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Резюме

Целта на изследването е да се анализира ролята на Михаил Иванович Туган-
Барановски за подмяната на терминологичния апарат на политикономията, т.е. 
заместване на веригата понятия – „ценност“, „потребителна ценност“, „раз-
менна ценност“, „принадена ценност“ и пр., с термините – „стойност“, „пот-
ребителна стойност“, „разменна стойност“, „принадена стойност“ и пр. За 
целта решихме следните задачи: показахме значението на идеята на Туган-Бара-
новски, че освен категорията ценност, в руската политическа икономия трябва 
да се използва и категорията „стойност“; изследвахме теорията за стойността 
на Туган-Барановски и теорията на Маркс за ценността; разгледахме критиката 
на Туган-Барановски на марксовата теория за принадената ценност. Методоло-
гична основа на изследването е материалистичното разбиране на историческия 
процес. Резултатите са – „събуждане“ на научното съзнание на икономистите 
за необходимостта от възстановяване на континуитета на икономическата нау-
ка. Заключението е, че идеята на Барановски понятието стойност да се използва 
не само за ежедневна употреба, но и като икономическа категория, заимствана 
от Ленин, е съществен елемент за изцяло подменяне на категориалния апарат на 
политикономията.

Ключови думи: вериги понятия  сто ност  ценност  принадена сто ност  
принадена ценност  разменна сто ност  разменна ценност

JEL: B25

Проблемната ситуация

т няколко години поставям в публичното пространство проблем т за 
необходимостта да се в зстанови континуитета на икономическата наука в 

усия и Б лгария а денов   . Континуитета е разк сан от . И. 
енин.  хода на с здаване на бол еви ката идеология то  не само реви-

зира марксизма  но ревизира и категориалния апарат на класическата поли-
тическа икономия.  стреме а си да отк сне  марксистката политическа 
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икономия от бур оазната  политическа икономия  енин подменя основ-
ния категориален апарат на класическата политическа икономия. аедно с с 
с ми лениците си  . Богданов  И. тепанов и . Базаров то  преве да 
Капитал т  на Маркс  като изцяло замества термина ценност  и произ-

водните му с термина сто ност  и производните му. апочва ост р спор 
ме ду него и . труве. Този спор се прехв рля и в Б лгария. озицията 
на . Благоев е  че б лгарските марксисти не трябва да подменят марксовия 
категориален апарат  че не бива да се разк сва континуитета на икономи-
ческата наука. то как . Благоев преве да Капитал т  на Маркс  давам 

д р анието  на Капитал т  в неговия превод  потребителна ценност  
ценност  субстанция на ценността  величина на ценността  разменна цен-
ност  относителна орма на ценността и еквивалентна орма на ценност-
та  проста орма на ценността  п лна или разв рната орма на ценността  
разв рната относителна орма на ценността  всеоб а орма на ценността  
парична орма на ценността  мярка на ценността  цената е само идеална 

орма на ценността  ценността на работната сила  процес на образуване на 
ценността  ценността на работната сила и ценността  с здавана в процеса 
на труда  са различни величини  процес т на с здаването на принадената 
ценност  норма и маса на принадената ценност  относителна принадена цен-
ност  ценност  пренасяна от ма ината на продукта  абсол тна и относител-
на принадена ценност  норма на принадена ценност  превр ане на прина-
дената ценност в капитал и пр. Маркс   с. - .

а разлика от . Благоев  . Бакалов за итава обратната теза  че б лгар-
ските марсисти трябва да последват примера на енин и неговите с ми -
леници и да подменят категориалния апарат на класическата политическа 
икономия.  своя превод на Капитал т  то  изцяло подменя категория-
та ценност  и производните  с термина сто ност  и производните му 
Маркс  .

о сега  в преки кардиналните социални транс ормации в усия и Б л-
гария  в икономическата наука прод л ава да се използва подменената от 

енин терминология на класическата политическа икономия. Има и изкл -
чения.  Б лгария  например адекватен терминологичен апарат използват 
двама учени от   про . икола  енов и доц. Татяна ецева- орче-
ва.  усия това правят  . . митриев  . . именко. . М. убакиро-
ва  . агман и др.

