштва и код свију других народа те окол

ности, на против, увеличавају количину рођења толико, IШЛИ
ко она не би изнела кад би у друштву постојали сви услови за 
умножавање људства. Ко проучи добро ову ствар, тај ће се уве
рити да у Русији, Аустрији, Италији, источној Пруској и свој 
источној Германији прави број рођења није никако мањи, ако 
није веhи, од оног процента који би био кад не би постојале 
никакве препреке за умножавање људи. У Француској и Ен

глеСlшј од неког времена то не стоји; но и тамо, још веома не 
давно, било је тако исто: сиротиња не умањава Beh YBehaBa 
број рођења. 

Колики број рођења налазимо у земљама у којима си
ромаштина и суровост имају својство да YBehaBajy нормалну 
цифру рођења? 

4. НАЈВЕРОВАТНИЈИ ПРОЦЕНТ УМНОЖАВАЊА И ПЕРИОД 
УДВАЈАЊА ЉУДСТВА. 

Веhином та се цифра колеба између 35 и 40 рођења на 
1000 душа. Она се подиже више 40 у неким мањим областима, 
где се насељеност удаљава од нормалне цифре због месних усло
ва - на пр. одрасло мушкиње одлази на рад у друга места и 

с тога сразмера жена порасте неприродно; подиже се више 40 
понекад и у великим пределима, после неких ванредних окол

ности, кад Се истреби врло много мушкиња, а тако исто не сраз
мерно се увелича количина жена (на прилику у Пруској после 
Наполеонових ратова). Но без неприродних нарушава.ња број 
рођења не подиже се више 40 на 1000 душа. До 45 она долазе 
ретко и у искључивим случајевима; више 46 она се налазе само 
у ониы зе;УIљама које неиају тачне статистичке податке; до 48 
не долази ни једна цифра која заслужује :ма колико поверења; 
на ПОС~'Iетку 50 рођеља на 1000 душа не налази се ни у ОНИ1\1 
податцима који Се не могу ни мало С,l'Iатрати као тачни*. 

Н р 3Н9"Ю )19 ли Ћ!? ~!? ~9гл9~ИТИ ЧИТ9лац; но ми у:зимљемо 

да у источној Европи број рође.ња превишује нормални број ро
ђе.ња, или тачније, превишује онај број који би био нормалан 
при данашњем стању наравствености. Ми држимо да се тешко 
;уюже узети 40 рођења на 1000 душа кад би се свака нужда 
уклонила која насилно YBehaBa број рођења.** У сваком слу
чају 45 рођења на 1000 душа - таква је цифра до које не до
лази друштво баш н:ад на .њега и нужда дејствује која увели-

'" Цифре ове узео је Чернишевски из Гиљара "Elements de statisti
que huтnaiш~". 

** По Кетле-у рађа се у Пруској 1 дете на 23,1 душа, у Енглеској 
на 34,0 у Француској на 32,0 у Белгији на 30,0. Само је у Пруској више 
но 43 на 1000, а у свима осталим земљама је много мање ОД 40. 
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чава број рођења; то је цифра lI!oryha само при искључивим 
случајевима, кад је нарушена нормална сразмера између муш
киња и женскиња, а нема ни једног вероватног случаја где је 
број рођења износио 50 на 1000. Нама се чини, кад нарави буду 
мекше, када мужеви и очеви буду боље поступали са потчиње
ним женама, да he се број рођења знатно умањити и при да
нашњем ступњу наравствености. 

У самој ствари, ако се сетимо какви се апсурдни услови 
траже да би добили 100 рође.ња на 1000 душа (да свака Девој
чица од 15 година почне да рађа, па да рађа сваке 2 године и 
кад буде матора 45 година, да роди свака 15 деце), то heMo ви
дети да је и 50 на 1000 цифра невероватна. Она захтева да сва
ка жена рађа просеком 7-8 деце. Нека сваки помисли да ли 
се достиже таква цифра и у оним сталежима који живе у нај
BeheM благостању на пр. у трговачкој класи.* Ако узмемо 6 деце 
на сваку жену и то he бити сувише, а то износи 40 рођења на 
1000 душа.** 

Напослетку, нека читалац има на уму да ма какву цифру 
ми узели као нормалну при спором умножавању, та се цифра 
мора умањити кад се становништво брзо умножава, јер се тада 
YBehaBa број деце у становништву, а иста сразмера одрасли[х] 
људи може да се одржи у ИСТО1\! становништву, само ако деца 

прекомерно умиру. 

Нама се чини да се 40 рођења на 1000 душа може узети као 
HajBeha цифра коју допушта строј човечијег организма, без на
силног изнуравања женскиња и то у становништву које се ум
HO:fKaBa споро; у становништву које се умножава брзо, цифра 
he та бити мања. 

Процент умножавања добија се кад се број умрлњх преко 
године ОДУЗi"е од броја новорођеНИХ. За сам:ртност Деце млађе 
од 5 година ~.IИ имамо у испитивањима Чедвина цифру коју 
ваља признати као најмању по строју самог организма. Али 
узалуд би траж:или у Ј\та каквим статистичким испитивањима 

нор:vrалне самртности или цифру најмање самртности за 
остало становништво, које је старије од 5 година. Човечији жи
вот изложен је у СВИ;vIa сталежима толиким непријатностима, 
бедама и паТЊЮIa, да и у најбогатијим сталежима врло много 
~'"I::Y"~!~ јi:',!И:ру т!ре ]3pe::,12:'=~. Д:: Се даБТlјс Ц;~фРG :~/rD. l:::O.7IJrr:o с:rЈГ~IIIо. 
са најма.њом uифРО1\!. ваљало би одабрати толико људи којима 
живот није cKpaheH нуждом. Избројав године за које би умр'о 
велики број - што веЋи тим боље - таквих људи и добити 
средњу дужин:" живота њиховог и најмању самртност која се 

може Достиhи у данашњеilI друштву при условима потпуног бла-

• По свим таблицама које се налазе у Кетле-у нигде се не достиже 
та цифра брачне плодоюггости. Највећа је цифра код њега из провинције 
Фриз 5,75 на један брак. А средње цифре рачунате у Прајској, Енглеској 
и Белгији за много година не достижу нигде ни 5 рођ. на 1 брак. 

",. Пре;,њ нашој пређашњој поставци, да жене способне за рађање 
чине 1/5 становништва т.ј. 200 од 1000, свака рађа 6 деце у течају 30 
година. дакле свака роди 1 дете у 5 година. или сваке године роди свака 
пета жена. што чини управо 40 рођења на 1000 душа. 
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гостања. Но то до сада није још нико урадио, па нисмо ни ми. 
С тога место позитивних цифара, ми се морамо задовољити при
ближним рачуном. 

Основом за тај приближан рачун служи нам таблица са
мртности у Француској. Француску узимљемо пре других зе

маља с тога што она има од свију великих држава најтачнију 
статистику о покрету становништва. 

По таблици Чедвина од деце енглеске аристокрације умиру 
за првих 5 година 20 од стотине. По таблици Хајшлинга, коју 
је поправио Гиљар (Annuaire de l'Economie politique роиг 1854. 
стр. 472), од 1000 деце што се раде у Француској умире за првих 
пет година 274. Из тога закључујемо да 74 од њих умиру због 
оскудице, а 200 деце умрло би у Француској и онда кад би сво 
становништво у Француској живило у такои стању у каКВОIlI 

живи енглеска аристокрација. 
По самом строју човековог организма, деца далеко више 

умиру од нужде и других неугодности но људи. С тога ако уз
мемо да на 274 деце 74 умире од нужде, онда за људе ваља 
узети мању смртност од нужде. Не ће бити ни мало претерано 
ако за сво становништво старије од 5 година узмеl\Ю у пола 
мању смртност од Ну:tкде т. ј. на 274 смртних случај ева стари
јих од 5 година узиемо само 137 смртних случајева од нужде, 
а све остале од природе. Треба само помислити на то како ути
че глад, влага, ладноћа и друге беде на дечији организа..м:, па ће 
сваки признати да ова сразмера ниј е сувише мала. У осталом 
покрај тога рачуна ?:IИ ћемо ставити ради упоређења и други 
где је и за одрасле људе узета иста сраЗl\lера смртности од ну

жде као и за децу испод 5 година. 
Средњи број стаНОВНИl~а у Француској у периоду од 1840. 

до 1849. г. износио је 34,964.500 људи. Средњи број рођења 
за то вреые био је 997.896. Средњи број СIЙрТИ 842.919. Број 
деце умрле пре 5 година износио је 34,02500/0 т. ј. 247.735. Оста
ли 595.184 били су старији од 5 година. 

Узшvшјући да нужда утицала већма на 01РТНОСТ одра .. 
слих. то по сраЗ2\тери 200: 274 имамо дс! од 595,184 смрти треба 
узети 434.441 да су дошле од природе, а 160.743 да су дошле 
од нужде. 595.184 сирти на 34,964.500 дају 17.022 смрти на 
1,000.000 }iЈIИ 1,70221)/0, ~34.441 CI\ipTI/! J:.iCTOT стаНО13Н:ИШ'Ј'ва дају 
12,425 на ?;rилијон или 1.24250/0. 

Разлика ИЗ?>lеђу 17.022 и 12.425 износи 4.597. Тај је број 
сирти од нужде. Ако узмеlVIO да сиромаштина утиче на смртност 
деце два пут више но на смртност зьуди, то ваља само ПОЛОВИНУ 

од 4.597 на 1,000.000 душа сматрати као смртност од нужде, 
а другу половину ваља такође сматрати као природну. 

На тај начин у ФраНЦУСIzој Юlамо 17.022 смрти на 1,000.000 
душа међу одраслим становништвом. У тој цифри један део 
долази од природног закона, по коме сваки човек раније или 

доцније мора да умре, па ма какве биле његове околности за 
Ћшвлење. Тај део морамо с?>татрати н:ао најмању природну смрт
ност. Ми ћемо добити ту цифру кад из опште смртности одуз-
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мемо цифру, која долази од беде и свију њених последица. 
Ако узмемо да нужда не дејствује на децу силније но на 

одрасле, онда из 17.022 ваља одузети 4.597 смрти као после
дицу нужде и природна смртност међу људима старијим од 5 го
дина остаје само 12.425 на 1,000.000 душа или 1,24250/0. 

Ако ли нужда утиче на децу два пут јаче но на одрасле, 
онда ваља узети за одрасле само 2.298 смрти од нужде и при
родна смртност међу њи:ма остаје 14.742 на 1,000.000 душа или 
1,4724%. 

Природна сиртност међу децоы по испитивању Чедвина из·· 
носи 20%. 

Ми сад Иl\1аl\lО прибли:жно одређена два чиниоца од којих 
зависи процент умножавања људи. 

40 рођења на 1000 душа или 4% рођена у данашњем друш
тву може се узети као нормална цифра која одговара снази 
женског организма: 4,50/0 може се узети као ретки изузетак и 
ретко може да се сматра као вероватна, а до 50 на 1000 или 5 
на 100 не долази ни у једном народу. Ми ћемо сада израчунати 
проценте У~ШО.tкавања људства и периоде удвајања међу овим 

крајним границама од 5% рођења до 3,5% и од 1,2425% природ
не смртности до 1,47250/0 да се види највећи процент множења 
са најкраћим пеРИОДОl\I удвајања упоредо са н.ајвероватнuјшt про
центом У2\шожавања и периодом удвајања. 

Процент 

. '" с~!ртности 

~ t деце :млађе 
g.g од 5 година 
с. ~ 209/0 од 
~ свију ново

рођених, 

број а рођења над 
бројем с~rрти) или 
проценат умножа-

вања. 

год. за ко

се станов

ништво удвај а 

при одтоварају

ћем проц. 

Нај ве- Најве- I Најве-
роват- ћем. I роват-

__ -;-_____ -';-____ -';-___ ~-н-иЈ'-·и-.-__:_----,'-' није:,1. 

5,0 
4,5 

1.00 
0,90 
0,80 
0.70 

ОД 112425 2,7575 25,48 
29,75 
:35,75 
4А,85 

:n,n 
32,93 
40,47 
52,57 

Читалац види да за период удвајања од 25 ГОДИ:Еа треба 
толики број рођења који знатно превазилази и оне ретке слу
чајепс изванредне шroДОБИТОСТИ. Он види да за цифру 40 на 
] 000, lzoja се пре :,10Јке узети да с!-тагу }I{енског opгa"~ 
НИЗl\1а (6 деце на сваку жену), период удвајања бива од 35,7 до 
40,5 н последња цифра оснива се на вероватнијем проценту 
с,!ртности. ОН БИДИ такође да период удвајања расте много брже 
но што опада број рођења. Тако кад се умањи број рођења од 
50 на 1000 до 45 - период удвојавања по највероватнијој сраз
мери смртности увеличава се са 5,2 година; кад се процент ро
ђења умањи још на 1/2 или 0,5 онда период удвојавања порасте 
за 7,5, а кад се процент рађања умањи још на 0,5 онда период 
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удвајања порасте за 12,1 година. Ми смо говорили да свака по
правка у поло:ж.ају ж:енскиња :мора донети са собом умањавање 
броја рођења. Цифра 35 на 1000 тако је близу цифри оних да
нашљих друштава, где већ сиротиња, при данашњем положају 
женскиња, утиче те се нормални број рођења увеличава да се 
она JlЮiке узети као највећа цифра рођења при мало бољем по
ложају женскиња. До које би се цифре могао спустити број ро
ђења при ваљаном положају женскиња - ми сада не можемо 
ништа да речеlvIО, јер о TOl\Ie неыа никаквих статистичких по
датака, Довољно је то да број рођења, при коме ће се станов
ништво умножавати врло споро, није далеко од те цифре до 
које се ыора УlvIаљити број рођења ако се прекрати макар оно 
грубо насиље над женскињем које већ не постоји у образова
нај класи, 

Све се ово односи на друштва која имају оваке појмове као 
што их Jl1И имаillО, Овде није место да размишљамо о тоые: как
ве ће промене наступити у друштву кад се образовање распро
страни JlleIjy ПРОСТИl\1 народом. Но сваки зна и појима каква је 
тесна свеза l\IeIjy обичајима масе и идејама којих се дрлси обра
зовано становништво. Ма какав био развитак одлучне науке, 
обичаји образованих сталежа не могу отићи врло далеко од оби
чаја масе; а појмови човекови не l\lOfY ОТЈfћи далеко од обичаја 
којих се држи. Најучевнији и најобразованији мухамеданац не 
осећа потпуну бесмислицу многоженства ТaIШ живо, нема о њој 
таких јасних појмова, као ыи који смо привикли да живимо у 
друштву где влада једноженство. Тешко ће ко рећи да су и 
садањи обичај и врх савршенства. На томе ћемо се l\1И зауста
вити, а далекој будућности остављамо да реши: оће ли она за
држати те наше обичаје при Iшји:ма је l\IOrYhHO, да број поро
ђаја Н'lД?lТaшује број смртности. Бринути се о томе шта ће људи 
радити пос,:те 500 година - није наша ствар; за нас је довољно 
aIШ се увериыо да оне страхоте којима нас плаше, и при да
наШБИl',I наШИl',I обичаји::.ra 11 при данаШIЫВ; владајући::,т појыо
вима, нису ништа друго но пусти призраци, не СЮIO за нас, но 

ј[ за ыаше ПОТOI'.1ке кроз неколико векова. 

Ми смо нашли да је период удвајања при данашњим оби
чајИilIа народа. где број роћења прелази природну границу. ако 

H~ веhи од З:Ј гоцина за цело не мањи. IvIи видимо да су периоди 

;Јлвојавања 01 Ј 5 или 12 година -- чиста химера која је постала 

отуда. што се заборављала на истинску могућност рађања, и да 
период од 25 година, који се Малтусу чинио најдужи, у ствари 
је невероватно Е:ратак. Ми знамо данас да при данашњем стању 

земљорадње најнасељеније земље у Европи могу својим произ

вод;иыа да издрже становништво осам пута веће. На тај начин 
н оне не треба ничега да се боје за три периода удвајања. Ова 
три периода никако не би могли изнети IvIaње од једног столећа, 
:,шкар дп од данашљег дана ни један човек не умре од нужде, 

и ако се буде рађала толико деце. КОЛЈШ::О само могу да раде 

:tE.eHe у тИl\! зеIvlљаIvIа. 
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Ово удаљавање свш\.е оскудице у рани при најбржем уыно
жавању људства до стиже се већ данашњим стањем земљодел
ске технике и управо не данаШЊИl\1 већ оним које је постојало 
пре двадесет година када се још нису почели да примењују у 
земљорадњи сувремени проналасци. Гаспоарен, чије смо цифре 

::.ш узимали за основ нашег рачуна, по коме се врло лако уве

личава зеillљоделски производ у најнасељенијим земљама Евро

пе у осам пута - још није узимао у обзир најновија открића. 

Са овима, разуме се, добија се још већи производ. 

При том мораыо још приметити да се производ м(Ж{е уве

личати оса?>I пута, по рачуну Гаспоарена, а да се рад и главнина 

не увелича у осам пута, већ у далекој мањој сразмери. Данашњи 

производ Француске производи се обртном или текућом глав

нином од 12 милијарди; да се производ увелича осам пута нуж
но је, по његовом рачуну, да се главнина увелича још са 51 
милијардоы франака т. ј. да се производ увелича за 70GO!o нужно 
је да се главнина и рад увеличају за 425%. Ово значи, када 
би становништво у Француској порасло осам пута, онда, да до
бије толико ране колико данас, треба му само 2/3 онога труда, 
с којим добија рану данас; или са толико исто труда Французи 

би имали рану један пут и по бољу. Сигурно ово удаљавање 
беде за цело столеће може умирити данашње колено да се не 

плаши сувишног умножавања људи; сигурно је појмљиво сва .. 
ком да данашњу сиромаштину и беду не ваља приписивати су

вишној насељености и закону уынож:авања људи, већ са свим 

други::.! узроцима, Сигурно је доказано да леI\. од данашње нуж" 

де не ваља тражити у у:,шњаваљу рађања, веn у поправкамв 

погрешних еконоыских одношаја. Нужда од сувишка насеље

НОСТИ, и при данашњем стању земљорадње, не би за цело на

стала пре од 10О година, а за то Bpeil,e земљорадња би сигурно 
УЧЈ1Н}fла такве ПРОН8..лаС1zе! те БЈ'i се та епо~:а СУВЈ1ПТlIе насе.;ъе

ности опет удалила за неколико периода, ыа да се људи ::.шоже 

са највећом брзином. Но ако узмемо у обзир још пресељавање 
људи из врло насељених земаља у мало насељене и не култи

ШIране, тада периоди удвојввања постају ыного дужи И опасност 
је од пренасељености 1Vшого даља, управо са свим ишчезава, 

Ми смо видели да највероватнији период удвојавања при 
~\8нашњеТl1 положају женскиња није мањи од 35 година, а при 
ilIало бољој поправци њиног стања 52.е",·. Да виДи1VЮ за колико се 
продужавају ти периоди од пресељавања. 

* у оно време кад је писао Чернишевски т.ј. 1860. rодине. 
*," По рачуну Моро де Жонес-а (Elements de Statistiaue CТD. 454) Hai

краћи период удвајања становништва у Европи има Бадёнска јl тај' је 34 
године, остале све земље имају дуже периоде: Швајцарска 97 година, 
Француска 118 година, а Румунија 182 године. 
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Пресељавање, у сразмери 0,50/0 оног вишка за који се ста·
новништво увеличава рађањем, при данашњим срествима за пут
ни саобраћај ваља сматрати као врло лако, Врло је лако пре

сељавање и за 1%, Ми имамо ПРИl\1ера да се еlVIИграција од 1,25°/u 
вршила без икаквих еКОНOl\IСКИХ тегоба у оним земљама из ко

јих је ишло пресељавање," 

I 
I 

Период Процент Период Е~lигра- Процент 
уыножа- удвојава- ција, по коме се удвајања 
вања. ња без еми- умножава становни-

грације. становни- штва што 

штво остаје у 
што остаје земљи, 

I 
у ,зе::\!љи. 

i i 

1·9575 35,8 0·5 14575 49,90 год. 
1·3275 52,6 0·5 0·8275 91·68 год. 
1·9575 35·8 1·0 0·9575 72·74 год. 
1·3275 

I 
52·6 1·0 0·3275 212·00 год. 