одмяната от енин на терминологията на класическата политическа 
икономия  и в частност на марксистката политическа икономия има своята 
предистория. редисторията мо ем да открием в творчеството на големия 
руски икономист М. И. Туган-Барановски. То  п рви лансира тезата  че 
освен категорията ценност  в руската политическа икономия трябва да се 
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използва и категорията сто ност . Тоест  думата сто ност  има не само 
е едневен смис л  но и научен. И този смис л е  че с нея се изразяват раз-
ходите на производството. е о различно от с д р анието на категори-
ята ценност. Изхо да ки от тази теза  Туган-Барановски изказва мнение  
че марксовата теория за трудовата ценност е уязвима  за ото се разгле да 
като теория за ценността  а не като теория за сто ността.

Концепция на Туган-Барановски оказва силно влияние в рху развитие-
то на руската икономическа мис л.  руската икономическа наука започ-
ват дискусии за използването и изместването на термина ценност  от тер-
мина сто ност . ече отбелязах  че в превода на Капитал т  на Маркс  

енин и неговите с ратници заместват понятието ценност и производните 
му с термина сто ност и производните му. лед еликата октомври ска 
револ ция  г. започва постепенното налагане на лениновата термино-
логия  сто ност  потребителна сто ност  разменна сто ност  принадена 
сто ност и т.н. о окончателно това става след тората световна во на  
в в вр зка с издаване на учебник за с ветските вузове по политическа 
икономия.

огично е след отстраняването на К  в в властта в усия в началото 
на -те години  и преврата на . .  г. в Б лгария  в двете страни на-
силствено нало ената ленинова терминология да отпадне и да се в зстано-
ви нормалната терминология  св рзана с категорията ценност. о  това не 
става. трува ми се  че аз с м п рвият  ко то постави в прос т за вр ане 
к м естествената терминология. И то чак през  г. онастоя ем както в 

усия  така и в Б лгария все о е лениновата терминология доминира. о  
все пак  макар и плахо  започва да се употребява и класическата терми-
нология. адявам се  тази студия да ока е в зде ствие в рху научната ни 
об ност  и да се в зстанови адекватния терминологичен апарат на иконо-
мическата наука и не ния континуитет.

Изрично искам да подчертая  че Туган-Барановски не предлага замест-
ването на веригата св рзани понятия  ценност  потребителна ценност  раз-
менна ценност  принадена ценност и т.н.  с веригата св рзани термини сто -
ност  потребителна сто ност  разменна сто ност  принадена сто ност и т.н. 

амяната на едната верига понятия с другата верига термини  което правят 
енин и неговите с ми леници  нес мнено има вр зка с предло ението на 

Туган Барановски за в ве дане в научен оборот на понятието сто ност. о 
това са две различни не а.

 книгата си  Теоретические основ  марксизма  Туган-Барановски про-
д л ава да използва веригата от понятия  св рзани с категорията ценност  
Туган-Барановски  . апример раздел т  в ко то се разгле дат двете 

вериги термини е озаглавен енност  и прибавочная ценност  Туган-
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Барановски   с. . еста глава е озаглавена  енност  и стоимос-
т  Туган-Барановски   с. .  тази глава то  използва понятията  
трудов х теории ценности  учение о ценности Маркса  характер ценности  
ценности и цена  учение о ценности  ценност  в об ем смисле слова  хо-
зя ственная ценност  и др.

 с ото време  обаче то  в ве да и друга верига от понятия  има и за 
основа категорията сто ност . апример  чение об абсол тно  и отно-
сител но  стоимости  труд как абсол тная стоимост  относител ная стои-
мост  абсол тная стоимост  Туган-Барановски   с. .

а видим на -напред как Туган-Барановски преве да Маркс

Как Туган-Барановски превежда Маркс?

то как  ове ката работна сила в течно с стояние или чове кият труд 
с здава ценност  но все о е самият то  не е ценност. Труд т става ценност 
едва в застинал вид  в материална орма.  Туган-Барановски   с. .

 моногра ията Бума н е ден ги и металл   Туган-Барановски 
с о използва поредицата от термини  св рзани с категорията ценност . 

о използва и термини  св рзани с понятието сто ност .
апример на стр.   товарная теория ценности денег  ценности де-

нег  товарная теория ценности денег  ценност  денег  ценности денег  
об епризванно  теорие  ценности денег  стр.   ценности денег  тео-
рии ценности денег  стр.   ценности денег  ценност  товара  стоимос-
т  продуктов в смис л на себесто ност  ценност  отдел н х товаров  
стоимости производства  стоимост  производства  стоимост  производ-
ства  стр.   стоимост  производства  издер ек производства  трудовая 
стоимост  производства  стоимост  производства  трудово  стоимост  
производства того товара  трудово  стоимост  производства  трудово  
стоимости производства одного товара  стр.   трудово  стоимости 
производства однаго товара  трудово  стоимости производства данного 
товара  трудово  стоимости производства однаго товара  трудово  сто-
имости производства однаго товара  трудово  стоимости производства  
ценност  денег  стр.   стоимост  производства  ценности  ценност  
денег  ценност  денег  стр.   ценност  денег  ценност  денег  ценност  
денег Туган-Барановски  .

идно е  че Туган-Барановски преве да Маркс и другите икономисти адек-
ватно  т.е. с техния автентичен терминологичен апарат. о относно понятията  
св рзани с производствените разходи то  използва термина сто ност .

реди да разгледам този проблем  за в ве дане в научен оборот на по-
нятието сто ност  искам да анализирам една претенция  на Туган-Бара-
новски к м Маркс.
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Туган-Барановски счита  че Маркс в своята трудовата теория  сам проти-
воречи на себе си.

а какво става дума

Вътрешните „противоречия“ в теорията на Маркс  
за разменната ценност, според Туган-Барановски

Туган-Барановски подчертава  че Маркс разграничава цената на стоките 
от тяхната ценност. а разлика от другите икономисти  които  според него  
понима т под ценности то е самое абстрактно  что конкретно является 

цено  Туган-Барановски   с. .
о натат к Туган-Барановски се спира  на посочено от други икономисти  

с които то  очевидно е с гласен  противоречие  в разбирането на Маркс 
за субстанцията на ценността в п рви том на Капитал т  и разбирането 
му за това в третия том.  именно  Маркс строго разграничава понятието 
ценност и цена. лед появата на  том на Капитал т  много забелязват в 
учението за ценността в този том противоречие с учението за ценността в  
том.   том Маркс нап лно определено признава  че не трудовите разхо-
ди  а капиталистическите разходи в производството  разходите на капитал  
регулират стоковите цени  докато в  том на Капитал т  автор т пров з-
гласява труда за субстанция на ценността  Туган-Барановски   с. .

 драги читатели  ви дате ли някакво противоречие в в в згледите на 
Маркс в  и  том  е  няма никакво противоречие  ротиворечие има в 
тезата на Туган-Барановски. т една страна то  казва  че Маркс строго 
разграничава понятията  ценност и цена .  от друга страна  веднага в 
следва ото изречение забравя  какво е казал и т рси противоречие в две 
определения на Маркс на две различни не а  ценност и цена. стествено 
е  че определенията на две различни понятия са различни едно от друго. 
Така че няма противоречие в в в згледите на Маркс за ценността на стоки-
те в  и  том на Капитала .

ре ката на Туган-Барановски  обаче не е случа на . е на с ата 
страница то  в ве да две нови понятия.  именно понятието абсол тна 
трудова теория за ценността на Маркс  и относителна трудова теория за 
ценността на икардо . ито Маркс нарича своята теория за ценността  
абсол тна  нито икардо своята  относителна . снованията на Туган-

Барановски да нарече марксовата теория за ценността абсол тна  а на 
икардо  относителна  е в това  че според него  икардо е ви дал в 

труда само един от многото актори на ценността  а за Маркс труда е самата 
субстанция на ценността.  Туган-Барановски   с. .

 тази теза на Туган-Барановски няма ни о вярно. Марс и икардо в 
еднаква степен акцентират  че ценността на стоките  освен от вло ения в 
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тях труд  зависи и от тяхната рядкост . о те игнорират тези стоки  които 
са редки  и анализират ценността на преобладава ото количество стоки 
на пазара.

то какво казва икардо  рите ава ки полезност  стоките черпят раз-
менната си ценност  цитирания превод ценност  е дадена с термина 
сто ност .  от два източника  от своята рядкост и от количеството труд  

ну но за тяхното добиване.
Има някои стоки  чиято ценност се определя единствено от редкостта им. 