1·9575 35·8 1·5 0·7075 98,32 год. 
13275 52·6 1·5 0·0775 894·80 год. 

, 

Из ове таблице читалац види, да кад је емиграција 10;0, пе
риод удвајања од 36-52 продужава се до 72 и 212 година; при 
емиграцији 1,5 он достиже 98 година, ако се положај женскиња 
не поправи, а ако се тај положај поправи до 894 године. 

Сада, чини ми се, да је оскудица ране од умножавања људи 

удаљена довољно далеко и за оне људе, lZ0ји са најватренијом 

вољоы заборављају о садашњости, бринући се за будућност. Ако 

би некој зеjlЛЉИ заиста претила пренасељеност, она l\юже по

ыоћу еl\1играције уклонити ту опасност бар за 894 године, ако 
сама не пође путем цивилизације: а ако у течају тог времена 

учини бар нај:l1аље успехе спраы свог садаљег стања, то ће укло-, 

!--IИТИ опаСЕОСТ на 2.684 год. 

Читалац појиыа какав Сi\гисао имају те огромне цифре пе

рио.:rа vпвојанаF-Ы'1 Н94 ГО}ЈИНf? и nеГИО,ТЏ1 удаљеностн зе2\!:ьодел

ског дефицита од 2.684 -- те цифре јавно нам се смеју и својом 
огромношћу која превазилази сваку меру економске вероват

ности и CBOjO?I бесмисленои претензијОllI на тачност; те цифре 

говоре на,,!: не бојте се: ко оће да вас заплаши, против њега из-

Из Германије, је изаШЈ10 пресељеника: 1852 год. - 162.301 чов. и 
1853 - 162.568, 1854 изашло је још више. Аустријске и пруске провинције 
гер:манског савеза нису учествоваЈ1е у том пресељавању. Становништво 
свију осталих држава немачког савеза ИЗНОСИЈ10 је тада 17 1/2 :МИЈ1ију:на. 
Многе од ТЈ!Х држава давале су такође врло ништав део пресељеника, с 
тога мора се мислити да су неl'.:е дl')EaBe давале пресељеника више од 

1,25"јо. Тако је н. пр. из Бадена, који је у 1855-ој год. И1llао 1,315.000 душа, 
е~lИгрира:ю 1854 год. 21.561 душа, што износи 1,7%. 
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несите нас; но ми смо израчуњене према данашњим вашим оби
чајима и појмовима -- но зар ви мерите далеку будућност ва
шим обичајима, појмовима и срествима за производњу? Зар ви 
l\1ислите да ће ваши прапраунуци бити таки као ви? Не бојте се! 
Они ће бити паl\1етнији од вас, Мислите само како ће те уде
сити ваше живлење, а бригу о судби прапраунука оставите њима, 

Ви можете да видите да не само ви, но и ваша деца и унуци 

могу да се осигурају од сиротиње -- па нек вам је то довољно. 
Кроз 200 година људи ће се смејати вашим надама на будућ
ност, као страховању које је поникло само из вашег дивљаштва, 



Глава XVI. 

ПРАВИ УЗРОК ДЕФИЦИТА У ЗЕМLЪОДЕЛСКОМ 
ПРОИЗВОДУ И ПРАВИ СМИСАО МАЛТУСОВЕ 

ТЕОРИЈЕ. 

1. УТИЧЕ ЛИ УЖИВАЊЕ ЉУБАВИ НА СИРОМАШТИНУ И 
МОЖЕ ЛИ СЕ ТАЈ УЗРОК УКЛОНИТИ, АКО БИ ПОСТОЈАО? 

Ми смо дошли до резултата који су са свим противни зак
ључцима што их је извео Малтус. Нека се читалац сети основне 
мисли Малтусове: има људи, вели он, који сиромаштину и друге 
беде приписују неваљалом друштвеном строју; - не, зло што 
истиче из људских одношаја, само је површно, ништавно зло 
које и кад би се уклонило, судбина људска не би се .поправилаi 
а корен главне масе данашњих беда лежи у саМОЈ човеКОВОЈ 
природи. Утицајем природних закона мора да се производе то

лико сиротиње са њеним последицама, да се истребе сви сувиш
ни људи који нису истребљени злом што истиче из људских 
одношаја; умањавањем овога зла што истиче из људских одно

шај а, само би се увеличало зло што би га произвели природни 
закони. Истина, сиротују и гину многи људи од самих људи, 

но ОНИ што гину не могу да избегну погибију -- њих ће истре., 
бити природа, а·ко их не истребе људски одношаји. Мисле, про
дужава он, да би се дејство природних за;кона могло уклонити 

на дуго време поправком људских одношаЈа; - не, природа не 

даје иоле осетног термина; никаквим напрезањем не може се 

з<:држ<:т;,; IЬсБ УБИlli7авајућ:v, уплив нн 3С! Нt=.кUJlИ.кu десетина 

година. 

Ми смо нашли да то није истинито. У рукама људским, у 
данашње време, при садашњим научним срествима, има моћи 
да се уклоне рђави утицаји природних закона за неколико сто

лећа; а у току тих столећа наука ће се без сумње разви:ги, а сва
ко развијће науке даје изнова могућност да се утицаЈ тих за
кона удаљи на дуже време. 

Малтус је уображавао да је извор зла физичка љубав, и да 
се она мора зауздати. Но то значи опет обарати узрок на при
роду, стављати решење задатка ван човекове власти .. Физичка 
љубав не зависи од друштвеног склопа; она зависи Једино од 

органске радње која постоји у природи сваког оделитог човека, 
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тако исто, као појаве ранења, дисања, крв отока и т. д. Говорити 

О уздржавању од физичке љубави - значи то исто што гово
рити да се људи уздржавају од ране. Да богме, човек са развит
ком одвикава се од ждерања; но све што се може очекивати 

или захтевати у том смислу, то је да он не прелази границ~ 
што их потребу је здравље. Очекивати да ће човек, по здраВОЈ 
памети, УЗИlvlати мање ране но што је нужно његовом организ
му, значи очекивати немогућност; захтевати то, значи поступати 
насилнички без сваке вероватности на успех. Људи никада не 

ће гладовати добровољно. Са свим је друго држати их насилно 
у гладном стању - то је могуће. Но политична економија до
казује да насилне мере нису никада корисне. Она је сва постро
јена на том начелу да се добри резултати могу Достићи само 
добровољним, са..1VIосталним радом. Од овакве слободне радње 
захтевати уздржавање од ране - то је будалаштина. А познато 

је какви се резултати до стижу кад се човек у јелу ограничава 
само на ону количину која му је нужна за здравља: резултат 

ће бити да ћ.е он сачувати своје здравље и свој желудац; да ћ.е 
проживити много дуже и у суми појести много више у свом 

животу, но што би појео кад би ждерао, т. ј. често претоварао 
свој желудац, док се не поквари. То је исто и са физичком љу
бављу. О чему ви говорите? Да ли о томе да човек у уздржа
вању претерује толико да му буде шкодљиво или о томе да се 

уздржава у границама што их здравље потребу је? Ако ви зах
тевате ово последње, ваше је захтевање са свим умесно и lVю
рамо се надати да ће људи све боље и боље вршити то захтева
ње, према ширењу образованости. Но резултат од тога не ћ.е 
бити умањавање физичке љубави, I{aO што уздржавање од жде
рања не умањава, већ увећава, делателност желуца. Ако ви го
ворите да :У1,1адић треба да се уздржава од превремене физичке 

љубави, то је са СВИ~I правично и људи ће следовати том хиги
јенском правилу кад се људски одношаји поправе, кад васпи
тање не буде дражило фантазију и рађало у глави детета ми
сли о стварима и:оје његов организам још не треба. Но човек, 

који није ослабио своју снагу превременом физичком љубављу, 
када буде у зрелим годинама да је lvюже уживати, имаће у њој 
много више снаге и сачуваће своју снагу дуже. Такође ви гово-. . , 
гите }Т2ЧI?СНО 8.1\.0 12е.зеТУЈете дс! се о~рзс.;ТИ vЪ37Д.И Ее предаЈУ сри-

зичкој љубави сувише, те да се изнуре. Но тиме ви опет ДОСТИ
жете то да ћ.е се они више и дуже користовати физичком љу
бављу. Захтевање уздржљивости у границама хигијенских пра
вила - захтевање ie разумно и корисно за човека, захтевање 
остварљиво, но оно 'само увеличава ~ ону улогу што је има фи
зичка љубав у човечијем животу. 

Са свим је друга ствар, ако ви захтевате уздржавање од 
физичке љубави у намери да умањите њену улогу, а то баш и 
јесте смисао Малтусове теорије уздржљивости. За то се захтева 
не то, да човек поштује хигијенска правила, но да ограничава 
једну природну функцију свог организма; да људи добровољно 
држе себе у таквом стању, на прилику: да жмуре кад им се не 
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спава, већ би хтели да гледају; да затворе уши када би хтели 
да слушају, да гладују кад њихов желудац захтева рану -- то 

је захтевање неостварљиво. Добровољно ће се уздржав.ати на 
тај начин, при ма каквим околностима, врло мали бро] људи 
особењачког карактера; таквих људи има вазда и биће их вазда, 
као што има људи који не желе да дишу свежим ваздухом. Но 
таквих људи сразмерно има врло мало и њихов начин живлења 

не :i\юже никад имати уплива на ток народног живота. Из иљаде 
људи једва ће се наћи један Iшји ће загушити физичку љубав 
_ не, неће се наћи ни један такав на целу иљаду - шта из 

тога следује? Какав ће приметан уплив имати уздржавање овог 

једног човека на масу уживања физичке љубави целога друш
тва или на процент умножавања људства? Они Малтузијанци 
који очекују ма најиањег резултата од добровољног уздржавања 
- то су људи сувише наивни. Но таквих људи међу њима има 
врло мало; сви они врло добро сваћају да је сав њихов говор 
о добровољном уздржавању - пуста фраза; да се умножавање 
уздржавањем може задржати само онда ако се уздржавање Н8-

лаже људима да ступе у брак до извесних година или док нису 
заузели известан полож:ај у друштву. И у једном и у другом 
случају то се тиче само мушкиња, с тога што је он глава поро
дице, што је он обвезан да издржава породицу, напослетку од 

њега зависи склапање брака, јер он тражи себи невесту када 
оће, а девојка има пасивну улогу и чека док се младожења не 

јави. Да видимо резултате које треба очекивати, ако се мушкиње 
ограничава законима или обичајима да се не жени. 

Биле су, а од чести још постоје такве форме .друштвеног 
склопа, у којиыа је лична мисао човекова нераЗВИЈена, где се 

он покорава постојећии обичајима или установаша; не размиш
љајући о њима и по слабости мишлења он не YZlle да поступа 
иначе. Тако је до сада живлење земљоделаца и IШД нас и у 

Русији, а тако исто у целој Европи, па и у самој Енглеској. На
вика -- добра или рђава - влада над њиховии живлењем. Код 
ч~Г' на ПРЧiIИКУ уобччајено I\.од сељака .ца се сваки момау. 

~;~и' ш;о 'ТI;ю;ке' раш~је. Код других сељака, на прилику у се
верној Италији и јулшој Француској, постоји правило да се 
момак не жени док не нађе за себе особиту фершу (земљу под 
аоенду) и велики део сељака жени се с тога неп у С1'в-ри:јим Г()
Д~IНaљ;a. Који је од та два обичаја добар, или су. оба они ДОб~И 
по месним околностима, то није главно. Главно Је то да се ооа 
обичаја држе и да се радња сваког оделитог ceЉ~Ka управља 
обичајем који у његовој зе:VIЉИ влада. Покорност ооичаЈУ укла
ња развитак појава које су с обичајем несагласне, :н, на при·· 
лику, међу сељацима у јужној Француској нема разврата, ма 
да се многи од њих жене позно. У варошима људи мисле само·· 
сталније и, услед тога, раде самосталније, та самосталност шири 
се из вароши у села. А ыеђу тим сразмера варошког станов

ништва све расте. Знатан део еВРОПСIШГ cTaHOBHV.tlllTBa прешао 
је, а други ће брзо прећи, у такво стање у коме Ј~УДИ могу хра
нити обичај из рачуна, али не ће да се покораваЈУ његовим по-

НАЧЕЛА НАРОДНЕ ЕКОНОМИЈЕ, СВЕСКА 1 193 

следицама, ако их оне ограничавају. Слепо покоравање свију 
поступака обичају може да садржи умножавање народа и д;:. 
сачува народну наравственост, ако већ постоји обичај који за
брањуј е женидбу до извесних година, или док се не прибави 
извесан начин Ж.ивлења. Пређе је тако и било. Сада од чести 
већ није тако, а скоро са свим не ће бити тако. Личност се раз
вија. Познато је како живе ОШ'I људи у варошима који не :могу 
да ступе у брак. Они не уживају физичку љубав ни у колико 
мање од оних који живе у браку, само место правилних одно
шаја код њих постоје са свим други. Свезе ван брака производе 
мање деце но брачне само дотле док се то још у јавном мишле
њу сматра као стидно дело; док се још није распрострло у масу 
становништва. Ако ли то постане опште правило, онда се људи 

више не стиде од тога; тада :и ванбрачне свезе производе толико 
исто деце, колико и брачне. Ако би за благостање човечанства 
одиста било НУЖНО да се умањи број рађања, онда се то не може 
Достић.и - ни фразама о уздржавању од физичке љубави, које 
су по природи човековој сван:ад ништавне, ни препонама за сту
пање у брак, које само стварају свезе ван брака, које на по
слетку дају толико исто деце колико и брак. 

Но ми смо видели да ни сад ни после многих, бар после 
1 О колена, не ће бити никакве нужде да се људи старају о у:Ј.\1а
њавању броја рођења с тога што Ш1ТИ је данас икаква брзина 
умножавања, нити ће бити у течају много векова узрок сиро
маштине. Ми смо видели да сиромаштина не долази од природ
них закона, већ просто од људских одношаја; и кад не би овога 
било, то при данаш:ње:i\1 стању земљодеЛСIШГ искуства, људи 
би за неколико векова били осигурани од оскудице, баш да се 
умножавају са највећом брзином, за коју је само способан ор
ганизаi:l'I. 

:2 ПРОUЕНТ УСАВРТПАВАЊi\ 

СРАЗМЕРА ЗЕМЉОРАДНИКА УБЕЋАВА СА 
~7~ДI-IО)I(}\Ј3АI-ЬЕ1'vТ 

Да би појмили откуда долази дефицит земљодеЛСIШГ про
~lэ:аОДd <":а <":ИРСJlVl1:lШ'ГИНОIl1 И свима њеним последицама, треба 
да обрати:'\ю па:ж.њу на две ОКОЛНОСТИ - на одношај непокрет
не главнине спрам дохотка И сразмеру земљорадника спрам 

целокупне цифре становништва. 
Сва наша пређашња разлагања о Щ;ЛИЧИ.i-IИ земљоделских 

усавршавања, која су потребна да се покрије дефицит при ум

но:жавању људи, основана су била на томе да се сразмеЕа. из
~.leђy Зе7.Iљорадника и осталог становништва не мења. '1 аЈ се 
услов узимље и у Малтусовој теорији. Друкчије и не треба 
радити у науци која се оснива на математичном методу; она 

свагда почиње разјашњавање питања тиме што га доводи у нај
простији облик, условно одељујући језгро ствари од свију спо
редних околности које њу мењају у самој природи. Но пошто 
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је објаснила суштину, наука се обраћа обли:цима у којима се 
та суштина појављује у природи под утицаЈем других елеме

ната друштвеног живота. 

У одношају земљорадника спрам остале масе становника 

могу бити два случаја, осиiY! најпростијег што смо га ми до сада 
расматрали. Шта бива кад се сразмера не мења - ми смо ви

дели. Но сразмера између земљорадника и осталих становника 
може се увећавати или умањавати. Да видимо како се мења 
потребна сразмера усавршавања, ако сразмера земљорадника 
спрам осталог становништва расте. 

Претпоставимо да се те године, од које ми почињемо ра
чун, половина становништва занимала земљорадњом, а друга 

половина занимала се другим производним или непроизводним 

радовима. Узми:мо сада, да од нових људи који се принављају 
к становништву, више од половине постају земљорадници т. ј. 
ако синови земљоделаца постају занатлије, трговци и т. д. то 

већи део синова занатлија, трговаца и других - постају зем
љорадници. Узмимо да овај сувишак, што прелази у зем
љораднике, износи 1/10 прирастка целокупног не-земљоделског 
становништва. Ради простоте рачуна узмимо, да је број земљо
радника 10 милијуна, а целог становништва 20 милијуна. Ра
чунаћемо по 25-то-годишњим периодима удвојавања. 

При том периоду, као што је познато, процент умножавања 
износи 2,81138; то значи прирастак од 10 мил. земљорадника 
биће 281.138 људи. Заједно с њима у земљораднике прешло је 
из других сталежа једна десетина истог броја т. ј. 28.114. Свега 
дакле увелича ће се број земљорадника за 309.252 човека. По 
Малтусовој теореми производност рада нових земљорадника ума
њава се по проценту по коме се број земљорадника увећао. Код 
нас је тај процент 3,09252. Да видимо какав ће бити производ 
друге године, претпостављајуhи да је производ прве године био 
1 на сваку душу или 2 на сваког земљорадника. 

Пређашњих 10 мил. земљорадника произвешће као и пре 
20 мил. јединица ране. 

- Производ нових 309.252 земљорадника опредељује се по 
сразмери: 

х : 2х309.252 = 10,000.000: 10,309.252 
из чега се добија Л=599.950. 

Дакле зеJli[љоделски производ друге године износи 20,599.950 
јединица ране, а међу тим број становника износи 20,562.276. 
На тај начин без сваких земљоделских усавршавања производ 
расте брже но становништво; опадање производности нових зе
мљорадника награђује се са сувишком тиме што сразмера зем
љорадника у друштву расте. Услед тога рана житеља постаје 
још обилнија но пређе: прве године ДОЈ'Iазило је 1,00000 ране на 
једног становника, друге године већ 1,00435. 

Но тај уплив од растења сразмере земљоделаца бива све 
слабији и на послетку постаје нужно усавршавање земљорад
ње. У осталом овај уплив никад не престаје да дејствује и с 
тога процент усавршавања биће увек мањи но кад сразмера 
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земљорадника остаје непроменљива. У колико ће тај процент 
бити f'право мањи кад су нам дане величине цифара на разном 
раСТОЈању година од прве године, ми не ћемо израчунавати, пр
во за то што би рачун био сувише дугачак, а друго - и то је 
главно - с тога што у земљама са сталним (не-номадским) ста
НОВништвом у ствари никад не бива таква пој ава, да се сраз
мера земљорадника увећава. 

3. ВЕЛИЧИНА ИСТОГ ПРОЦЕНТА КАД СЕ СРАЗМЕРА 
ЗЕМЉОРАДНИКАУМАЊАВА. 

у ствари бива са свим противно. Број варошког станов
Ннштва у напредним земљама расто је свагда брже но укупно 
станс~вништво, па и у СЮ\П11\! сеЛИl\Iа број људи који се не за.
нимаЈУ земљораДЊО2\-I, или који се ничим не занимају, расто је 
сразмерно брже но укупно сеоско становништво. Сразмера зем
љорадника свуда се умањавала са умножавањеи стаНОВништва 
и развитком цивилизације. Погледајмо само око себе. У селима 
све се више умножава сразмера људи који живе ма каКВИ1VI 
занаТО2\-!, трго~ином, у опште - који не раде земљу. У :rvrалим 
в арошима , КОЈе су се пређе занимале искључиво земљорадњом, 
све већи и већи део становника прелази у друга занимања. у 
опште, варошко становништво расте брже но становништво це
ле државе. Тако је то било у свима земљама које су ступиле 
на пут економског прогреса. Да видимо како упливише та про
мена на величину усавршавања која је потребна да се покрије 
економски дефицит. Разуме се, I\.ОД сваког читаоца готов је од
говор: кад се сразмера зеIlIљорадника умањила, нужан је већи 
процент зем.љора~ничких усавршавања но кад је сразмера не
ПРО:\Iењена. Гако Је. Но од најништавнијег умањавања ове сраз
мере .зеiYrљорадника, процент усавршавања који је нужан да 
ПОКРИЈе земљоделски дефицит расте ПО много прогресији, 
но што би читалац и ПО:VIИСЛИО. 