икак в труд не мо е да увеличи тяхното количество и затова ценността им 
не мо е да б де намалена чрез увеличено предлагане. К м този род стоки 
спадат някои редки статуи и картини  редки книги и монети  вина с особено 
качество  които могат да б дат приготвени само от грозде  отгле дано на 
специална почва  сре а а се в много ограничено количество. енността 
им с всем не зависи от количеството труд  п рвоначално необходимо за 
тяхното производство  и се изменя с изменението на богатството и склон-
ността на ония  които елаят да ги прите ават.

о тези стоки представляват много малка част от масата стоки  които 
всеки ден се разменят на пазара. реобладава ата част от тези предмети  
които са обект на елание  се доставя от труда  количеството им мо е да 
б де увеличено не само в една  но в много страни почти без каквото и да 
е било предопределяно ограничение  ако сме склонни да употребим труда  
необходим за тяхното получаване.

ледователно  когато говорим за стоки  за тяхната разменна ценности за 
законите  които регулират относителните им цени  винаги имаме предвид 
само такива стоки  чието количество мо е да б де увеличено чрез изразход-
ване на чове ки труд и в производството на които конкуренцията де ства 
без ограничение.  икардо   с. .

Какво казва Маркс по този в прос
иамантите се сре ат рядко в земната кора  казва то  и за това нами-

рането им струва средно много работно време.  поред веге в  г. 
цената на целия продукт от осемдесетгоди ната разработка на бразилските 
диамантени мини о е не била достигнала средната цена на   годи ния 
продукт на бразилските захарни или ка е ни плантации  макар п рвият да 
представлявал много повече труд...  Маркс   с. .

Така че труд т не е единствения източник на произве даните от него 
потребителни ценности  на ве ественото богатство. Труд т е ба ата на 
това богатство както казва лям ети  а земята е негова ма ка.  Маркс  

 с. . И в този превод  както и при превода на икардо  понятието 
ценност  е сменено с термина сто ност .

икардо и Маркс не се занимават с ценността на редките стоки. Те се 
занимават с ценността на преобладава ото количество стоки  чието ко-
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личество мо е да б де увеличено чрез изразходване на чове ки труд и в 
производството на които конкуренцията де ства без ограничение.  икар-
до   с. .

свен това  те разгле дат ценността само на тези блага  които са пред-
назначени за размяна  т.е. които са стока. Когато ивач т изработва една 
дреха  която не е предназначена за прода ба  а за неговата лична употреба  
то тази дреха няма разменна ценност и следователно не влиза в кр га на из-
следваните стоки.  този кр г не влизат и благата  които имат потребителна 
ценност за човека  например в здух т  водата и пр.  но които човек потребя-
ва без да е необходимо да ги купува.2

то една мис л на Маркс  потв р дава а казаното  и която показва  че 
за никаква абсол тизация на труда не мо е да става дума при него. а 
труда  доколкото произве да потребителни ценности в превода е използ-
ван термина сто ности  вместо ценности  е погре но да се ка е  че то  
е единственият източник на произведеното от него  а именно на ве ест-
веното богатство. Т  като то  е оная де ност  която приспособява ве е-
ството за тази или онази цел  то  се ну дае от ве еството като предпос-
тавка.  различните потребителни ценности пропорцията ме ду труда и 
природното ве ество е тв рде различна  обаче потребителната ценност 
винаги с д р а някак в природен субстрат. Като целес образна де ност 
за усвояване на природното в една или друга орма труд т е природно ус-
ловие за чове кото с ествуване  независимо от всички социални орми 
условие за обмяна на ве ествата ме ду човека и природата. апротив  тру-
д т  с здава  разменна ценност  е специ ична об ествена орма на труда. 

апример ива кият труд в своята ве ествена определеност като отделна 
производителна де ност произве да дрехата  но не и разменната ценност 
на дрехата. То  произве да последната не като ива ки труд  а като аб-
страктно всеоб  труд  а този последният принадле и к м една об ествена 
взаимовр зка  която не е с ита от ивача. Така в античната дома на ин-
дустрия ените са произве дали дрехата  без да произве дат разменната  
ценност.  Маркс  т.  с. .

Туган-Барановски тв рди  че онятието абсол тна трудова ценност 
е кра г лен кам к на икономическата система на Маркс . Туган-Ба-
рановски   с. . о натат к то  постоянно говори за марксовото 
понятие  абсол тна трудова ценност.  акт е  че п рво  ник де Маркс не 
използва това понятие. торо  че това понятие по никак в начин не с ответ-
ства на неговите в згледи.