. УЗ"fl,,!ИТvl0 опе.т друштво ОД 20 :'iИЛ. CTD.IIOB}IrIE.a, lvIеђу Е.ојJrПvlа 
Је половина, т. Ј· 10 мил. земљорадника; узмимо опет 25-годиш
њи период удвојавања и узмимо да од приновљених људи у 
зеЫЉОРС:Џ·.i,ниУ..кUIl1 l:талежу 1/10 оставља земљорадњу и прелази у 
друга занимања. l\/Iи зна:,ю да се зеIvIљодеЛСКО1vl сталежу при
навља идућ.е године 281.138 душа, од њих 1/10 (28.114) прелази 
у друга заНИiYшња, а земљорадника остаје 253.024 Приновљених. 
По Малтусовој теорији производност рада нових земљорадника 
опада по проценту по коме се њихов број увећава, - колики 
ће бити земљоделски производ друге године? Производност но
вих земљорадника (стављајући првобитну производност, као и 
у првом периоду = 2) опредељава се по сразмери: 

Х :2х253.024= 10,000.000:10,253.024 откуда Х =493.560. 

Дакле са 20,000.000 јединица ране, што ће их произвести 
пређашњи[х] 10 мил. земљорадника, сав производ друге године 
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без зеыљоделских усавршавања биће: 20,493.560. јединица, а 
нужна је, као што смо у пређашњем примеру видели, 20,562.276 
јединица ране, јер је становништво порасло до те цифре. Де
фицит ране износи дакле 68.716 јединица. Тај недостатак ваља 
да се покрије земљоделским усавршавањем. Колики мора бити 
према томе процент усавршавања, узимљуnи првобитну произ
водност=Р? Та производност, као што смо видели пређе, треба 
да се подигне земљоделским усавршавањем у толико, у колико 

је производ који се тражи веnи од производа који се добија 
без усавршавања. 

Х :Р=20,562.276:20,493.560 из чега Х=1,003.255. 

Да видимо колико се сада увећао процент усавршавања кад 
се упореди са оним који је био довољан за 25-тогодишњи пе
риод удвојавања, кад се сразмера земљорадника није мењала. 
Тада је било довољно годишње усавршавање за 0,074770/0, сада 
је нужно за 0,32550/0 т. ј. преко 4 пута више. Тада је било нуж
но усаврш:ити земљорадњу у течају столећа за 7,760/0, сада је 
ну.Ж:НО да се за то време усаврши за 38,40/0 т. ј. 5 пута више. 

А међу тим ми Сl\Ю узели са свим ништавно умањавање 

зе!.Уlљорадника. Разлика између 10,281.138 земљорадника, који 
би радили друге године кад се сразмера не би променила, и 
10,255.024 земљоделца, који су сада остали у раду, износи мало 
више од 1/40/0 (0,276). Кад се сразмера земљорадника умањила на 
1/40/0, повисио се процент усавршавања преко четири пута више. 

Шта ће бити, ако сразмера земљорадника буде опадала у 
бржој прогресији? Потребни процент усавршавања расте још 
несразмерно бр.же, и кад се сразмера земљорадника још мало 
смањи, тај nе процент ДОСТИћи ону немогућну величину о ко
јој је говорио Малтус. Ево ради примера две цифре. Ако прет
поставюю да једна четвртина људи ко.iи се принавља.iу у зе1\1·· 
љоде.'IСI\.ОМ сталежу прелазе у друге сталеже. онда се захтева 

годишњи процент зе::'IЉО!l. усавршавања О.73130/п. столетни про
цент 107,220/0; ако ли земљод. стале.Ж.И буду остављали 1/2 при·· 
НDВјьен::их, ОI-Iда ј е потребан IО;Ј::VIШI-Ь:И ПРОЦСI-IТ у~са:аРillаБања 

1,4060/0, стогодишњи 3030/0. Тешко се може допустити да је први 
процент усавршавања l.югућан, а други је очевидно неl\югућан. 

А шта ће бити aIШ земљоделски сталеж: буде остављало још 

више људи? У историји напредних земаља сразмерно умања

вање зе!\lљорадника ишло је још у бржој прогресији но кад 
половина приновљених становника оставља зеl\Iљорадњу. Ради 

примера указујемо сa:vю на Француску. Пред револуцијом у 

њој се рачунало 24 милијуна душа, а сада (1860. г.) около 36 
милијуна, тако да вишак износи око 50%. Број становника који 
се занимају земљорадњом износи данас више од половине укуп

ног становништва. Колико је било земљорадника око 1790. г? 
- разуме се, није тачно познато, но ако је само половина при

новљених земљорадника од тог времена прешла у друга зани

мања, то би морало бити да се у 1790. г. занимало земљорадњом 
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около 60% укупног становништва и да сав број људи којим се 
од тог доба увеличала сразмера неземљоделског становништва 
износи око 10% данашњег становн. или около 3,600.000 душа. 
Ко не види да је таква цифра сувише малена? Само станов .. 
ништво Париза увеличало се за то време више но за милијун 
и то не умножавањем пређашњих становника, већ доласком 
становника из других области; становништво свију вароши по
ра~ло је истим путем и већином се удвоило; у саl\П1М селима у 
наЈмању руку удвоио се број људи који се не занимају земљо .. 
~аДЊОl\I, већ фабричним, занатлијским и ДРУГИl\I радовима. Ако 
Је више од 3,600.000 од данашњих 17 или 18 милијуна не зем
::.ьо~адника прешла у тај део из земљорадничког сталежа, онда 
ОрОЈ ових што су прешли износи више од половине вишка с ко-

се увећао зеыљоделски сталеж од 1790. г. 

Да, Малтус је имао право говореnи, да се са умножавањеи 
становника јавља зеIlIљоделски дефицит који се не може да по
беди никаквим земљоделским усавршавањима, дефицит који 
ствара сиротињу са свима њеним последицама. Малтус је по

грешио само у томе што је видио у исто време те две појаве, 
па ј е без основа 1'::азао да ј е ј една узрок другој; а међу тим 
између њих постоји само једновременост, али не истичу једна 
из друге, веn свака има свој особити узрок. Умножавање људи 
долази са успехом земљоделске технике, поправком рада у как
вапи, поправком обичај а и закона, у опште успесима цивили
зације. Дефицит постаје отуда, што код свију успеха цивили .. 
зације још остаје у друштвеном животу врло много одношаiа 
који кваре карактер ЦТ1!3илизације. Један од тих узрока KB~
рења ми Сl\Ю сад ПрО~,ютрИЛИ: то је што се варошка и уопште 

неземљоделска занимања н пусто. нерадно живљење развија 

на рачун зе::.rљодеЛСЕ.ОГ заНИ;lшња; И то развија се бр}ке но што 

Допушта успех земљоделске технике. У .цруштвеном животу 

свашта и:ма границе кој е се не ",югу прекорачити без штете з'а 
l~apoд. ј/IСТI'IНС1. врло ДI1Вl-IО се о лепо:vI оделу. 

окиnеI-Ю';i стану и О свему што саставља дrшоте углађеног жи
Р,ОТН НО RKO народ ОДУЗЈ1:,тље од зеlљорадње вишу руку НО 
ШТО допуrтга успех 3С:"'/Iљоле.'тског искуства, народ ће трпети 

једно." 

Дакле, прави је узрок дефициту у земљора.цњи што се 
одвлачи несраЗjl,Iерно велики број рун::у из земљорадње у друга 

занимања или у са сви",! беспослен ЖИВОТ. узрш: наћи 

ћемо ако изучимо каран:тер оне чињенице што се зове земљо
делско усавршавање. 

* Ми овде говоримо о ИСТИНСI{ОМ недостатку срестава : ' живлење. 
Ако ли .срества за живлење прелазе у својину једне класе, а . аса народа 
их доБИЈа у ВИДУ ра':Џ-!Јrчке плате, онда је још пре Аlогуће, да l\1aCa народа 
трпи оскудицу, па ма се становништво увећавало, или ма се чак и ум:а
њавало. Ми смо то споменули још на једном месту, а и овде неће бити 
згорег да се спо:чене. те да читалац увек туви, о чему је овде реч. 
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4. КАД ПОСЕДНИК ИЛИ КАПИТАЛИСТА НАЛАЗИ ДА ЈЕ 
ЗА Њ КОРИСНО УСАВРШАВАЊЕ ЗЕМЉОРАДЊЕ? 

Производња може се усавршити или каКВОћОМ самог рада 
т. ј. каКВОћОМ радника, или каКВОћОМ оруђа за производњу 
(усавршавање материјала бива увек последица усавршавања 
производње т. ј. опет радника и оруђа). Да се изобрази способ
нији радник, ваља потрошити неку главнину; да би он радио 
усрдније, опет ваља потрошити неки део главнине на то да се 

његово живљење поправи (читалац зна, да се никакав бољитак 
у друштвеном животу не може ПОСТИћИ, док се не употреби 
неки труд т. ј. док се неки рад не потроши, а рад се не може 

потрошити а да се не потроши и извесан део главнине). Да по
правка оруђа захтева трошење главнине - о томе није нужна 

ни говорити. Сви су ти трошкови такви да се они не накна

ђују при једном обрту произвођачке операције, но тек дугим 
редом произвођачких операција т. ј. све оне спадају у део ос
новне главнине. На тај начин свако усавршавање производње 
јесте ни више ни мање, но увеличавање основне главнине. ~o 
да ли је свакад корисно увеличавање главнине за онога, КОЈИ 

њом влада - за капиталисту, када је оно корисно за народ? 
То је још питање. Одговор је на њега врло лак. 

Предпоставимо једно друштво које има 10.000 становника 
или 2.000 породица и 2.000 одраслих радника, о којима ћемо 
искључиво говорити; ради ПРОСТОће претпоставке узимљемо од
раслог радника као преставника производње, поделе и потрош

ње за целу породицу. Нека су ти радници по своме начину 

живлења подељени на разна занимања овако: 

1000 земљорадника. 
500 радника који се заниыају други?I корисним радоы. 
400 радника који се заНИl\шју некориснюд радом. 
100 IIоседника и капиталиста, код који[х] оних 1.900 рад. 

раде под најШvI. Свега 2.000 зьуди. 

Ради ПРОСТОће претпоставке оставимо на страну све друге 

гране производње и све друге елементе радничке плате осим 

земљорадње :и ране. 

~7ЗМИll10 да је за рану нужна 4 ТОВ. на човека и 1000 зем .. 
,ЪОР"ЩШс':ка произведу годитттње 40.000 тов. по 40 на сваког. 

УЗIvlИМО да рента и добит капиталиста износи 1/4 целог про
извода т. ј. 10.000, осталих 30.000 т. износе радничку плату, 

Iшја l1е изнети 30 т. на радника. 

Тако би било стање друштва прве године. Узмимо сада да 
се друштво умножава 2 %: 'Ради ПРОСТОће претпоста:зке узмимо 
да сразмера земљорадника и радничке плате остаЈе иста. Да 
видимо шта ће бити с Друштво:м идуће године, 

Кад је брзина умножавања 2%, по Малтусовој теорији нуж
но је да се покрије дефицит, годишњи процент усавршавања 
од 0,0'3850/0. Ради лакшег рачуна узмимо 0,04%. При такој сраз
мери усавршавања 1.020 земљорадника произвешће идуnе го
дине као и пређе по 40 т. т. ј. свега 40.800 тов. На становништво, 
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које се уыножило на 10.200 људи, биl1е као и пређе 4 тов. на 
човека, колико је довољно за рану човека. Но ако се усаврша
вање не произведе, то nе у производу бити дефицит од 0,04% 
СПРЫ,I пређашњег производа т. ј. недостатак 16,32 товара; ради 
лакшег рачуна УЗllIИМО 16. То је рана за 4 човека и тако по
ниче у тој сразмери сиротиња и беда да 4 човека морају да 
угину. 

Пита се сада, да ли nе се одиста произвести потребне по
правке или не? 

Ствар зависи од тога колико је рада нужно да се произ
веду поправке које увеличавају производ на 16 товара. 

Може бити, за то се захтева да се огради парче земље од 
4 ланца малим јаЗОllI од пролетње воде која стиче на њега са 
неког блиског брега; тај јаз могу ископати у течају године два 
радника (примерно за 720 дана рада). У том случају трошак да 
се попраВIzа изврши износи 60 тов. (нај ам два радника са пла
TO:l1 од 30 тов.) Обраnањем 60 тов. у основни капитал добија 
се доходак 16 тов. то значи да утрошени капитал вуче 27%. 
Нема ни једног паметног поседника у Европи који не би радо 
учинио такву поправку. Кад би биле нужне само таи:ве поправ
ке, то сиромаштина у Европи не би могла постојати због оску
дице ране. 

Но Ј\юже бити сва су поља ограђена јазовима, која то по
требују, и поправка се сада тражи у томе да се осуши блато 
које износи 4 ланца. Ако се та 4 ланца осуше, сваки nе од њих 
дати 4 товара, свега 16 товара, управо да се покрије дефицит. 
Но да се осуши блато, потребан је годишњи рад од 10 људи 
т. ј. (по 30 тов. најма за радника) 300 тов. трошка. 16 товара 
дохода на тај капитал износе само 5 %. У неким земљама само 
врло :чало поседника не l1е пристати на тај доходак, а веnина 
Ье то Сlllатрати Еао корисно за себе. У таквим земљама веЋИ 
део деФицита покрИЋе се усавршавањем и сиромаштине не nе 
бити. У ДРУГИI\l зеllIља:.vlа такав доходак за све разумне капи

талисте БИЈ'iе сувише ыален, не nе се извршити потребно уса
ЗрI113В2.I-ье 11 :ТТ!'lцај деq)}fЦТ1та показаће се ~T потпзrној снаЗ!1~. 
Управо о ТО:\1 случају говори Мил У својој економици у глави 
о растењу капитала, објашњавајућИ да сразмера усавршавања 
-;: производњи зависи од тога колики процент на капитал зах
тс:ва IzаПЈIта.'I:иста~ па да }! то усавршаваI-ье уло:л~и свој Е.С1п:итал. 

Но постоји још и трећИ случај. Мо:ж:.е бити осушене су све 
баре које су могле лако да се осуше и остали су неуређени 
f":C1l\IO којеЕ:.акви ритови. окружени бреговиыа. Узмимо да се осу
ШЈl 4 ланца рита који би давали 16 товара, треба прокопати ве
лики н:анал за који би требао годишњи рад од 200 људи т. ј. 
потрошити 6,000 товара ране. На тај капитал доход 16 т. изно
си само 0,27010, т. ј. мало више од 114%. Ма како да је народ 
раСПОЛО:tкен к штедњи, ыа колико у њеыу била развијена теж
ња за тековином, никада она не може порастити дотле да ра

ЗУ?IНОГ човека (капиталисту) привлачи интерес 1/4%. 
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у самој ствари какву би жртву морали учинити поседници 
и капиталисте да добијају такву ништавну добит? Сетимо се 
како су били раздељени радници на разна занимања. Прве го·· 
дине код нас је било 1.000 земљорадника, 50 других корисних 
радника и 400 радника који су се занимали штетним радом. 

При умножавању 2% друге године бић.е: 

1.020 земљорадника 
510 других корисних радника 

~радника некорисних 

Свега 1.938 радника. 

Од ових класа само од класе радника некорисних могу се 

одвоити радничке руке без штете за друштво на земљоделска 
усавршавања. Но управо баш та класа се и занима оним пос
ловима, од којих зависи високи комфорт и углађени живот по
седника и капиталиста - она се састоји из Домаћ.их слугу, за
натлија који производе раскош, вештака и т. д. Да се произ
веду потребна земљоделска усавршавања нужно је да од тих 
408 радника пређе цела половина, т. ј. 200 људи, к другом по
слу, од кога се производи рана. То значи, да би Домаћ.е стање 
поседника и капиталиста изгубило од свога сјаја зе целу по
ловину, и они би имали за своју потребу у пола мање пред
мета раскоши но пређе. Ко је имао лакеја и кочијаша, имао 
би само лакеј а, а кочиј аш би морао да ради на земљодеЛСКОl\1 
усавршавању; пређе тај је човек имао свој екипаж, а сада би 
морао да иде пешке или да се вози на омнибусу. Чим се награ
ђује такво по:жртвовање? Ако поправка није учињена, произ·· 
вод друге године и нећ.е 40,784 товара; од ових на ренту и до
бит иде 1/4 т. ј. 10,196 товаро.. Ако се поправка изврши, то ћ.е се 
к овима 10,196 т. додати још 16 'Г. На тај начин од ове извр
шен е поправке доход поседник а 11 капиталиста увеличао се за 

0,150/0, а за то они ,,!Орају ца живе два пут умереније но пре-
Такво тврдичење није природно човек:'; ниједан разуман 

"'-IOвек не Ће на то пристати. 

5. У КОМ .ЈЕ СЛУЧАЈУ ЗА НАРОД КОРИСНО 
УСАВРШАВАН:ЈЕ 3ЕМЈЬОРАДЊЕ. 

Но ако производња ове потребне поправке није су-гласна 
са користима поседнИIШ и капиталиста, са СВИl\I друкче стоји 
она спрам потреба народа. Ми смо видели, да за народ питање: 
да ли да се произведе или не нека попраВI<:а - значи исто што: 

да ли да народ остане у благостању или да се појави сирома

штина која .доводи народ до гладне смрти. За народ је то таква 
дилема да он не може да се колеба у избору; за њега је ко
рисно да не штеди никакве :жртве, само да избегне земљодел
ски дефицит. Само је стало до тога: има ли друштво могућ.
ност да произведе усавршавање које му је нужна. У нашем 
примеру та могућ.ност постоји. У њему има друге године 408 
радника (и ОСИ1\I љих преко 100 поседника и капиталиста) н:оји 
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ни мало не приносе општем благостању; без икакве своје ште
те народ може половину или све њих да употреби на земљо
делске поправке, па ма како оне биле ништавне. По томе, да 
добије 16 товара жита, народ може не са штетом, већ. са асном 
да употреби на ту цељ годишњи рад 200 радника т. ј. да по
троши 6,000 т. ране; може са асном шта више да учини по

правку која захтева годишњи рад 408 радника т. ј. трошка 12,242 
товара, да би добио вишак производа само за 16 тов. т. ј. само 
0,130/0 добити на главнину. За капиталисту је трошење са из
гледом на такву ништавну добит просто бесмислица; но друш
тво се ту не управља рачуном колику ћ.е добит имати на глав
нину, већ. потребом да избегне патње које постају ако се појави 
недостатак у рани. Докле год се на ту цељ употребљавају руке 
које нимало не приносе општем благостању, дотле је сваки при
ход од њих чиста добит за друштво. Друштво би рачунало као 
капиталиста добит на утрошену главнину само у том случају 
кад би се руке што се обраћ.ају на усавршавања одузимале од 
других корисних радова. Да ли је корисно друштву да обраћ.а 
на земљоделску производњу руке из других корисних занима

ња - то се већ. одређује рачуном добити коју даје рад у једном 
и другом занимању. На прилику, ако годишњи рад ткача про

изводи 300 аршина платна или коленкора на одело 10 људи, 
онда би било неIШРИСНО откидати тога ткача од пређашњег по
сла на рад за поправку земљорадње, као у пређашњем ПРИl\lе
ру где рад 200 људи даје вишак производа само 16 т. У ТО,11 
случају рад једног човека над земљодеЛСКOl\I поправком произ

води вишак производа само 0,08 тов.; а за рану човека за го
дину дана, као што Сl\Ю казали, нужно је 4 т. дакле годишњи 
рад једног човека над земљоделском попраВIШМ производи то

лико ране да се један чов~к израни ~а;\Ю за недељу дaH~; а ако 
ткач остави за ту цељ СВОЈ посао, то ће 10 људи остати оез оде
ла преко целе године. Таква је промена за друштво некорисна: 
друштво би претрпило у оделу ",шого већ.у оскудицу 30 што 
би доб:ило олаКUП1це у рани. Но без сваке lUTeTe за друпттво 

могу се обрати:ти на зеыљоделско усавршавање све оне руке 
које се не занИi\Iају КОРИСНG:\I ПРОИЗВОДЊО?I: ыа колики био ви
шак зеМЈьоделских производа, нпо га они произведу, он 11е би
':И ~П~!СТ2 '3? ДP~/!Jl'!!3C'" ~(:) се rr;,,!: рЭrТТТсf '! '!1J~!e :1::1 r(' 

друштво снабде ДОВОЉНО"l количином ране, за ДРУШТВО је ко
рисан само онај рад, I<;оји производи најпрече НШ.Iирнице, и са 

гледишта друштвени;;: потреба пусте су и штетне све оне руке 
које се не заНИl\Iају производњом предмета најпречих НalIIИР
ница, па !l1a шта друго радиле. О рукама које ништа не раде 
нећ.емо ни да говори;vю. 

На тај начин ВИЦИМО ца веЛИЧЈШCl трошка што га ,пруштво 

може употребити за основни капитал, да произведе потребна 
усавршавања у земљорадњи зависи од сразмере између рад
ника који се баве корисни;v! и некорисни;\! радоы. 

Ми смо видели, кад се становништво удваја сваки 25 го

дина, да је потребно 0,074.7680/0 земљоделских усавршавања. 
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То значи, ако у друштву које се удваја за 25 година треба 10,000 
тов. ране у извесној години, то друге године без оних земљо
делских усавршавања у том друштву БИЋе дефицит у рани за 
71/2 товара и у течају године ваља увести таке поправке у зем .. 
љорадњи које би дале вишак производа за 71/2 товара. Узмимо 
да се у том друштву занима 200 радника са земљорадњом. Сва
ки радник ваља да произведе 50 товара. Ти[х] 50 товара ми Ћемо 
назвати јединицом земљоделске главнине. Узмимо сада да у 
том друштву на 100 земљорадника има 10 људи који се зани
мају штетним раДОЈ\I, или се ничим не занимају. Сви ти људи 

без икаква губитка могу да се занимају производњом земљо
деЛСI<ИХ усавршавања, и приход од усавршавања што су га они 

произвели чиста је добит за друштво. У нашем друштву има 
20 таквих људи, сразмерно броју 200 земљорадника. Дакле про
изводњом поправака које дају 71/~ товара у друштву могу да 
се занимају 20 људи. Какав Ће доход произвести рад сваког 

од њих према јединици земљоделске главнине? Ако рад 20 љу
ди даје приход 71)2 товара то очевидно рад сваког од њих даје 
0,375 тов.; а јединица земљоделске главнине усвојена је код 
нас 50 товара. На ту главнину 0,375 товара износе 0,75fJ/o. Из 
овога видимо: ако се извесно становништво удвојава за 25 год. 

и ако у њему беспослене руке и руке заУЗ::7~ некорисним пос
лом износе 1/10 земљорадника, онда друштво може с коришhу 
да производи земљоделска усавршавања, која не дају више од 

3/4fJ /o. На тај исти начин можемо да нађемо границе дохода од 
земљоделских усавршавања кој а су за друштво корисна при 

свакој другој сразмери некорисних руку. Ради прегледа саоп

штавамо овде у таблици цифре за неке од оних процената. 

На 100 эеZlIљорадник~ број , ВеЛИ'fина дохода од земљоделских уса
руку КОЈе се заНИ:liају не- I вршавања КОЈИ Је за друштво корисан, 

. ___ . КОРИСН}Ell радом. ра'fунећи потрошену главнину = 100. 

7,47680 
'Ј 3,73840 

" 2.49227 
4 1,86820 
5 1,49536 
R 1,246 Н 
7 1,06811 
8 0,93410 
9 0,83076 

]0 0,74768 
20 0,37384 
30 0,24923 
40 0,18682 
50 0,14954 
60 0,12461 
70 0,10681 
80 0,09341 
90 0,08308 

100 0,07477 
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6. Ми смо тако навикли да све оцењујемо новчаним рачу
ном, да значење и својство економских појмова раЗУ1'v1емо јасно 
тек онда, кад нам се изведе новчаним рачуном. Да преведеl\Ю 
резултате што смо их добили на новчани рачун. 

Са гледишта Малтусове теорије плата радникова дели се 
на два главна дела; једна иде на рану радника, а друга на ос

тале његове потребе. Ако узмемо да расходи радникови на рану 
износе 2/3 свију расхода, а расходи на обиталиште, одело и све 
друге потребе само 1/3, ми, разуме се, узимамо прву величину 
сувише велику, а другу сувише малу. Но опет узмимо да на 
рану иде 2/3 расхода т. ј. 2/3 радничке снаге. 

Нико не вели да количина одела, станова и других потреба 
не мо:же да расте тако брзо као што се умножава људство, и 

кад се говори о тешкоhи да се улаже главнина на увеличавање 
производа, увек се разуме под г лавнином само рана. С тога, да 
би одредили број радника што га друштво може да обрати на 
производњу земљоделских усавршавања ваља рачунати само 

количину ране. 

На једну породицу са јеДНЊ\1 одраслим човеком обично се 
узимље четворо чељади - жена, деце и стараца. Узмимо па 
је за рану једног радника нужна 4 товара ране. Ако је тако, 
онда за издржавање радника с породицом треба око 20 товара. 
Са 100.000 тов. може се дакле издржавати 5.000 радника. 

Узимљуhи цену товара 3 рубље (5 ф.), ми видимо, да на 
рану себи и својој породици он мора потрошити 60 руб. Поче1'vi 
је то тек 2/3 његове плате, цела му је плата 90 рубаља. 

Дакле, трошак од 100.000 товар а да се произведе 374 т. (по 
0,375fJ /o) вишка, одговара расходу 450.000 рубаља на најам 5.000 
радника (90 Х 5.000 = 450.000). 

Шта то значи потрошити 450.000 руб. да се добије приход 
од 374 товара кад је цена 3 руб:ье товар а радничка П.1ата 90 
рубаља'? Какве су зе:vrљоделске поправке ~,югуће кад се толика 
главнина потроши? 

Рећи пете: "дрена::,:. :'>1\.11'1'1\:0 р3!ъење стоке на 

i аСЛИ1V!а" - не. ви vзимљете сувише мало. те поправке 

вишак од 374 товара. ако се на њих потроши неких 20 или 15 
иљада рубаља. Ви велите: "да се њиве за :iE:'ИТО раде тако као 
--~,......"" ,....,,..... - .... - ....... "... .,....., ......... ,.... ~.....,'1'.,..,....,....,...,., ' ... ~1"':\ ~~ ....... 1"'"\; i,....,1.,.1" Г"'О'DТЛ""''Тfj ",\О;~'1"Тn' """""1' ~c 
J....U. Ј. U ..... С маЈ.Ј.а\".. !-,ц:.l.f-II'- vO'..I,....Џ......... ....."' .... "...... Ј '- .. v Ј '-'........... "'-'.Ј ................ ~~'- -'-" .............. ""', .... Ј .Ј ~ 

довољно потрошити на ланаI1 око 200 рубаља и ланаI1 ће ваы 
дати за цело вишан: од 1 товара према системи "мјенимог газ
динства"; да добијете 374 товара. нама дакле не треба више но 
ла потрошите неких 40 Jf.1Ш 50 иљада рубаља. Врло лако мо
гућно је извршити неиз;черно већа усавршавања. Узмите да 
вам ланац роди 5 товара >КТ1та: да добијете 374 товара. вама је 
повољно да обратите 75 ланаllа рђаве зе~.~ље у добру и да тога 
ради потрошите 6.000 рубаља на један ланац. Са таквим трош
ком ви можете покрити њивама какву вам драго пустињу, об
ратити Сахару у цветн.у башту. 

Но ми смо правили рачун по периодима удвојавања од 25 
година, а сами смо видели да је тај период изванредно н:ратан:, 
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и да је најбрж:и вероватни период око 35 година. Кад се узме 
овај период, онда се још много већма увеличава сума главнине 
н::ој а се може потрошити на земљоделска усавршавања. Ево ради 
прегледа таблица, у којој се показују најниже границе до којих 
је друштву корисан доход од земљоделских усавршавања у том 
периоду, уједно с рачуном колико друштво може трошити да 
неудобну земљу преобрати у удобну. (Рачун овај рађен је на 
истом основу по коме смо нашли да се може трошити по 6.000 р. 
на ланац при 25-годишњем периоду удвојавања, и да се rvIOже 
занимати усавршавањем земљоделске производње 20 радника 
на 100 земљорадника). 

I Број људи 

I Процент најмањег 

беспослених 
дохода од земљо-

Сума коју друштво може i 
или који се 

дел ских усавршава-
са коришћу трошити, да I који је за дру-

I занимају не-
ња, 

обрати земље неудобне у 
I lЮр!!сни;\! 

штво користан, ра-
земље удобне, кад је це-i 

ра-
'tfyНајући на издр-

ДОЫ на 100 
жавање радника 

на товара ране = 3 рубље. 
земљораДНИI<:а. 

ране = 100.000. 

1 3,84443010 588 руб. 
2 1,92221 1.176 руб. 
3 1,28148 1.764 руб. 

, 4 0,96111 2.351 руб. 
i 5 0,76888 2.939 руб. 

6 0,64074 3.527 руб. 
7 0.54920 4.150 руб. 
8 0,48056 4.703 руб. I 

I 
9 0,42716 5.291 руб. 

, 

10 п;< "~ О.З1н4,± с - -;).8,9 РУО. 
20 0.19222 11.757 руб. 
30 0,12815 17.636 руб. 
'10 0,09611 23.514 руб. 
50 0,07689 29.393 руб. 
60 0.06407 35.271 руб. 
70 0,05402 41.150 руб. 
80 0,04806 17.029 руб. 
[1[1 п Љl?7? :;') On7 -п,.;=; 

~ ,_,~ v • 1:"'; џ. 

100 0,03844 58.786 руб. 

Читалац разуые шта значе ове цифре најмањег дохода и 
највећег трошења главн:ине. Ако друштво може, не откидајући 
од других корисних занимања, да обрати на производњу земљо
делских поправака такав број' радника који износи 1/5 земљо·· 
РdДI1ИК3 пuследњој таблици 20 на 100), ТОfrpи ма каквој брзи
ни УllIно:жшзања то друштво не тре6з ди трпи оскудицу дотле 
док пису извршене све ПОПРЕшке l~oje дају производу вишак 

l/5~o (или управо нешто мање, само 0'192%) спрам количине 
ране, Iију су потрошили радници који су те поправке произ-
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вели; или, иначе, док не буду обраћене у зеIllљорадњу све рђаве 
:::;е:lI,ъе за које треба потрошити 12.000 рубаља на 1 ланац па да 
постану удобне (при цени :,жита 3 рубље за товар; при већој 

цени сразмерно би се подигла и цифра која се може потрошити: 
н. пр. ако је цена 6 руб. за товар, трошкови по новчаном рачуну 
изнели би око 24 иљада руб.). По себи се разуме да сразмерн)' 
l1едичину достижу и они трошкови који се могу издати на зем
ље већ обрађене. За основ, према коме смо рачунали величину 

трошкова нп један ланац, узели Cl\IO да један ланац даје 5 'Го
вара; 'Го значи да се увелича доход са урађене земље за један 
товар, може се потрошити 2.300 рубаља; или да се увелича 1110 
тов., мож:е се трошити више од 230 руб. А док ШlСУ извршене 
све те поправке које дају тако мали процент дохода на утро
шен у главннну, док се могу вршити поправке, које дају већи 

процент у зе:мљоделском прозводу - дотле, при ма каквој брзи
ни умножавања, биће увек вишка, спрам оне количине ране 

која је трошена прошле године, т. ј. на сваког човека биће више 
ране, т. ј. благостање друштва у рани све ће се више увећавати 
сваке године, баш и при најбржем умножавању што га човечији 
организам допушта. 

Ако судимо по данашњим појмовима, то ваља рећи да l\lИ 
нисмо у стању да уобразимо да ће ма кад, ма у којој зе;VIЉ:'I, 
доћи BpeIlIe да се не могу чинити поправке у земљорадњи ко] е 
дају 1/50/0 на главнину што је радници троше на рану. Сва зем
ља ваља да се обрати - не веЛИIvI у башту или градину - не, 

већ у непрекидну ыасу оранжериј а, пре но што дође потреба 
да се чине земљоделске поправке које дају тако ништаван до

ходак на утрошену главнину. 

* 
с ОВН:I1 l\fИСЛИМО да је исцрпљено све што смо ИIvIали да ка-

;'Ееыо о y~IНO;;'KaBaњa људства. Зюzључак са СБИЫ ја-

сан. да јl1 паТlье што се Ti сувише налазе :/ су"вреItдениљ'1 

друштвиыа, не долазе никако од пренасељености, или од тога 

што људи нису у стању да тако брзо У1\1ножавају своја срества 
за :ж.ивлење, Е.ао што и?шју 1\1011. да се плоде .. Свако друштво 
;l:.~& C~~~CI.:LY ~& ilP0:VJ:3l3c.~e ,:J;a<iJ.e:i:):o :З:;'l:Iјје ЛО ш7СЈ ~rlY ј е Z-i~iЋ~!-:;:О, да :i"ie 

трпи оскудицу; а са раЗВИТЕ:G:\i образовања, ова се снага још 
увећава: прво с тога, што се производност рада човековог уве-
11.ава, а друго с тога што с образовање!УI друштва женскиње до
бија прави човечански положај у друштву, није више прину
ђена да се издр:л;;,ава рађање~'l и број рађања своди се на при
родну потребу развuјен.оz човека. 

Дакле, и данас и у будуће све беде и патље људске долазе 
и долазиће од рђавог друштвеног устројства, а не од природних 
закона који управљају умно:жавањеl\I људи н производа.5i 



БЕЈ1ЕIПКЕ ПРИРЕЂИВА ЧА 



1 Савре.нен.шс (Совре.нен.н.uю,) - кљнжеВЕИ и друштвенополитички 
часопис, излазио је у Петрограду од 1836. до 1866. године. Основао га је 
А. С. Пушкин, а у љеговом уређиваљу учес'Гвовали су многи познати 
кљижевници. Иступа са критиком крепосног права, у одбрану демокра
тије и реалистичке естетике, а учешће?'I Чернишевског и Доброљубова 
лист је постао далеко револуционарнији и заступа интересе руске рево
луционарне демократије, пре свега идеју сељачке револуције, материја
листичку филозофију и естетику, и оштро напада либерализам, као што 
то чини и Светозар Марковић у Србији. Забраљен је 1866. године, после 
атентата на цара Александра П. 

~ ЕнглеСКО-Сi.VIитовска школа. У енглеско-сыиl'ОВСКУ школу дуго вре
мена били су убрајани следбеници Смита - Рикардо и љегови с.1едбеници, 
пре свега Малтус, Сеј, Мек-Кулох, Сениор, Џемс Мил и његов син Џон 
Стјуарт Мил и други. Као критеријум за ову поделу узимано је њихово 
за.пагање за економски либерализам. Маркс је јасно разграничио писце 
класичне школе ССмита и Рикарда) од њихових вулгаризатора, јер кла
сици заступају радну теорију вредности, а вулгарна економија - теорију 
ТDошкова производње. 

з Као основу за своја систематска економска разматраља, изнета у 
делу Очеркu И3Ь полuтической ЭКОНОl>tiи (по Миллю) и Дополнеliiя и при
.\!Ђчанiя на первую КНИZУ Политической экон.ОЈ.!iи Джона Стюарта Мuлля 
(први пут шта;\iшано у Савре.l!еншсу, 1861, а затим 1865, и у целини 1869-
1870. У Женеви), узео је Чернишевски познато дело Џона Стјуарта Мила 
Принципи политичке е7сонолшје (1848). Критикујући ставове Мила и других 
еКОНО~IИСl'а грађанске вулгарне политичке економије, Чернишевски је, 
како каже Маркс, указао на банкротство буржоаске вулгарне политичке 
економије и разобличио њен апологетски и реакционарни карактер. 

Анализирајући капиталистички начин производње, Чернишевски је 
.::rОlпао ДО увере?...:)а да је ОН пролазан као и феудални:, који такође Ћ{естоко 
критикује. Иако је истакао значај рада т<ао фактора производље за раз
лику од Мила, који својим факторима производље даје једнак значај у 

ствараљу новостворене вредности, иако је посебну пажљу посветио про
бле;vrи:ла расподеле, Чернишевски је у своји",! Очерки изь политuческоu 
э)соно.liiи (по Милл1О) задржао исту структуру излагања као и Мил у сво
ме делу. Но и поред тога љегова критика вулгарне политичке еКОНОi.Vшје, 

љегова револуционарна стремљеља и критика капитализма. а нарочито 

љегова анализа и критика ренте учинили су да га оснивачи научног соци

јаЛИЗll!а посебно цене. 

" Дополненiя и ПРИ.АtЂчанiя на первую хн.ИZУ Политичес)сой ::жоно
.aiu Джон.а Стюарта Мuлля (Сеnеис et ва/е, 1870. изд. Елпидина, СlР. Х+267 
+ /1/) представљају трећи, а Очерки Н3Ь 710Jlитuческой ЭICонол!iи (по Миллю) 
(ИЗД. Михаила Елпидина и комп., Geneve et Ва/е, Н. George, Libraire Еај
teur, 1870, стр. Х+478+/1/), четврти том сабраних дела Н. Г. Чернишев
ског. КОја су његови пријатељи објавили у Женеви и Базелу 1869-1870. 
године (Сочuн.енiя Н. черныевскоzо,' Том I-IV, Geneve et В ftl е, 1869--70). 
у Дополненiя и при.IIЂчанiя на перву1О KHUZY Политичес)сой Э)СОНО.l!iИ 
Джона Сl'IоаР7'а МUЛЛЯ Чернишевски анализира и критикује ставове Џона 
Стјуарта Мила изнете у првој књизи његових Принципа политичке ек()
(iо/,шје, у којој је обрађена проблематика производње. По домену истра
ж!!вања OB01l1 делу студије Чернишевског одговора прва књига Светоза-
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ревих Начела народне ек:оно!>!ије, односно Нових начела политичне ехо
НО.ltије, објављена 1874-75. године, у којој Светозар, уносећи ни~ ~ле~Iе
ната из Маоксовог Капитала, иде даље од Чернишевског у СВОЈОЈ ана
ЛИЗ!!' у Очеrжи изь политичесхой эк:оно.нiи (по Мuллю) ~ернише<:ски по
крива пробле~raтику обрађену у дрУГОј,. трећој, чеТВРТОЈ и пеТОЈ КЉЈ:З;1 
IvIИ.l:ОВНХ Прикципа ПОЛИТИЧ1се е1СОНО.I!И] е, под истоименим наСЛОВИ"Iа. _. 
Расподела; 3. РаЗ.llена; 4. Утичај npozpeca друштва на производњу и pa~
поделу, И 5. О утичају владе, Чернишевски нарочито оштро КРИТИКУЈе 
МШIOву теорију расподеле. Светозар IvIарковић придржава се такође ИС
тог распореда. lVIеђУТИl\I, он је одлучио да обради саыо проблематику дату 
у прве три кљиге дела Чернишевског. Због тога прва свеска љегових На
чела народне еконо.l!ије носи наслов: Производња, друга - Расподела, и 
трећа - Раз.иена. . . _ . 

Задржавајући исту структуру СВОЈИХ дела као што Је оила структура 
Милових систеыатских дела, Чернишевски (и касније Светозар) обеле
жава и главну карактеристику својих радова, критику BY:IГapHe грађан
ске по:штичке еконос.шје, која је свој врхунац достигла у МИЛОВО:\I делу. 