2 одата и в здух т са изв нредно полезни  те са дори необходими  за да с ествуваме  
но при нормални обстоятелства сре у тях не мо е да се получи ни о.  икардо  

 с. .
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Туган-Барановски вменява на Маркс тези  каквито няма в неговите из-
следвания. И след това критикува  измислените от него самия тези. Тоест  
удря в ни ото. оди бо  с с сенки .

а  яр к пример за това е вече споменатото противоречие  на марксо-
вото учението за ценността в  и  том на Капитал т .

тре ното противоречие на понятието ценност при Маркс  се закл -
чава  следователно  в следното  пи е то . енността е  с гласно Маркс  ове-

ествения труд. о  както Маркс признава  стоковата цена не с впада с тру-
довите разходи  в с ото време труд т не мо е да се ове ествява в ни о 
друго  освен в цената. ледователно  ценността не е ове ествения труд.

тре ното противоречие на разгле даното понятие  мо е да се счи-
та  по този начин  за установено. Това противоречие поставя Маркс пред 
следната дилема  или стоковите цени се определят от ценността  и  в так в 
случа  ценността не мо е да с впада с трудовите разходи  т  като цена-
та не с впада с трудовите разходи  или стоковите цени не се определят от 
ценността  и  в так в случа  понятието разменна ценност губи всякак в 
определен смис л  т  като разменната ценност не мо е да се мисли дру-
гояче  освен като основа на цената.  Туган-Барановски   с. - .

ярно ли е писаното от Туган-Барановски  Има ли в тре но противоре-
чие в в в згледите на Маркс  ествува ли дилема  пред Маркс

е  не е вярно писаното от Туган-Барановски. а да открие противо-
речие  в в в згледите на Маркс  Туган-Барановски взема една  безспорно 
основна теза в неговите в згледи  че разменната ценност на стоките се 
определя от ове ествения в тях труд. И му приписва друга теза  че труд т 
не мо е да се ове ествява в ни о друго  освен в цената.  няма такава теза 
при Маркс. Изли но е да коментирам анализа на Маркс за двоякия харак-
тер на труда  за разменната и потребителната ценност на стоките  за това  
че разменната ценност на една стока се изразява в потребителната ценност 
на стоката  с която тя се разменя и пр. секи  ко то повече или по малко е 
запознат с марксовото учение е наясно  че в в в згледите на Маркс няма 
приписаната му от Туган Барановски теза.

ответно  и дилемата  която Туган Барановски представя  като че ли 
с ествува  е ал ива  измислена дилема. о  за о Туган-Барановски ал-

и ицира в згледите на Маркс  за о му приписва нес ествува и тези

Защо Туган-Барановски фалшифицира тезите на Маркс?

Много просто
а ото то  иска да отрече ролята на непосредствено производителния 

труд в с здаването на об ественото богатство.



Концепцията на Михаил Иванович Туган-Барановски за необходимостта от ...

ри капиталистическия начин на производство  непосредствено произ-
водителният труд се упра нява от наемния работник. одчертаването на 
ролята на наемния работник за с здаване на ценността на стоките е основ-
ния акцент на теорията на Маркс. И на цялата класическа политикономия. 

 да  но капиталист т счита  че то  а не работник т с здава об ественото 
богатство. азбира се  така считат и икономистите  поставили се в услуга на 
класата на капиталистите предприемачи.

помням си  че в младе ките си години  когато четях една от книгите на 
Максим орки бях окиран от сцена  описана от него. орки описва банкет 
на сдру ението на т рговците по река олга.  словото си председателя на 
сдру ението  в в високопарен стил говори за това  че именно те  т рговци-
те по река олга са мотора  на об ествения прогрес в усия. Т  като ор-
ки е гениален писател  сцената звуче е за мен много достоверно.  с ото 
време предизвиква е искреното ми в зму ение. Как така тези гнусни  ка-
питалисти  алчни експлоататори е считат себе си за маята  на об естве-
ния прогрес   младе ките си години бях попил  в себе си о ициалните 
идеологеми на с вкупния капиталист  номенклатурата на БК .  частност  
идеологемата за ло ите  алчни  експлоататори  капиталисти. И за мен 
тяхното самос знание за носители на об ествения прогрес бе е ок.