; ПИПЈ1НОВО издаље излази под Hac.~~BOЫ: ?сноваНiЯ ,!:ОЛИ1'ическ?р 
:ЖОНО.нiи с нег:аТОРЫ.1!И uзь uxъ при.иtнен!U хъ оощественнои философШ, 
Джона Стюарта Милля. Первое полно е изданiе вь двухъ томахь Изданiе А. 
Н. Пыпина, ТШI I-П, С. Петербургь. Типографiя А. С. Голицына 1865. 1. 
Тоы, стр. XVII+564. 

G У првом издању испуштен је у садр:Ж:U1iU овај први део, Општи пој
.\ЮОll, што :ми сада уноси?ю, стављајући га ипак између великих заграда, 
и то онако као што је то учињено и за остала поглавља овог рукописа. 
Ово је важно ти?! пре што је ово уводно поглавље Начела 1-/дродне еко
но.\шје под наСЛОВОZvI "Општи појмови" потпуно ново и оригинално. Мо
гућно је да је то дели?IИЧНО или у целини пренет Светозарев чланак "Ос
нов!! друштвеног питања" из Трzовачкоz zласника 1871. године, којим уче
ствује у полеi>IИЦН о научности политичке економије коју су пре њега 
ВОД!!ЛИ ::?Кивојин ::?Кујовић и Чедомиљ Мијатовић. 

7 Упоредити ову дефиницију с Енгелсовом у Ahtu-Дирu1iZУ (стр. 151), 
"оја је данас опште прихваћена у ыарксистичкој политичкој еКОНОi>IИји 
ј[ Е:оја гласи: "Политичка економија, у најширем смислу речи, јесте на
ука о ЗaIШНИl,Щ који владају производњом и разменом материјалних 
средстаза за )i-;:':ИI30Т у ,.ЪУДСКО:й друштву." 

АДЮl С:йит био је први еЕ:оноыиста у историји који је сва дотадаш
ља ЗЕО!ња из ове области систематски изложио у оквиру једне целине у 
CBO~j Боzатству народа као СИСТе:Уl економске теорије. Због тога се ово 

c~\:aTpE! К.:"1аСИЧЕИ:,I, а наука признаје С';ilита за свога ос-
низачCl. 

J.l3.PZ~Oi:;':~l :;rЗОGrаза ilOj3.1Z "riародно оотаlСIВО" или )30-
, који је увео С:\IИТ Ј! који је био уобичајен у то вре:йе у 

еЕ:оно::.rији. И он и Чернншевски сюатрају када би се по-
:IИТИЧЕ:2 е!~ОНОl\Iија пефинисала као наука о ННРОДНn?,.Т то 6Е 
),IQГЛО Д<l з!!ачи и науку о повећању броја бс;:гатих H~ рачун :'КСПJIоатиса
ПII:К ),Iасз. Зато О:Н Yl\IeCTO Tep?lill-:Ia "народно оогатство" употреољава израз 

"народно }BlylicTBO" (упореди: Н. Г. Чернышевскаго, СОЧU1iе1iiя, том III, 
)Кенеза 1869, стр. 40-41). 

10 Светозар lVIарковић овде говори о прометнош процесу капитала и 
о претварању робе у новац. 

11 ТеР?IИНОМ "капиталистичко газдинство" означава Светозар Мар
ковић појам "капиталистички начин производње", а само понегде и на
ЧЈill привређивања капиталистичког предузећа. 

12 Тер:,IИН "добит" код Светозара углаВНОIlI заl\Iењује (исправно) тер
ыин "профит", који је чешћи у нашој литератури (видети Светозареву 
фусноту 1"3 ове књиге). 

13 Пој a:l1 "интеНЗИВНОСПI рада" Светозар Марковић овде схвата у 
Марксово?! смислу, тј. као трошење радне снаге у јединици BpeZvleHa. 
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14 Светозар овде IIIИСЛИ пре свега на Рикарда и његову школу еко
НОl\Пiста који су према Рикарду као основу својих истраживања постави
Ю1 проблематику расподеле дохотка (најюшине, ренте, профита и камате). 

15 Тј. "радна снага" као роба, која се купује и продаје на ТР:iКИШТУ 
као и свака друга роба. 

16 Термин "пијаца" се половином прошлог века употребљава у .Срби
ји и уыесто теРl\Пша "тржиште". Други уобичајен термин била Је реч 
,.трг", коју Светозар такође употребљава. Тек с развојем тр:ж:ишта и ка
питаЛЈ1З~Ј:а, све је :анше у употреб:r<L тер:мин ,:тр:а~иштеН. Отуд "пијаца

Н 

значи у Светозаревои делу сюю "тржиште", а не пијацу у :модерном 
сиислу. 

17 Термин "утаК.\\Iица" је у српској економској литератури (и код 
Светозара) дуго замењивао термнн ,.конкуренција" и треба га тако ра
зуыети. Отуда ће "слободна утакшица" бити "СJIободна конкуренција". 

ld lVIисли се на француску БРУ1коаску револуцију и:; 1789. године. 

19 Школа "хармониста" окупљала је већи број француских и не
мачких економиста, вулгаризатора класичне полит:vг-ш:е еконо:\шје и след
беника Бастијиних концепција који су СZvIaтрали да се сукобом JIИЧНИХ 
интереса и егоизама сваког појединца у друштву остварује општа економ
ска хармониј а. 

~O Светозар оштро критикује Керија, јер су под :љеговим утицаје"I 
били неки од српских грађанских еКОНОl\Iиста његовог времена, пре свега 
.љегов професор политичке економије са Велике школе ЧеДОllIИЉ Мијатовић. 

21 Заштитна ђумручина = заштитна царина. У српској економској 
и политичкој литератури прошлог века израз "ђушрук" за "цаР:1НУ" био 
је уобичајен, те отуда след!! читав низ термина: "слободна ђуl\Iручка 
(царинска) зона", "ђумручка (царинска) тарифа" Ј1 сл. Код Светозара 
се овај израз налази више пута. 

22 Прва интернационала је уобичајени назив за Међународно удру
жење радника (lnternational Workingmen's Association, Die Iпtегпаtiопаlе 
Arbeiter-Association), прву :иаСОШiУ организацију радничког покрета 
(1864-1876). Један од њених организатора, теоретичар и писац њених 
ОСНИВ<lЧКИХ и :.Еюгобројннх других докумената био је Карл ј\даркс. 

Број И није био унет у Светозарев Садржај, број 20 унет је два 
пута, па С.Ш ИЗВРШИЛИ пренуыераuију. Марксов правац, који се консти
ТУИUlе у t~')cerOBO ЕС~3IЛ.Ја Светозар ,!КРИТJIчко-:и:сторијСi{О:',т шкQ-

3!-la~:aj2 је дCl и:сти~~е и посе5'l-]'О ПОДВЛС1ЧИ: као једну 
ид најва}книји~: карактеристика. Z>IаРКСИЗ1\IВ: иСТРСIЈЈснван-,е эан:онuтос:гu 
дVVUlтве71nZ раЗ8UТiса -

21 Народно Ј1мућство, односно народно богатство зависи, по Светоза
ру, од природних услова и човековог рада, а фактори његовог повећања 

pz..,::r,a ;~ :-U:РVЦСi-iС:Й· ctL\.J:.vlrirJ.Ul' (.;1 CtHU1:ji-iJlштна. Ово је чуве-
на концепција о узроuима богатства народа, коју преузи:\тају сви 
љегови следбеници до 1870-тих година. 

~;; Прза r.:raBa 1-Iачела народне Сlсоно)'п!је, ПОД HaC"TIOBO:\I ~,l.Iи=.rиоци 
производњ~", превод је прве главе прве књиге ЧеРЮfшеВСЮfјевих Допол
ненiл и при.н·'uЧCLнiя на перву1О KHUZY ПолитичеСl:0Й эконоонiи Джона СТ1Оар
ја МИЛЛR, под наслово:,! "Еле~!еНТЈ1 производње" (стр. 48-55, изд. ЕаПИДJlна, 
)Кенева 1869), с тиы што је избачена половина последњег пасуса ове главе, 
ОДЫОС~-iО I-ъен заВРШI-i:И део. Светозар је убацио сва читири своја поднаслова 

за параграфе од 1-4, док су они код Черв:ишевског обележени само број
KaMa. 

",' Физиократска школа настала у Француској средином XVIII века, 
на челу са Франсоа Кенејом (Fl'аш;оis Quea!lay, 1694-1774), који је изнео 
најважшrје концепције ове школе у CBG:lI најпознатнјем делу ЕКОНОJ.tСIШ 
таблица (ТаЫеаи economiCjue, 1758). По Кенију се богатство ствара само 
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радом у пољопривреди, која једина даје чист производ (вишак изнад 
трошкова производље). Због тога је само пољопривредна класа произ
водна. У овоме делу Кенеј је дао и прву анализу просте друштвене ре

продукције у историји економске мисли, коју је Маркс високо ценио. 

21 Друга глава Начела народне еконо.иије, под насловом "О непри
јатности рада" превод је закључних примедби које ЧеРЮ1шевски у До
полненiя . .. даје на прве три главе Милових Прuн-ципа полuтиЧЈсе еконо.l1ије 
(Дополненiя ... стр. 107-114). Уводна два пасус а су оригинална Светозаре
ва; а све поднаслове унео је Светозар. 

"' Трећа глава Начела народне еКОНО.мије, под насловом "Рад, ЧИН!1-
лац у производљи", ПО свом садржају друга глава Чернишевскијевнх 
Дополненiя. .. с истим насловом "Трудъ, Јете дејателъ l1]Јоuзводства" 
(код Светозара, стр. 54, а код Чернишевског 56-73). Први параграф, под 
наслово?! "Рад за добијаље намирница или је непосредни ИЛИ посредни", 
препричаваље је прва два параграфа одговарајућег поглавља код Черни
шевског (стр. 56-61). Други параграф, под наслово;,,! "Рад за добијаље 
:,raтеријала" (стр. 55), превод је трећег параграфа код Чернишевског (стр. 
61-63). Трећи и четврти параграф код Светозара (стр. 56) скраћено је пре
причаваље параграфа 4. и 5. код Чернишевског (стр. 63-66), пети је пре
причаваље шестог параграфа (стр. 57), а шести - препричавање Ј! прерада 
:параграфа 7-9 дела Чернишевског (стр. 69-73). 

2јј Четврта глава Начела народне еконо.tшје ("Производни и непро
изводни рад", стр. 59), превод је треће главе Чернишевскијевих Дополне-
1liя ... (стр. 74--87). Светозарев наслов је нов, јер је код Чернишевског само 
. .I-Iепроизводни рад" (Дополненiя ... , стр. 74). Сви поднаслови су Светозарс
ЕИ, који даје прецизнија и концизнија објашљеља појединих проблема -
на пример, о употребној вредности и потрошљи (стр. 59-64). Закључна 
разматраља (стр. 64). не постоје код Чернишевског. 

30 Пошто је изоставио методолошка разматраља Чернишевског из 
трећег и закључног критичког поглавља на прве три главе l\1илових ПРИН
ципа политичке еКОНО.1шје (стр. 74--87. и 88-107), у којима Чернишевсю! 
истиче предности хипотетичког метода, који је нарочито погодан за при
?lену у политичкој економији, Светозар у петој глави "Корисно и штетно 
произвођеље и трошеље", стр. 65, преводи и параграф 2. Чернишевскије
вих примедби на прве три главе IvIилових Принципа политuч)щ еконо

.I:ujc (стр, 93-106) - (ДОПQJ1.}[снiя .. . ). При ТО1\1 У1\теће своје поднаСJIове 11 
даје допунска објашљења и примедбе (одбацује Смитова настојаља да об
ј асни проблем размене уместо да да обј ашљеље основног питања о односу 
радне снаге и количине најпречих намирница У ДРУШТВУ), а поједине 
пасус.::: нзоставља (на приыер, ЧернишевскијеI3а раЂ1атрањц историјске 
застаре.!!ости Сl\Ј:ИТО3ИХ с;,;:вататьа. 

;)1 i\ПОЛОН Бел:аедерс-ки. КYiII A.l"10,,'1о:на, грчког бога светлости, поези
је, речитости, музике и предсказаља, који се налази у Ватиканском му

зеју у Рюту. 

з2 IvIеркантилизам - правац У историји еКОНО1;1ске мисли који се 
развио од XV-XVIII века. JVlеркантилистн су били ПРВИ научници који 
су се посебно бавили политичком економијом као научном дисциплином. 
Сматрали су да богатство једне земље потиче из промета и да се састоји 
у пле:vlенитим метаJIима. 

а:\ У дефиницији појма капитала између Чернишевског и JVlарковића 
постоје одређене разлике, јер се Марковић слу:жи l\1арксовим делима 
Капитал, 1 кљ. и НајаЈ.lНИ рад и lшпитал, а Чернишевски само критикује 
класичну политичку економију и дефиницију капитала као "таквих про
IIзвода рада који служе као средства за нову производљу" (ДополненiЯ ... , 
стр. 141). Отуда, иако се Светозар у шестој I'лави Начела народне 
Gi~OHo .. \luje ("Главнина као чинилац у ПРОИЗВОДI-ЬИ") дели:"r:ично ослања на 
Чернишевског (Дополненiя ... , примедбе на 4, 5. и 6. главу l\1ИJIОВИХ 
"Пршщипа политичке е)соно.~шје"), овде постоје знатне разлике. У шестој 
ГJIави, параграф 1 (стр. 77). Свртозар се држи текста из HajaMHoz рада и 
капитала (Култура, Веоград 1960, стр. 27-28), а затим наставља са пре-
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БОДОМ ЧеРНЈ!шевског у осталим тачкама, које се односе на врсте капита
ла, односно главнине (стр. 85-98, Чернишевски, ДОI10лненiя ... , :Мила, стр. 
134--149). 

~I Под "главнином" Светозар подразумева каШIтал као фактор про
изводље, а под капиталом - капитал у Марксовом смислу као друштвени, 
односно историјски однос. На тај начин Светозар терминолошки и 
суштински разграничује класичан и вулгарномеханицистИ'-!ки поглед на 
1,апнтал као фактор производље !1 на Марксове ставове о капиталу. 

33 Торф (РУСЮ1)=тресет. 

36 Седмо поглавље Светозаревих Начела народне еКОНО,l(uје, под 
насловоы "Постанак и увеJIичавање главнине (стр. 87) представља углав
ном ориги::-rална Светозарева разматрања, затим, прераду ставова ЧеРНЈ1-
шевског, изнесеЮ1Х у Дополненiя ... , и Пипиновом издаљу Милових 
Принципа политuч)(е еконо.ltије, као критику IVlилових и преузимаље 
Марксових ставова. Светозарева примедба о несистематичности излагања 
Чернишевског односи се вероватно највише на ово и следећа три поглав
ља љеговог рада. Прва два параграфа ове гдаве (стр. 87-90), саставио је 
Светозар угдавном самостално, ослаљајући се на Пипиново издаље l\1илових 
Принципа политuчю? еконолшје, глава V прве кљиге "О производљи", 
под наСЛОВОl! "Ос:н.овне теореде које се односе на капитал" (стр. 82-123). 
Прва два параграфа ослаљају се на прве четири тачке Миловог излагаља 
(упореди код Пипина, на при..1\!ер, стр. 87 и стр. 87-90 код Светозара). Пара
граф 3 (стр. 90) осдања се на Марксов Капитал, и на Наја.1!НИ рад и капи
'lал (упореди изд. Култура, 1960, стр. 43-44). У четвртом и петом пара
графу l\1арковић се опет враћа Чернишевском, односно ПИПИНОВОМ из
даљу Мила . 

3. На стр. 88 Светозар l\1арковић не даје само оштру критику тадашљих 
теорија криза и ПОСJIедица индустријских криза него и кејнзијанских 
концепција ПОJIитике подизаља потрошље и ефективне тражље како би 
привреда изашла из кризе. 

38 Осмо поглавље Начела народне еконо.није, под насловом "Штедља 
JI награда. за У1.1ереност", одступа од Чернишевскијевих ДополнеНiя ...• 
]ј рађено Је таКОђС; по ПНГШНОВО:,I издаљу Пршщипа политичке економије 
(стр. 97. и даље). 

"9 Бестминстерска опатија налази се У центру Лондона на северној 
обали Те?ве. Од опатије остала црква у којој су сахраљени многи кра-
,ъеви I1 други великани (упореди ПИПИНОБО издање, стр. 98). 

, 40 У _феудаЛНОј Србији .'.leponcu су били к?тетови-зеыљопоседници, 
ЕО.lИ су оарађивали туђу зеыљу и представљали СУ највећи део себара, 
потчињених B .. riaflapy И :вnастели. Постали су од бивших слободних :и: еко
l-IО:,!СКИ упропашћених: себара" Отроци су б;i~1JI . Бај-
НJfЖt:г друштвеног С1'8ле)1{а <.;оелњевековноi 

БИсlТf у заВИСНО:i\/f односу пре~\lа феудално:м господару. 

11 Девета глава Светозаревих Наче,1CL народне еконо.није, под насло
nоы .. Стални Ј! текући Еапитал" (стр.), ослаља се такође на Пипиново 
!f11f!!-ье ]\l!И.'!ОБИХ Принципа nОЛllТtlЧ1~~е ei:OH.O~J,~uje. и то на шесто поrлавље. 
ПО;] наСЛОр'О~f "Фиксни и uиркулира,iући" односно "ОБРТНИ И ос:-!овни ка
шпа ')" . (стр, 123-136), као и на Доnол.нен1я 11 nрu.;('tчаnlЯ на nеРSЈЈЮ 
!{/ШZlj lIолитичеСКОIl 31(QHO.Hiu Джона Стюарта ј\111ЛЛЯ (стр. 161-162). Ме
n::,"Tre.l. већи део З2.К,,7ЬУ"Iака н ана~71ј,IЗС Светозар изводи са)!, тако да се за 
ово поглавље, као и за седмо, осмо !! десето, може рећи да је написано 
потпуно саlюстално, 

• ,1~ џ. С. М. - Светозар често скраћује Јшена аутора и де.;;а, а како 
СВОЈе рукописе никад није успео да коначно приреди за штаI.ПIУ, већ су 
то ЧИЮ1ЛИ други, он то није исправљао. Овде џ. С. М. значи: Џон Стјуарт 
l\1ил. Често он пише и А, Сн односно Алам Смит итд. 

43 Десета глава Начела народне еконо.иuје, под насловом "Услови за 
успешну производљу", рађена је по VH глави l\1ЮIOВИХ ПРИН'Цl1па поли-
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тuч)се е)(QНОАшје и прИ2\Iедби Чернишевског у издању Пипина (стр. 136-· 
154), која носи наслов "Услови производње елеыената производње". У До
полненiя . .. , изостале су примедбе на главу 7. МИЛОВJiХ Принц.ипа по
литич)се е)(:ОНО.lшје. Ту се Светозар нарочито користи примедбом бр. 35 
Чернишевског на стр. 140 овог издања (упореди: стр. 107-108 ове књиге). 
Остали део текста такође се ослања на ово поглавље (упореди стр. 109-113 
ове књиге И Пипиново издање ПРllНЦllпа ПОЛllтич),е еКОНО,Иllје). 

·14 Овде Светозар Марковић има у виду освајања Индије од стране 
Авганистанаца под вођством Надир-Шаха у XVIII веку. 

45 Османлије - О СЈХШНИ , назив за турска племена која су се доселила 
;,lеђу Турке-Селџуке у Малој Азији 11 ту основали нову државу на ру

шеВ!1нюrEt Иrшнијског султаната Ј1 други." држава Typaka-СелџуКEt и 
тако створили основе за стварање каснијег Османлијског (Турског) царства. 

46 Док се приликом израде ПРВИХ десет поглавља бавио углавном 
КРИТИЧКОМ разрадом ставова Чернишевског, односно Џона Стјуарта Мила, 
једанаесту главу Начела народне е)(QНОАшје Светозар Марковић пише 
нсz{љу-"шзо на основу Ј\1арксовнх схватања. Иако је, вероватно због језич
Ю1Х и других тешкоћа, а делом због неСЈ1стематског проучавања Марксо
вих радова, понекад тешко утврдити који су ставови Марксови, очиглед
но је да је ова глава рађена по ХН и ХПI глави прве књиге Марксовог 
Капитала. Из Капитала је Светозар преузео и стављање поднаС.пова, чега 
код Чернишевског и Мила нема. Они су као и код Маркса обележени 
араПСКИЈХI бројевима. Светозарево ослањање на Маркса је овде сасвим 
очигледно; преузео је чак и неке примере, као што је онај о Фултону, 
проналазачу пароброда (упореди стр. 134. ове књиге и Капитал, 1 књ. изд. 
Просвета, 1969, ТОll! 21. СабраЮ1Х дела Маркса II Енzелса, стр. 432; такође 
Jl гл. XI-XIII ове Марковићеве књиге). Ове ставове Светозар понавља 
у члаНЦИ;\Iа "Друштвена и политичка борба у Европи" и "Подела рада". 

47 КаПl!тал, најзначајније дело Карла Маркса, ЧернишеВСКШ,I није 
био познат, јер се у Bpe~Ie његовог објављивања налази у прогонству у 
Сибиру. Светозар га познаје и схвата његов значај. Многобројне његове 
дес,ове уноси у своја Начела 1-юродне еконо.није, како је то и показано у 
наре;:ЏnВI белешкаыа, а нарочито оне којИ се односе на критику фабрич
ког, односно капиталистичког начина производње и расподеле и експло

атације радника. У то,.! погледу од посебног су значаја једанаеста глава 
прве и четврта друге свеске његових Начела народне еконо.иије, као и 

"Друштвена и политичка борба у Европи" и чланак "Подела 

18 Светозарева обрада XIII главе књиге Марксовог Капитала, која 
Z:1.:0CZ': наС .. '10В ,}дашине :н :крупна ~,,~~~"" (ВИДИ; Капитал, КF-:з. 1. стр. 

заПОЧИЕ;)е од у 11 глави прве 

народне овог поглав:ьа. 

Светозар IvlаРКОВИh ПО:\lиње овде Бечку Ј,!ндустријску изло:л::бу из 
1873. године, што значи да је свој рукопис дорађивао и ПОС'Iе 1872. године, 
вероватно у пожаревачкоы затвору 1874. године. 

"' Дванаеста глава Lветозаревих liачела нарОдне е1соно.није, под на
СЛОВОl\I ,:Организа.uија рада у ДРУIIIТВУ" (стр. 138), разликује се у извесној 
}!ери од "ПРlв!едби" на девету главу Милових ПРllнц.ипа ПОЛИТl!ЧI<:е еко
llДЩlје 11 Допол.ненiя ... од Чернишевског, под нас.ТIOВО:Ч .. Мали и бољ-
шои размери производства" 179-188). Иако је и ОБде тешко ут-
Вр,]ИТИ :\I~('''!'a !fЗ I(сnuтплС1 која користи. d да.lеко JIакше T,"Iapi~-
сове ставове, ВИДИ се да је почетак поглавља оригиналан Светозарев. i1 

да је од стр. 141-147 превод TeI<CTa Чернишевског ·(Дополнен.iя ... , стр. 181. 
)1 даље). Сrзетозар Iv!арковић овде доследно износи Марксове ставове о 
организаuији производње у ДP:YЋlТBY слободних произвођача, из 1 главе 
1 књиге Капитала (стр. 79-81, као и стр. 318-319), и они се могу препоз
нати на стр. 150-151. Начела народне еКОНО,ЩLје, као и Марксови ставови о 
сl)f1брнчs.О:/! систехrу (l<:'апитаЈ!., КР.Ј. 1, стр, 318). Ово показује да је Светозар 
користио Маркса више него што се то до сада мислило - само у XI по
глављу. 
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.;! џ. с М:. = Џон Стјуарт Мил. 
3" Теорија У~IНожавања људства (стр. ]53) - теорија УZlIНожаваьа ста

новништва. Џон Стјуарт Мил је углавном прихватао Малтусов закон по
пулације. Сви социјалистички писци, па и Чернишевски и Маркс, а та
кође и Светозар, посветили су велику пажњу побијању Малтусових ВУ,,
гарно-апологетских концепција о становннштву, па је ТОll!е посвећен чи
тав други део прве свеске Светозаревих Начела народне еl(оноыије, који 
се бави Теоријоы Уll!ножавања људства. 

5:1 У тринаестом поглављу, под наСЛОВОZlI "Малтусов закон о умпо
жавању људства и средстава за :;rшвљење", увод и први параграф су ори
гинални Светозареви (стр. 155), док је текст од другог параграфа до краја 
поглавља (стр. 157-162) превод текста пр!шедби ЧеРЕишевског на Х, XI, :ХII 
и ХIII г",аву МИ.'IОВИХ ПРl!Ю!l!па ПОЛl!Тl!ч),е еКОНОЈ.шје, (Дополненiя ... , 
стр. 189-193), а знатан део TeIZCTa ЧсрнншеВСIШГ (стр. 193-199) је изо
стављен. 

;;4 Четрнаеста глава Сзетозаревих Начела народне еЈСОНОЈ.шје, под 
насловом r,3aKOH по Ko~/[e се У:l1НО2-ка:ва зе?\Iљоделски ПРОИЗВОД" (стр. 163), 
дослован је превод истоименог поглавља Чернишевског (ДополнеНiя ... , 
стр. 204--213), те у њеыу Светозар у потпуности преузи;vra ставове Чер
нишевског. 

35 Петнаеста глава Светозаревих Начела народне еконо;,шје (стр. 177) 
под наСЛОВОIlI "О умножавању људи" дослован је превод ИСТОИ",Iе
НОГ поглавља у делу Чернишевског (Дополненiа ... , стр. 215-242), 
те се отуда ВИДИ да је Светозар од ЧеРНvШIевског у потпуности преузео 
његову критику Малтусовог "принципа популације", док у преТХОДНШI 
пог"ављи",ш углавном иде даље од Чернишевског. При TOZvle треба реп!! 
да је у XV глави Светозар скратио УВОДНИ део и У њега убацио цитате 
Келтеа, чији је Један лист из фl!зике СОЦllјалне касније (1876) преводио 
Ыита Ракић. 

56 Шеснаеста глава Светозаревих Начела народне еКОНО.lсије, која 
носи наслов "Прави узрок дефицита у зеыљоделскоы дефициту и прави 
с~!Исао Ј\Iалтусове теорије" (стр. 190), такође је превод последњег поглавља 
";:;·ьнге Чернишевског под насловоы "Стварни узрок дефицита у зеыљо
деЛСКО~1 производу и прави сыисао Малтусозе теорије" (стр. 242-272). Ј\Iеђу
ти;.!, овде је изостављено УВОДНО разыатрање, па је Светозар написао своје, 
ОРИГИНClЛНО, и извршенС1 су Jl ),lногобројна CKpahel~a) док је 
као и заIСЪУЧ81-::, саСВИ:,1 изостаЕ,;"!:,е~ (Лополненiя . СТ7Јо 
њучна раз;йатрања у овој глави су Светозарева (стр. 205). 

.јј На страНИЦЕ корица првог I1зда:~Cl ове l{,l~иге, 

;lЛ.Ћ ',71131-: је ::r.OI+IOCIl~;=O це.:r;Е~Ii: 
~.Неколико нас пријате.:Ъfl ПОК. Светозара l\'lClрковића IlО;Г:,,~ХБати.тIИ 

C:vIO се. да 11311а:,10 uеЛОКУПIiR KЊТl/EPHH? ,J,f'l:? ~;eгop;::. Н:l;:э. је, ;!.2 I":2 се 

t-iОј3чана срества за ово издање скупити оп самих уписника, а слоБО.:п-пr 

C:'IO надати се да ће H8Z\I у том:е би~и Е2 ПО~',Iоћи Н .Ј;оБРОТI30РНII ПРИ~lО3И. 
С тога остали прrrј ате2Ы! ПОЕ':. Светозара. Hel~a се зауз:ы~,.7 око Dac-гуnаI-ьа 

ове књиге, а они, који су већ раније ;1 са',!!! поду:шаТТIЛJr идеју да се из

за!!:' сва књи)кевна .J:e~1Ja ПОЕ:ојНТЕ{ова :;: већ пре.:rУЗС;"ПI да на И:\Iе то i{упе 
новчане прилоге, HeI,a се постарају да пошљу скупсъене суые на адресу, 
кој:: nе~ю JIопз:ије саопштити. 

УЗ ПРУГУ' h:гЬИГУ uе.:ТОI~УПННХ _"1(\1(1 Светозаревих која ОД?о-lа за ОВО:\! 
-:!') '1~~:} '\~ IUТ;:;':,јП::- саогпптићеуrо Светозара. (l лодаће:'10 
)! Р.Оегову С.lJШУ. 'У'једно са др;.·гm! EI-bl!Г'Ј~I даће)ю и јаван ра'!ун од прн;\!
љен!!х 11 !штрошею!х НО!3а!.Щ. 

У БеограД;Ј на ђурђев-дан 1875. 

Не7СОЛШ{О пРыЈатеља 
пок. СВЕТОЗАРА МАРКОВИЂА." 
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МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ И ИЗРАЗИ 

Azup -- АЈ1ЖИР 
ал nари (тал. al рагi) 

ј еднаке вредности, 
подједнако 

Алстер (Уистер) - в. Елстер 
арендатор - закупник 
арендаш - в. арендатор 

Б 

банкuр (франц. Ьаnquiег) -
банкар 

бухалтер (нем. Buchhalter) 
књиговођа 

бухалтерскu -
књиговодствени 

uушел 

в 

енглеска и Ы.1еричка I1Iepa 
за :СКИТО: 36,35 лит. 
Енглеза ј.; 35,34 .:тит. у 

важuна - тежина 

Всиuс _. Велс 

г 

zлубоко (рус. глубоко) -
дубоко 

zраф (нем. Gгаf) - крупни 
феудални земљопоседник 

zрафство - грофовија, 
грофовсто 1. област у 
поседу грофа. 2. грофова 
достојанство и част 

ZРО.lшдан (рус. громадный) 
велики, голем 

д 

данак - порез 
дачuја (тал. dazio) - пореско 
задужење, порез 

дењак - свежањ, бреме 
Довер - трад и ЛУIШ У 
Енглеској 

Дувр - в. Довер 

ђу.мручuнCL (тур. gurnгiik) -
такса за пролаз, uарина 

ЕСКU.ЛiQС Еским 
f:fCUP, f:1(P - акар, земљишна 

:чера 

Елстер Северна ИРСI'Ш 
еспсm (тур. espap i esbap) 

з 

ЗCL.Ј!llндер - закупац и 
прекупац земље у Индији 

заншштu (рус. занимать) 
заузимати, узимати 
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зданuје (рус. здание) зграда, 
грађевина 

зеАuьоделскu 
земљораднички 

З8ЛНU -- земаљски 

и 

Ирландuја -- Ирска 

Ј 

јеспан - в. еспап 
јол!ен (енгл. уеотап) 

слободни сељак 

к 

caclle-nez (франц., ЧИТ.: 
каш-не)- ШИРОКИ шал за 
врат 

коленкор (рус. коленкбр) -
памучна ткани:на 

коловрат - ред засејавања 
земље 

колшалатор -- компилатор, 

онај који прерађује и 
преписује туђе текстове 

7Ш7le'КР - врста фармера 
7штер (нр.) -- сељак који 

изнајмљује зеIvIЉУ од 

поседника по начелу 

лицитације ("ко да више") 
котеРСТ80 -- узимање земље 

од власника ради обраде а 
ЕС ОСНОВУ ,:ТНilЈfтаци:је ( .. ко 
да више") 

кра.iчара (Her-!. Krel1tzer. 
КРСТИћ) -- ситни метални 

НОВсШ нсгдашњој 

Аустро-Угарској. ~тоти део 
форинте: нпвчић, пара, 
парица 

кус -- укус 

л 

ландл.орд (енгл. landlord) -
КЈ)\'пни поседник земље у 

Енглеској. који не води 

Домаћинство на своме 
имању, већ даје земљу 
фармеРИЈ\Iа у аренду; 
феудалац, спахиј а 

м 

.несност (рус. мёстность) -
место, крај, предео 

.нузар _. онај који музе 
овце или краве 

н 

наја.юшца -- 1. најамнина. 2. 
женска особа нај амник 

неzоцuјант (лат. negotiation, 
трговина) -- трговац 

неzоцuјент -- негоцијант 
HeonxoдUМOCT (рус. 

необходИмость) -
неминовност, неопходност 

Норвеzија - Норвешка 

п 

познат - упозна'!', 

информисан 
познати -- упознати, 

обавестити 
nоnаша -- испаша, пасиште 

потркuца - ситница, 

маленкост 

преобразовати - променити, 
преуредити 

71ponpl1jeTop {..l:aT. 
свој, властити} - власник. 
сопственик 

7lростак -- нижа каста у 

Ин;щји Еоја обрађује 

1е:мљу веnепосецника. 

феудалних господара 
профит (франц. рrоfЩ 

р 

облик вишка вредности 
који капиталиста присваја, 
добит 

рајет - фармер у Индији 
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раџа (енгл. гаја, rajah; санскр. 
гајап, гаdsсlшп) -
феудални кнез или владар 
у Индији 

РВlll'(1Ш - пеј. онај који 

ЖИl:JИ од ренте (према 

франц. l'el1te), приход од 
капиталистичког имаља и 

сл. 

ТЈ71ф (i\Iађ. l'i)f) -- мера за 
ду}кину, аршин (70 Ci\I) 

с 

СllрНШС онај који прави 
сир или се стара о 

љеговом прављењу 

стров -- острво 

СУIитаствен -- битан 

т 

тCLЛ -- део 

треф - случај 

у 

УС,1[йтрати - посматрати 

ф 

фала - захваљујући 
фаланстерuјанац -
присталица сЬаланстера и 

фаланстерије (задруге од 
400 радничких породица, 
по систему француског 

социјалисте утописте 
Шарла Фуријеа, 1772-
1837) 

феРАiер -- фармер 
фе.мерство -- фармерство 
Фландрuја - покрајина у 

Белгији 
Фризланд(uја) -- покрајина 

у Холандији 

х 

харати -- наносити штету, 

уништавати, 

упропашћивати 
хасна (тур. hasna) - корист 
Хиндус - Индус, Индијац 
(становник Индије) 

хро.молuтоzрафuја (грч. 

chr6ma + 1ithos + gгaf6) 
литографски начин 
штюшања у неколико бој а 
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А 

57, Gl 
Агрономи, 141 
l\гроно,'ПIја, 158-160 
;\двокат, 25, 151 
Азиј атски облик 
производље, 28 
Аку?!)' лациј а 

- првобитна, 37, 87, 95-96 
Акције, 78 
Алати, 12, 33, 55, 74, 87, 116, 

117, 119, 120-124, 141, 166 
Амбари, 57 
Ј-\нти'-ша форма производње, 28 
Апарати - технички, 74 
Апологетика, 209 
Аренда, 192 
i\рендаш, 142, 146 
Аристон:рација, 21, 184 
- енглеСlzа 184 

пропорција. 158-176, 177-
18<1 

Археологија, 68, 108 
Асоцнј ациј е 
- !Јаnничю?, ?П 

- радничке произвођачке, 20 
Аутоматизам, 126 

Б 

Банкари, 62 
Банке, 62 
Банкротства, 62 
Берза, 93 
Беспослица, 64, 204 

Благостање, 10, 34, 35, 36, 90, 
102, 106, 110-111, 180, 193, 
200, 201 и 

- друштвено, 10, 63, 64,91, 99, 
201 

- материјално, 10, 73-76, 201, 
.- материјално народа, 180, 183 
- народно, 17, 19, 70, 90, 93, 

111, 112, 128, 138, 142, 155, 
200 

Богаташи, 91, 93, 138 
Богатство. 75, 108, 138 
- једне класе, 36 
- I\::ласе капиталиста, 73 
- маса, 30 
- народно, 23, 95, 210. 211 
- расподела богатста, 37 
Брак, 181, 182, 183, 192, 193 

181-182, 186 
- :\II-IОГОЋ~е!-IСТIЗО, 182-183, 186 
Буржоазија, 111 

еВРОПСlzа, 111 

D 
јЈ 

буџета, 146 

Вароши, 30, 148, 149, 192, 197 
- индустријалне, 148 
Васпитање, 58 
- Домаће, 30 
Васпитач, 58, 61, 69 
Виноград, 117 
Влада, 146 
Власници, 21, 28, 34, 90, 97, 104, 

114, 126 
- главнине, 90 
- земље, 143 
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Власт, 100 
Вода, 108, 127, 156, 199 

водена снага, 106, 199 
Воденица, 96 
Војска, 70, 91, 148, 151 
Вредност, 26, З7, 98 
- производа, 148 
- субј ективистичка теориј а 

вредности, 1 О 
- теорија радне вредности, 209 
- теориј а трошкова пословања 

производње, 209 
_. циркулација вредности, З7 
Вуна, 103, 125 

г 

Газдинство, З1, 9З, 157 
-- велико, 12, З4, 140-14З 
- земљоделско, 142 
- капиталистичко, 25, З1, 90, 

9З, 10З, 210 
мало, 12, ЗО, З1, 140-147 

- народно, З6 
- патријархално, 9З 

- приватно, З6 
Гвожђе, 44, 102, 106, 107 
Геометријска прогресија, 

157-176, 177-189 
Главнина, 10, 11, З4, З6, 37, 77 

-105, 157, 198--200,201-205, 
212 

друштвена, 105 
зеыљоделска, 202 

212-

- Е:ао нагомилани производ 

рада, 87-90 
- постанак, 95--99, 104 

произвођачи гл авнине , З6 
- награда за апстиненцију, 

96-97 
- производно трошење 

главнине, 37, 95-99, 104, 
201, 204 

- распоред главнине, 36, 112, 
201 

-- стална, 100-105, 198 
- текуЋа, 100-105 
- трошење, 100 

- увеличавање, 90-91, 
100-102, 104, 198-200 

- употреба, 36 
Гориво, 11, 80-81 
Госа (газда), 20, 91, 1З8, 142, 157 
Готовина, 89 
Грађани 
- слободни, 28 
Губитак, 92, 202 

д 

Дервиши, 98 
Дефицит, 146 
Деца, 23, зо, 92, 177, 178, 18З, 

184 
- смртност, 179, 180, 181 
Децентрализација, 27 
- производње, 27 
Дивљаштво, 7З-74, 189 
Диј амант, 47 
Добит (профит), 21-22, 2З, 24, 

27, 28, 47, 99, 10З, 111, 112, 
198, 200, 201, 210 

- као награда за 

умереност, 95-99 
- капиталисте, 20, 24, 28, 198 
Добитак, 92 
-- у радној снази, 92 
Добро, 6З, 95 

еЕ.ОНОМСКО, 25, 33 
- материјално, 32, 60 
- произведено, 36 

57 
Доходак (ДОХОД), 47, 146, 199, 

202, 203 
- са земље (рента), 199, 202, 

203 
Држава (земља), 9З, 103, 107 
- државна интервенциј а у 

привреди, IX, Хп, 11, 9З-
94, 105 

- државне облигације, 103 
- државни закони, 110, 112 
- државни поредак, 110 
- државни приходи, 93 
Друштво, 5, 19, 20, 21, 36, 37, 

61, 63. 87, 88, 98, 100, 102, 
107, 112, 141, 142, 177, 178, 
179, 192, 197, 198, 201, 202, 
203, 205 
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- грађанско, 35 
- данашње, 141 
- западно, 182 
- индустријално, зо, 126, 141, 

147 
- капиталистичко, 19, 21, 23, 

за, З1, З5, 105 
- класично, 1З8 

- патријархално, 23 
- правно, 111 
- првобитно, 149 
- природно, 19 
- француско, 51 
Друштво - остали појмови: 
- друштвена организација, 33, 

З7, 104, 105, 138-140 
- друштвене науке, 150 
- друштвене прилике, 197 
- друштвени односи, 25,28, З7, 

97, 110, 111 
- друштвени склоп (формаци·· 

ја), 24, 28, зо, 149, 190 
- друштвено уређење, 35, 47, 

50 
- историјски развитак 

друштва, 30, 68, 72-7З 
- осироыашење друштва, 190, 

197 
подела друштва, 197 
подела друштва на класе, 

21, 23, 36-37 
развитак друштва, 10, 105, 
147, 149, 197 
организација целокупног 
друштва, 190 

- реформа друштва, 91, 150 
-- наука о друштву, 105 

Ђ 

Ћубриво, 141, 
Ћумрук (царина), 9З, 211 
Ћуиручина (царина), 27, 211 
- заштитна, 27, 211 
- велика, 93 
Ћумручка слободна зона 93, 

211 
Ћумручка тарифа, 93, 211 

Ћумручки (царински) 
протекционизам, 93 

Е 

Егоизам, 111 
Економија, 17, 67, 75, 147, 156, 

199 
-- друштвена, 53 
-- као апстрактна наука, 36 
-- као теорија рада, 33-34, 

139 
- народна, IX-XVI, 209-211 
- политичка, IX-XVI, 101 
-- рада, 139 
- средства за произвоДњу, 139 
- теоријска, 210 
Економика 
-- као наука о народном 

имуЋСТВу, 24 
Економисти, 5-8, 28, 47--48, 

71, 96, 108, 140, 142, 155, 164, 
177 

-- страха, 25 
Економска вероваТНОЋа, 188 
Економска ?1исао 
-- грађанска, Х, 5 
-- ~apKCOBa, 209--213 
-- развој економске мисли, 209 
Економска наука, 9, 17--37, 48, 

64, 88, 142, 149, 156, 157 
ЕКОНОМСЕа начела, 26 
Економска теорија, 35, 70 
Еконоыске појаве, 36, 70 
ЕКОНШI1СКИ дефицит, 195 
Економски закони, 17-37, 147, 

155 
ЕЕОНОlvIСКИ односи, 51 
Еконоиски појмови, 19, 202 
Економски поредак, 47, 160 
ЕконоlYIСКИ прогрес, IX 
Еконоиски развој, З7 
- закони економског развој а, 

36-37 
-- ступњеви економског разво-

ја, 28, 37 
Еконоиски строј друштва, 126 
Експлоатаuија (иаса), 162 
ЕlIшграција, ХII, 187--189 
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-- економска, 187-189 
Енергиј а, 43 
Енглеско-смитовска школа, 5-

-8, 26-28, 45, 47--48, 88-
-90, 94, 103-104, 109, 110, 
128, 138, 162, 209 

Еснафи, 28, 139 
Еспап (роба, ј еспап) , 21, 23 
Естетика, 151, 209 
Предмет економске науке, 17 

ж 

.Жене, 23, 30, 92, 173, 177, 
178-179, 180, 184--187, 203 

-- положај, 173, 186 
- женска надница, 177 
)Келезнице, 57, 62, 75, 96, 116 
-- железнички радници, 57 
.Ж.етва, 24, 95, 117, 144 
- животна средства, 17 
Жито, 43, 65-67, 70, 71-72, 87, 

95, 98, 100, 141, 142, 143, 156, 
160-176, 201, 203, 205 
производља .жита, 70, 201, 

203 

з 

Задруга, 35, 114 
- радника 123 
Закон, 90, 112 
-- еКОНОАIСКИ, 17-37 
- Маш,-сов ДDvштвеног DRЗВИ'Т'-

ка,31 .•. .-

-- опадајућег приноса, 24 

Закони, 110, 150 
- економски, 17-37 
- капиталистичке производње, 

5-8 
- потрошње, 5 
-- производње 5, 155-157 
- расподеле, 1 
Законодавац, 57, 61 
Занат, 60, 138, 139, 195 
Занатлије, 92, 117, 138, 139, 195 
Занимање, 91, 93, 104, 107, 126, 

139, 195, 197, 198, 204 

- варошко, 197, 198 
-- непроизводно, 197, 198 
Зграда, 11, 87, 100, 102, 140 
-- за чување производа, 57, 

82-83 
-- фабричка, 95, 96 
Здравље, 91, 92 
- човека, 91 
-- радника, 63, 91 
Земља, 20, 30, 93, 95, 146, 163, 

199, 203 
- количина, 203 
- кор:ишћење, 193-195 
-- најбоља, 5 
-- плодност, 20, 193 
Земљиште, 11, 33, 87, 106-107 
- исцрпљивање, 106-107 
Земљорадња, 12, 30, 45, 55, 67, 

71, 74, 107, 142-151 163-176 
189-206 ' , 

-- дефицит производа земљо
радње, 12, 187-189, 190--206 

- наука о земљорадњи, 157, 
158 

-- усавршавање земљорадње. 

12, 143-146, 200--205- " 
Земљорадници, 23, 51, 71, 92, 

116, 163-176, 192, 193-196, 
197, 198 

- закон умнo:rкавања зе:МЉQ

дел ских произзода, 12-13 
-- земљоделско газдинство (~.ш

ло), 192 
зе~/rЈъоделско ?аЗД~fНСТВО (ве

лико), 192 
- земљораднички радови, 165 

-189 
- могућност повећања земљо-

делске производње, 184-186, 
193-196, 200-205 

-- преображај земљоделског 
газдинства под утицајем ма

шине, 196, 197, 200-205 
-- удео у укупном становниш

тву, 193-196 

и 

Идеолошка борба, 151 
Извоз, 93 
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-- сировине, 93 
Имање, 30, 93, 94 
Имућство, 58, 60, 62, 72, 90, 95 

народно, 17, 19, 25, 33, 36, 
88, 90, 94, 96, 210, 211 

- народно као производ рада, 

211 
-- подела имућства, 97 
Индустрија, 23, 27, 90, 107, 111, 

122-137, 139, 142, 147, 148, 
149 

- крупна, 23, 122, 214 
- машинска, 122-137, 148 
-- развијена, 147, 148 
- фабрична, 30, 93 
Индустријални центри, 30, 148 
-- претварање земљорадње у 

индустрију, 169 
Индустриј ска 
- компаниј а, 141 
- производња, 122-137 
Индустријска изложба у Лон
дону 1862, 124 

Индустријска револуција, 121, 
122 

Индустријске гране, 148 
Интерес (камата), 23, 27, 28, 99, 

165, 166, 169, 199 
Интерес 

лични:. 53 
Интереси 

-- друштвени, 53. 209 
- економски, 53 
IIchYCTI30~ 33, 60 
-- РRДНИЧКО, 33, 60 
-- неземљоделско. 33, 60 
Историја, 51, 109, 138, 172, 173, 

196 
- Европе, 51, 146, 172 
-- људска, 27-31 

Ј 

Једнакост, 24 
-- неједнакости, 24 
- ИIvIовинска, 24 
- природна иеђу људима, 27, 

28 

к 

Канали, 57, 62, 87, 96, 108 
Капитал, 10, 11, 77--105, 143, 

144, 145, 156--157, 166, 199, 
212--213 

-- дефиниција, 77--79 
- власници капитала, 199, 200 

-206 
- непокретни, 201 
- новчани, 57 
- стални, 11, 100-105, 157, 

201, 213 
текуг1И, 11, 100-105, 213 

- умножавање, 199, 200-206 
- утрошени, 198-200 
Капитализам 
-- либерални, 209 
- економска критика, 209 
Капиталиста, 5, 20, 21, 23, 24, 

26, 89, 96, 97, 102, 103, 112, 
126, 142, 198--200 

-- предузетник, 198 
-- сеоски, 93 
- фабрикант, 21 
Капиталистички начин произ
водње, 28, 94, 210 

Капиталистичко газдинство, 9, 
10 

Касте, 28, 112 
Кафа, 106 
Кириџије, 57 
Класе, 21, 

горње, 197 
:n;pYIIlTBeHe} 21 

105, 197 

зеIlIљорадничке, 197 
ИIvIућне, 138 
.h.&ПИ"lctЈН1(,;Тct, 24, 28, 94, 100, 

144 
- образоване, 7 
-- произвођачке, 97 

трговаца, 57, 183 
КЛИi\Щ 11, 33, 106-107, 114, 

147 
Књи.ж:евшш:, 151 
Књижевност, 24 
- западна сувремена, 27 
Ковач, 116 
Кола, 57, 114, 118 
Колор, 116, 118 
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Комунизам, 24, 28 
- пропаганда, 24 
Комунисти, 160 
Конфискациј а (одузимање зем

ље), 51 
Концентрациј а и централиза

ција капитала, зо, З1 
Кооперација (просто удруже-

ње), 12, 12З-125, 1З8 
-- рада, 116-118 
- разних дружина, 125 
-- сложених комбинованих 

радњи, 125 
Кредит, З7, 102, 111, 146 
Кризе, 90, 21З 
-- економске, 21З 

индустријске, 90, 21З 
-- капиталистичке, 21З 
- привредне, 21З 
Кројач, 118 
Култура, 106, 107 
Купац, 57, 9З 
Куповина, 27, З5 

л 

Лађари, 57 
Лађе, 57, 62, 75, 95 
Laissez faire, laissez passer 
Лекар, 58 
-- рад лекара, 57-58 
Либерализам, 209 
-- економски, 209 
Лов, 35, 41, 55-56, 74 
ЛОКОТvютиве, 57 
Луксуз, 63 
- луксузне ствари, 64 

љ 

Људи 

слободни, 21 
- умно:жавање људи, 196-198 

м 

Магазини, 57, 62, 90 
Мултузијанизам, 12-1З, 155-

-206 

Мануфактура, 12, 118-120, 140 
-14З 

Марксизам, Х, 210-214 
Марксисти, Х, 44 
Математика, 48, 119, 120, 1З2, 

165, 19З 
Материја, 59-60 
-- економија материје, 191 
Материјал, 11, 21, 26, З4, 6З, 

89, 93, 100, 106, 140, 148 
-- за производњу, 56, 81-82, 

198 
- радни, 63 
Матрози, 57 
Машина, 11, 12, 2З, зо, З1, 87, 

95, 96, 100, 102, 103, 104, 
114-1З7, 1З9, 140-14З, 214 

- за жетву, 140 
- за предење, 121, 122 
- за стругање, 121, 122 
- креталица, 121 
- парна, 21, 56, 121 
-- преносилаца, 121, 124 
-- проста, 120-122 
- радилица, 121, 122, 12З-125 
- развитак машине, 120-126 
- У пољопривреди, 122, 140-
-14З 

- шиваћа 122 
Машинске конструкције, 119 
IIЛашински СИСТЕМ, 9, 12, 125-

--lЗ7, 140 
- производња машина, 21, 140 
- закон развитка машинске 

производње, 135--137 
МеркантилизаZ,I, 72, 212 
Меропси, 97, 213 
'Метод 

- математички, ХI 
- научан, ХI 
- хипотетички, 212 
Механика, З4 
- теоријска, З4 
- конструкције, 121 
Механичар, 120 
Механичка покретачка снага, 

46, 121 
Механички закони, 120-122 
Механички разбој, 121 
IvIинерали, 56 
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lI.'Iисионари, 62 
Млинар, 54 
Млинарство, 54 
Монополи, 9З 
Монотонија, 127-129 
Морал, 12, З5, 109-110, 149 
- морално уздржавање, 198-

-200 
-- утицај морала на производ-

љу, 110-112 
Морталитет 
- код деце, 180-18З 
- уопште, 184-186 
Мостови, 96, 117 
Мужик, З1 

- ослобођење мужика, З1 
Мушкарци, 23 

н 

Наводњавање, 46 
-- поља, 46 
Награда за суздржавање (про

фит), 95-99 
- профит 
Награда за умереност (профит), 

95-99 
Надница (види радничка плата) 
Надничари, З4, 91, 97, 142, 146, 

147, 149, 157 
- слободна класа надничара, 

28 
НајЮIНина (види радничка пла-

та) -
Најамници, 20, 21, 28 
I-lШ.Iештај, 91 
Намирнице, 19, 21. З7, 54-55, 

37, 60, 62, 66-67. 70, 74, 87, 
90, 102, 111, 114, 116, 201 

Народ, 19. 24, зо, 69, 72, 90, 92, 
9З, 107--109, 138, 144, 147, 
180, 182, 197, 198, 200-205 

- земљоделски народ. 108-
-109, 200 

-- :\!атеријално стање народа, 
182 

-- пљачкање народа, 197 
Насељеност, 157 
- пренасељавање, 158 
- пренасељеност, 157 

- сувишна насељеност, 157-
-158 

Наследство, 28, 36, 37 
Наталитет, 179-181 
Наука, 52, 75, 98, 102, 164, 210 
- о пољској привреди, 194 
- практична, 60 

- развитак науке, 51 
Науке друштвене, 68 
Научник, 24, 61, 108 
Неједнакост, 24 
Нерад, 26 
Новац, 11, 21, 23, З7, 84-86, 

88, 92, 98, 102, 103, 146, 165, 
210 

- као капитал, 84-86 
- као средство за производ-

њу,21 
- новчани рачун, 20З, 205 
- умножавање новца, 86 
Номади, 195 

о 

Образовање, 92, 149, 150 
- раднИIШ, 91, 104, 112 
Огрев, 65-67, 140 
Одело, 25, 65-67, 88, 89, 91, 

111 
Омладина, 30 
Опера, 66 
Операције (радне просте), 118-

-120 
Општина, 114 
- земљоделско-ко:мунистичка, 

28 

Организација 
- друштвена, 12, 9З 
- рада у друттттву, 12, 1З8-

-151 
- развитак организације рада 

у друштву, 151 
Организација рада, 12, З3 
- машинска, 147 
Оруђа (средства за производ

њу), 11, 89, 93, 97, 104, 198-
-200 

- власници, 198 
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- радна, 56 
Оруђа за рад, 20, 26, 63, 65, 

82-83 (средства за рад), 100, 
198-200 

Оскудица, 71, 89-90, 97, 102, 
104, 105, 116, 156, 170, 197, 
199, 201 

Оснивач економске науке. 

(Адаы С:иит) , 17 
Отроци, 97, 213 

п 

Пазар, 32 
Памук, 43, 103, 106 
Пароброди, 214 
Патријархални односи, 35, 92 
Пекар, 55 
Пијаца (тржиште), 57, 90, 93, 

139, 211 
-- нова тржишта, 89, 90 
- радне снаге, 211 
Плата, 26, 97, 197 
-- годишња, 26 
-- за природне силе, 26 
-- јевтинија, 26 
Платина, 74 
Платно, 42-44 
Плеыена, 74, 114, 161 
Плуг, 98, 121, 166 
- парни, 140, 146 
Подела рада, 12, 55, 97, 113, 

114-137, 138, 139, 149 
- географска, 106-109, 114 
-- друштвена, 55, 114-110, 138, 

1З9 
~- '\1~1НУф~11ZТУРШ1 11 R-120 

Т':Iaшинска (фаБРИЧЕа), 123--
·~-125, 125-137 

-- у радионици, 139 
Подела рада. 214 
- историјски развитаЕ, 114--

-126, 214 
-- развитак, 128 
- утицај поделе рада на орга-

низам. 129-135 
Подела рада и комбинација ра

да. 140 
Позориште, 66, 68 

Појаве 
-- економске, 36, 70 
Политичка економија, IX-XVI, 

5-8, 143, 191, 209-227 
-- банкротство вулгарне еконо

мије, 209 
-- вулгаризација класичне по

литичке економије, 209 
-- грађанска политичка еконо

мија, 209 
- класична политичка еконо

мија, 209 
(види енглеско-смитовска 

школа) 
- критика политичке еконо

мије, 210 
- критичко-историјска школа, 

9 
-- курс политичке економије, 

210 
- марксистичка политичка 

економија, 210 
- нова начела политичке еко-

номије, 209-210 
-- социј алистичка политичка 

економија, 210 
Полиција, 57, 110 
Полуга, 120 
Пољоделско знање и искуство, 

33 
Пољодељство, 33 
Пољопривреда, 33 
Пољска привреда, 33 

наука о пољској привреди, 

33 

-- капитала, 23 
радне снаге, 23 

,н' 

PtU 

дација, 92 
Породица, 25, зо. З5, 114. 116. 

149, 161, 177, 178-180, 192, 
198, 203 

- глава породице, 193 
- земљорадничка, 87, 192 

патријархална. 114, 146 
Посао, 21. 44,57,62,91,92,117, 

138, 151 
-- Домаhи, 88-90 
Поседник, 20, 21, 198--200, 200 

-205 
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-- или капиталиста 198-200, 
200-205 ' 

Посредник, 57 
Потребе, 19, 28, 32, 34-35 67-

-69 ' 
-- животне, 19 
- личне, 111 
- материјалне, 35, 61 
- народне, 201 
- неЈ\Iатеријалне, 32-33 
- човека, 32, 33, 65-67 
Потрошач, 19, 57, 90, 148 
-- непроизводна потрошаЧI,;:а 

юraса, 88-90 
Потрошња, XIIl, 37, 63, 213 
- непроизводна, 88-90 
-- раскошна, 65---76 
Пошта, 27 
Право, 68 
Пракса, 167 
Предузеће, 23, 62, 93 
- акционарска, 103 
- индустријско, 23 
- капитаЛИСТИ'-IКО, 210 
-- крупно капиталистичко. ин-

дустријско, 23 . 
Предузимач, 93, 102 
- капиталиста 90 
Пређа, 100 ' 
Пренасељеност, 187-189 
Привилегија, 91, 93 
Привреда 
- народна, 88 
--- ПОЉСI{а, 33 
- приватна, 96 
Природа, 33, 41-42, 45-46 

природна нужност, 17 
~- пгt1Гn.,\НН rт,РУЕlТре:ш~ поре

дак, 17 
-- природни економски закон, 

17 
- природни услови, 107-109 
-- природно-техничке науке, 

33 
Приход, 91, 203 
-- породице, 30, 203 
Продавац, 35 
Продаја, 27, 35, 92 
-- радне снаге, 62 
- СJl:ободна, 21 
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Производ, 20, 26, 28, 33, 57, 87. 
88-90, 97, 107, 124-125 187' 
201 ' , 

-- власник производа, 35 
- Домаћи, 92 
-- земљорадње, 12, 163-176, 

187, 190-196. 
- количина производа, 19 
- луксузан, 70 
-- материј ални, 70 
-- народни, 89-90 
- природни, 41--43 
- прошлог рада, 95-96 
-- рада, 19, 20, 24, 34, 97, 102 
-- фабрички, 92 
- Француске, 187 
-- (су)вишак производа, 201 
-- чување производа, 82 
Производне гране, 88, 103 104 

140 ' , 

Производне снаге друштва, 58, 
64, 74, 87, 90-91, 93 

Производност, 19, 146, 194 
- друштва, 195 
- земље, 164, 166-176 
.- земљишта, 193-195 
- земљорадника, 193-196 
-- рада, 19, 34, 140, 166-176, 

196, 211 
-- радника, 196, 211 
Производља, IX, ХII, XIII, 9, 

11, 19, 34, 35, 36, 58, 90-91, 
104, 107-113. 
209, 213 . 

--- I3е.;lИI~:ИХ раЗZ\iера, 92 
- добара, 37 
- домаћа, 92 
- друштвена, ;П, \:Н), 147 

закони произвnпњр 163--176 -~,- -, 

-- занатлијска, 11?-120 
здру.Ж.ена, 20 

-- земљоделска, 178-206 
-- индустриј ска, 148 
-- капиталистичка, 23 30 198 

--200 ' , 
-- корисна, 65-76, 88-89 
-- малих размера, 30, 92 
-- мануфактурна, 118-120 

140-143 ' 



232 ~BET03AP МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА. IХ 

-- материјалних предмета, 198 
- машинска, 9, 141, 147 
- материј ални услови, 17 
-- металска, 148 
- намирница, 165-206 
-- народна, 70, 88, 96 
-- наука о производњи, 5-8 
- начин производње, 151 
- нова, 77 
- развитак производње, 198 
- штетна, 65-76 
Производња 
- оруђа, 198 
- робе, 21-22 
- сировина, 27 
- сувишна, 90 
- теХНИЧI<О усавршавање про-

изводње, 58, 67, 139 
- увеличавање 

89, 93, 105 
производње, 

-- удруживање за производњу, 

30, 34 
-- усавршавање производње, 

144 
-. успешна производња, 11, 12, 

106-113 
- форме производње, 20 
Произвођачи, 11, 21, 35, 57, 62, 

90, 100, 102, 107-113 
-- главнине, 89-90 
-- заштита произвођача, 93 
-- издржавање произвођача, 92 
Произвођачи 
- Е:апиталисти, 20, 22 
- мали, 93 
- подело. ПРО:И3ВОђача, 19 
- произвођачи као непроиз-
водни потрошачи, 41-45 

- произвођачи као производни 
потрошачи, 41--45 

- самостални произвођачи, 91 
- слободни произвођачи, 91 
Пролетаријат, 21, 23 
Промет, 57, 212 
- међународни, 212 
- унутрашњи, 212 
Професор, 60 
Профит (види добит), 5, 90, 210 
Путеви, 37, 57, 75, 87, 102, 116, 

117 

Пшеница, 69, 98, 167-169 

р 

Рад, 32, 33, 35, 41, 43--45, 47-
-64, 88, 91, 95, 97, 98, 100, 
103, 114-137, 139, 141, 148, 
199, 211 

- дечји, 91 
- друштвени, 36, 199 
- за васпитање деце, 58 
- за добијање материјала, 55-

-56 
-- за добијање оруђа за рад, 

10, 56 
- за образовање човека, 10, 58 
- за одржање здравља, 58 
- за пренос производа, 10, 

57-·58, 82-83, 107, 139 
- задружни, 111 
- земљоделски, 55, 108, 140, 

149, 165--176, 176--205, 211 
- женски, 91 
-- интензивно ст рада, 23, 210 
- који производи корисна 

својства намирница, 64 
- који производи корисна 

својства човека, 54, 64 
-- количина рада, 20, 37, 41, 62 
- комбинација рада, 34 
- комбиновани рад, 34 
- користан, 10, 11, 59, 60, 71-

-73, 91, 102, 105, 200, 201 
- :ыануфактурно организован. 

116-120 
- мишиЋни рад, 41, 43, 52-53, 

127 
- монотонија рада, 127-129 
-- награда за непроизводно и 

производно трошење рада, 

41--45 
- награда за рад, 95, 99 
- најамни рад, 109 
- народни рад, 19, 102, 199 
- научни, 70 
- некористан, 62, 91, 111, 200, 

201 
- неорганизован, 146 
- непосредни, 10, 54-55, 58 
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- непријатан, 10, 47-53, 111 
- непроизводан, 10, 59--64, 

69--70 
- непроизводно трошење, 63--

-64 
- организован рад, 30 
- посредни, 10, 54-55 
- право на рад, 24 
-- претерани, 26, 75, 111 
- пријатан, 10, 49, 52-53 
- производан (у производњу), 

10,43--45,54-64,90,111,116, 
150, 211 

- производно трошење рада, 

63-64 
- расипање рада, 62-63, 64 
- р аштркан , 148 
-- резервна армија (војска) ра .. 

да, 23 
- ручни рад, 103, 142 
- слободан рад, 28 
-- сувишак (вишак) рада, 63-

-64, 87 
- техничка организација рада, 

58 
-- штетан, 10, 62, 72-73 
Рад, 9-10 
- за чување производа, 10, 

56-57 
- У друштву, 107 
- умни, 41, 58 
- услови рада, 10 
- успешан, 33 
- сЬизички, 41, 60 
- фабрички, 92 
- наvчни. 9-10 
Радионице, 57, 117-120, 150 

гвO.tкђарске, 150 
~~poja~:L~e, 117-120 

- угљарске, 118 
Радна снага, 10, 11, 21, 23, 27, 

33, 34, 35, 36, 37, 62, 65-70, 
75. 88, 90-93, 100, 105, 106. 
114-137, 139, 142-151, 210, 
211 

- економија радне снаге, 150 
- јевтина, 23 
-- као роба (еспап), 23 
- народна, 20, 91-93 
-- распоред радне снаге. 10, 

65--69 

23:3 

- употреба радне снаге у 
друштву, 34 

- устројство радне снаге, З4 
Радни дан, 23, 142 
Радник, 26, 30, 62, 71-72, 89, 

91, 112, 114-137, 139, 143, 
166, 169-176, 198, 201 

- вреДНОЋа радника, 111-112 
195, 198 

- здравље радника, 6З, 91 
- земљоделски радник, 193-

-195, 198 
- мануфактурни, 116-120 
- образовање радника, 91, 104, 

112 
- положај радника у друштву, 

178, 198 
- производни радник, 178, 198 
- својства радника, 200 
- средства за издржавање 

радника, 100, 156 
- фабрички радник, 181 
Радници, 5, 20, 24, 31, 87, 91, 

100, 102-104, 116, 142-151, 
157, 180-184, 198, 201 
број, 19 

-- васпитање, 58 
- енглески, 143 
- земљоделски, 198 
- издржавање радника, 79-

-80, 102 
- индустријски, 148, 198 
- Е.ОРИСНИ, 150, 198, 200 
- неIШРИСНИ, 110, 150, 198, 200 
- односи међу радниr;;и~!а, < ~~ 
- организам радника, 12b-lјL: 

право радника на производе 

свога рада, 24 
- слободни, 143 

сувишшz радника. 139 
- транспортни, 57-58 
Радничка класа. 90, 102-104, 

150 
Радничка плата, 20, 21, 23, 24. 

27, зо, 62, 92, 103, 157, 197, 
198, 203 

-- минимум, 24 
фонд радничке плате 
(фонд најамнине), 102-104 

Раднички дан, 23 
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Раднички покрет, 28, 211 
Раднички стан, 83 
Раднички фонд (број радника 
у једној земљи као фактора 
производње) 35, 36 

Радничко 
- одело, 83 
- удружење, 113 
Радно вреые, 62 
Радно искуство, 30 
Рађања, 179-181 
Размена, IX, Хп, XIII, 25, 37, 

57, 87, 102, 161, 210 
-- организације за размену, 37 
Развитак, 31 
Расе, 12, 109-·110 
- негарска раса, 110 
Раскош, 64, 73·-76, 96, 111, 138, 

139, 162 
Расподела, IX, Хп, XIII, XV, 

19, 34, 36, 37, 210 
- дохотка, 210 
- органи за расподелу, 37 
Расходи, 89 
Рат (војна), 51, 71-72, 91 
Револуција, 24, 196, 209 
- радничка, 28 
- француска, 196, 211 
Ренте, 20, 23, 24, 27, 45, 198 
Рентијери, 64 
Реформе, 158, 160 
Риболов, 41, 46 
Ритер (витез), 71, 98 

21, 23, 210 
- цена робе, 23 

21, 91) 9,) 
138 

75. 34-86, 203. 205 
Р:,'да, 41, 116, 156 

Саобраћај, 37, 116, 139, 148 
Својина, 28, 30, 32, 36, 37, 126, 

141, 142 
- друштвена, 58, 141 
- зеIl1ље, 51, 140 

класе, 197 
:\!ала, 142 
општинска, 31, 35 

- приватна, 35, 45, 46, 141 
- феудална, 31 
Свила, 118 
Себри, 97, 213 
Сила, 28 
Село, 148, 149, 190-206 
Сељаци, 28, 74, 93, 142, 144, 148, 

149, 192, 193, 194-198 
- мале газде, 190, 193 
Сензали, 25 
Сировине, 27, 55, 56, 148 
Сиромаштво, 10, 25, 62, 67, 69, 

97, 111, 144, 150, 177, 190-
-193 

- народа, 111, 190 
Сиротиња, 23, 24, 26, 144, 155, 

157, 172, 196, 197, 199 
Слободе 
-- личне, 35 
Смртност, 183-189 
Солдати, 57, 71 
Софизам, 10 
Социјализам, 24, 28 
- критичко-историiска школа 

социјалиста К. Маркс, 28-
-31, 209 

- научни, 209 
Социјалисти, 9, 28-31. 209-

-214 
- критичко-историјска школа, 

9 
- утописти, 28 
Социј алистичка 
- ),!Исао, 9 
- ;\Iисао француска, 9 
- наун;:а, 28 
- начела, 28 
Социј алистичке 

- партије (УШ11зерзални про-
грам). 28, 29 

Соuиологија, 26 
Спахија, 28, 91, 97, 139 
Спахијски 

-- поданик, 28 
Спахилук:, 28 
Средства за производњу, 21, 30, 

37. 46, 56, 88, 90, 91, 97, 117, 
142, 183, 189 

Средства за рад, 11, 21, 32, 56 
Стале:.>!'::и, 36, 91, 114, 151,183 
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- занатски, 114, 138 
- земљораднички, 114, 196, 197 
- капиталиста, 89, 179 
- најамних радника, 27, 36 
- пастирски, 114 
- свештеника, 151 
-- средњи, 138 
-- трговачки, 114, 183 
- трећи, 138 
- укидање сталежа, 91 
Станови, 88, 111 
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RESUME 

Le plus imрогtапt et 1е plus vaste ouvl'age de Svetozal' Mar
kovic, "Les principes de l'economie рори1ајге (Nouveaux pl'incipes 
de l'economie роШiquе) selon N. G. Tchernichevsky« represente 
ипе оеи\/'ге economico-theor~que entiere et fondamentale et Ыеп 
qu'inachevee son importance <n'en est pas mоins grande. Cet ouvra
ge bien чие constituant en grande рагtiе un l'emaniementde la та
meuse oeuvre de N. G. Tchernichevsky "Очеркu nолuтuч.ес-коЙ 
e-КО7iО.мiu .- по Muљy", parue en 1869/70 а Geneve, est lоin de 
тапчиег d'originalite. Une bonne partie des textes est eCl'ite ega
lement d'apres 1е »Capital« de Магх, раги en 1867. Une тшеиге 
partie est inspiree раг 1е ... Cours d'economie nationale et sociale« 
de During (»Cursus der National und SocialOkonomie«, 1873) et son 
»Histoire critique de l'economie nationale et du socialisme« (»Kri
tische Geschichte der NationalOkonomie und des Socialismus«, 1871), 
ainsi чие раг les travaux de l'un des plus proches collaborateurs 
de Магх, Ecchal1ius. L'oI1iginalite des idees de Маl'Х, еn particulier 
celles concernant 1es problemes economiques еп SегЫе, ainsi чие 
lЪаЫlеtе avec laquelle il manie les idees еmргuntееs, suгtout а 
Магх, (Marko\тic est а11е Ыеп plus lојn чие Тсhегniсhе\!skу) don
nent а cet оuvгаgе ип сагасtеге autonome dans иnе gгandе те
suге. :Магkоviс у tгаitе ипе sегiе d'imрогtаnts ргоыeеss econo
miques. 

Магkоviс а есгit les "Ргiпсiреs de l'economie nationale (Nou
veaux ргiпсiреs de l'economie роlitiчuе« аПп de jetel' ипе base 
есопоmicо-thеогiqие systhematique роиг son action scientifique et 
._::... __ --.,,~..,L:-.,.,""~_,....::~_'"' """,,,,, ,...1"",,,,,, ~...1':"''"'-,..... ...:t"" ~,...,1""""'~ ....... ~r>1_"",..,.. __ 1",_ .. ",", .. '':1 ..... ".....,_"" 
.!. с: \! ~IiU t..<.I.UJ..iJ..iCl-l.l С, СЈ...!. ис.:::, .,iUCC.:> \..АС .1.. L.J..LCL .L.Ll.\.....J.J.c:: v"':).D..,'r У. u.....LJ.. \...V.L.L-" 

naissait 1е miепх, grace а БОП Беј опг en R.пssiе et еn lе;;; сотрlе
tant раг celles de Магх et les siennes. Markovic critique egalement. 
dans cet oHvrage. l'economie роlШqш~ Ьопгgеоisе et s'oppose анх 
]10mЬгеl1Х Ol1v-rages (1е;;; есопnmјstеs bOt11'ger,is ",егЬе;;; с1е ]'еооаие. 

110tamment а СеclоmЩ Mi;atov-ic. А l'instal~ de МШ et Tchernichev
sky. Магkоvic а соп~и son 01..lvгаgе еп cinq livres (1. La production, 
2. 1а Distribution. 3. L'echange, 4. Les conditions du ргаgгеs есо
потјчие, 5. Le г61е de l'Etat dans l'есоnотје) mais n'a геmis а 
l'imрrimегiе, de son vivant, que le ргетјег 1ivre (»La production«), 
tandis que 1е manuscI'it de БОn deuxieme livге (»lа distl'ibution«) 
а Не геtгоuvе et publie p1us tагd, L'attitude сгШquе de Maгkovic 
а ћ~gагd de l'egard de l'economie роШјчие V'Ulgaiге Ьоuгgеоisе des 



248 СВЕТОЗАР IvIАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, IX 

аutеuгs fгащаis et Ьгitаrшiquеs n'etait pas иn simple ca1que Је 
сеПе de Тсhегniсhеvskу ои Ма1'Х, mais etait adaptee аих сјгсоn.:;
tances sociales et есопоmiquеs ainsi qu'aux idees ргеvаlаnt еn 
8е1'Ые dans les annees сiпquаntе et аи debut des annees soixante 
Ји siecle dе1'niег. 

Le ргетјег livге des .. Ргinсiреs ... « Ыеn qu'il геР1'еnЈ l'арр1'О
che factoгielle соnnие, selon 1aquelle les fасtеuгs de p1'oduction (lе 
t1'avai1, 1е capita1 et 1а te1'1'e) sont engages dans 1е ргосеssus de рго
duction de maniеге 8. realiser 1е p1us gгоs produit а тојnЈге fгаis, 
contient Ileanmoins des vues огiginа1еs de Mal'kovic. Partant de 1а 
ЉеО1'је de 1а valeuг de t1'аvаil, il s'eleve cOIlt1'e l'ecoIlornie politique 
bouгgeoise et l'exploitatioIl capitaliste de la classe oиvгЊгe еn 8е1'
Ые et adopte l'enseignement de Магх sul' la valeul' et la main 
d'оеuvге еп ta..l1t que maтchandise, dепош:;ant l'exploitation des 
masses popu1aiгes раг l'аррагеil Ьuгеаuсгаtiquе de SегЫе, il ргбnе 
des геfогmеs socia1es et economiques раиг arrivel' аи socialisme. 
Procedant de l'ana1yse des fасtеш's de production et des possibilites 
de les ицlisег, ilmettait еn evidence les avantages de la p1'oduction 
еn systeme socia1iste ainsi que les taux de p1'oductivite du travail 
plus elevespal' гаррогt 8. сеих du capita1isme, suгtout en се qui 
concel~ne les defauts du systeme d'usine (Chapitre ХТ du 1ivre ecrit 
d'apl'es Магх). 

А la difference de МШ, Maтkovic souligne egalement que 
l'аррогt de chaque facteuг de р1'оduсtiоn peut et doit se distinguer 
et souligner que la va1eul' est сгеее ра1' 1е travai1. S'enchalne ensuite 
son апаlуsе du travail ргоt1uсtеш' et поп ргоduсtеuг, dans 1aquelle 
i1 souligne que 1е tгаvаil producteur est се1иј qui сгее des va1eurs 
Lltilitаiгеs et ajoute de la valeul' аи nouveau produit. Le сагасtеге 
зосја1 de la ргоduсtiоn est mis еn yaleul' тајз il est sou1igne аиззј 
que la герагtitiоn, таlмге 1е сагасtеге du ћЋvаil en tant qu'unique 
factclll' de ргоdисtiоn, dерепd d'lll1C зегје d'autres facteurs et еn 
ргетјег lieu du гаррогt de ргоdисtiоn. d'oll decoll1ent d'аil1ешs 1e~ 
diffегеnсеs dапs 1е сагасtеге de 1а ргоduсtiоn et de la герагtitiоп 
а diЊ§гепtеs epoques du deyeloppement socio-economique de lЪи

et ауапт tout entre lа capitalisme et le зосјаНзте naissant 
Mal'kovic сопsidегаit le сарitэЈ соmте ипе саt.еgогiе histQrique 

ет soulignait que 1е fait d'etl'e propl'ietaire du capital рег
;~еtt:йt 3.и~c: capitalistes d'cj::ploitCl~ 1а cla:;:c QU"y-riеl~€ et de ri§alis€г 

ипе distrib1Jtion tгiрагtitе cIes revel1US еп systeme capit.aliste de 
production, се qui 1'а incite а critiquer ega1ement 1е s:ysteme de 
libre сопсипепсе ет 8011 impact sи 1а distributiоп tI-iрагtltе Il de
nоnсе 1е сагасtеге поп гаtiОlшеl de се genre de pl~od11ction. I,a cri
tique de Ја distribution du travail, d1J systeme' machiniste et та
nufacturier, fonde зиг les гappoгi:в capitalistes de production з'еn
chaine Зlll' сеНе апаlузе, le machinisme permettant ип mode сарј
taliste de production et l'exploitation de 1'0uvrieг. 

Dans la deuxieme рагtiе du livre (сhарitгеs XIII-XVI), Маг
kovic гејеttе les vU.es de МШ е! Maltus sul' la population et souligne 
que 1а misere de 1а classe оиупеге est due а l'exp101t.ation capitaliste 
et поп раз а 1а > .. 101 зиг 1а popu1ation«, сотте Нз de ргеtепdаiеnt. 

REsuME 249 

Il convient, а 1а Пn, de di1'е quelque cllOse sш l'introductiol1 
de Svetozal' Магkоviс (»Notions gепега1еs«) dont les уиез ont sus
cite p1us d'un malentendu. Се chapitre Й0nnе иn apeГ~H des »diffe
rentes di1'есtiОIlS de 1а реnзее economique« (de А. Sm,ith, Ricагdо, 
»Les origines de l'есо1е fran~aise: ,economistes de peuг' ... «, Ј. В. 
8ау, Bastiat, Сагеу, .. Ecoles сгitiсо-histoгiquеs du socia1iste 
К. Marx«).Le сhарitге .. Le defaut de la 10ј de Магх виг 1е deve
loppement sacial« constitue Шlе clitique de Кю'l Магх а qt1:i Marko
vic гергасhе d'avoir suscite des malentendus«. Nous citons integra-
1ement сеНе paгtie: 

"C'est la 1е соuгз de pensee de la cl'itique historique de К. Магх. 
11 у а dans l'ensemble ипе зеи1е rnais t:res importante eIТeиг. Le 
deve10ppement de 1а societe capita1iste est еn effet l'histoire fac
tuelle de la societe occidenta1e; et ies lois qui У геgissепt le deve
loppement econornique s011t ~r; ~ait jus~es. Mais се nе ~?~t аЬsоlи:
ment pas des lois а'unе sосиtе humщnе., Chaque soclete nе dOlt 
pas nесеss.aiгemепt traverser toutes 1es etapes раг 1esquelles est 
раББее 1а societe industri.elle, l' An~letelТe pa~' exe~ple, ,q~e К. Магх 
avait еп fait, еп vue. Si les ОUVtГlегs апg1ал.s аvюеnt ete dans и11е 
autl'e situation et 8.ип аиtге niveau de c011science аи moment de 
1а dесоuvегtе et de l'iпtгоduсtiоn des mac11.i11es, Нв n'auraient, sапs 
doute, jamais регтјз que l'.economie ,capita~iste' se. deve10,Ppe, а 
l'ехtгеmе роиг Ilе penser а la tгаnsfопnаtlO11 sосш1е qu аргев. 
Ils l'аuгаiепt fait Ыеп ava11t. Nous vоulопs diге рат la qu'une so
ciete peut tгапsfOl'mег so.n eCOl:omi~ fondee sUI' la pe~it~ рr:орГiе'Lе 
et iпtгоdui1'е la ргоduсtlOП тесаlllчие la pltls Sophlstlquee запв 
роиг аutапt passel' раг 1е ,ршgаtОl'illm' (lе 1а Pl'OC1Llction capitaliste,·. 
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