 зрелите ми години идеологемите на управлява ата класа бяха изхв р-
лени от моето с знание. И с всем споко но и с разбиране посре нах раз-
с денията на един мо  с селянин след . .  г.

реди . .  г. то  бе е работник в с седния град Тетевен. оне е 
е кад рен и работлив  бе е се издигнал до примерно  бригадир. е си 
спомням точно каква му бе е дл ността. Като психика и манталитет бе е 
типичен работник  т.е. представител на наемния труд. лед . .  г.  
обаче  то  и неговия е  успяват да приватизират тяхното неголямо пред-
приятие. И то  става капиталист-предприемач. ре аме се в родното ми 
село  Торос. И то  започва да ми обяснява какви проблеми има с с своите 
работници. Как те искат високи заплати и как то  не е с гласен с техните 
искания. а о  а ото  според него  приходите в предприятието се д л ат 
на неговия труд  а не на труда на работниците. Какво правят работниците  
ми казва то . Ми те  в р ат с в р ено механична работа. али е имаме 
по-високи или по-ниски доходи зависи само от мен  казва то  а не от тях-
ната работа.

азс денията на този мо  с селянин  капиталист-предприемач  изоб-
о не ме учудиха. амо си помислих  ето как смяната на социалната роля 

коренно променя начина на мислене на хората.
с ност  при капиталистическия начин на производство в производ-

ствения процес  в производството на материални блага участват двама ед-
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накво ну ни на производството социални акт ори  непосредствения про-
изводител и капиталиста-предприемач. а да има производство  трябва да 
има непосредствен производител. Тоест  наемен работник. о трябва да 
има и капиталист-предприемач  ко то да прави инвестиции и да организира 
производствения процес. Без наемен работник  не мо е да има производ-
ство. о производство не мо е да има и ако липсва капиталиста-предпри-
емач. Тук не се спирам на появилото се в тре но разделение на труда в 
с вкупния капиталист  в в вр зка с появата на акционерната собственост. 

е разгле дам раздвояването на капитала на капитал-собственост и капи-
тал- ункция. И с ответно единството  но и противополо ността ме ду 
производствения и банковия капитал.

вата социални акт ора  наемния работник и капиталиста-предприемач 
са еднакво необходими  за да има производствен процес. Там е работата  
обаче  че ме ду двата социални акт ора има ундаментални противоречия. 
Те са многобро ни по вид  многобро ни по равни а на проявление  различ-
ни и променя и се в хода на историческото развитие. сновно противоре-
чие ме ду капиталиста и работника  от в зникването на капиталистическия 
начин на производство  та до сега  е относно пропорциите  в които се дели 
новос здадената ценност ме ду тези два социални акт ора.

акт е  че представителите на класическата политикономия и Карл 
Маркс  като неин на -виден представител  с с своето разбиране за труда  
като субстанция на ценността на стоките  изразяват интересите на наемния 
труд. акт е и това  че с временната икономическа наука  с малки изкл че-
ние изразява интересите на капитала.

Туган-Барановски е икономист  ко то изразява интересите на капитала. 
То  се представя за марксист. о  както видяхме  ал и ицира в згледите 
на Маркс.

Как Туган-Барановски за итава интересите на капитала
то неговата основна теза  токовите цени изразяват  чрез себе си не 

трудовите разходи  а разходите на капитала  капиталистическите разходи 
на производството.  стоковите цени се ове ествява не труда очевидно 
има предвид  че не се ове ествява труда на наемния работник  бел. моя  
а разходите на капитала. И т  като труд т не мо е да се ове ествява  в 
ни о друго освен в стоковите цени  то  следователно  труд т изоб о не се 
ове ествява в стоковото стопанство.  Туган-Барановски   с. .

Мисля  че всичко е ясно  поред Туган-Барановски труд т на наемния 
работник  производственото използване на неговата мускулна енергия  нер-
ви  кр в  умения и пр.  не с здава никаква ценност на стоките. Ценността 
на стоките се създава от капиталиста!

яма да изпадам в дребнотемие и отново да посочвам  че няма при Маркс 
теза  която му приписва Туган-Барановски.  именно  че трудовите разходи 
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се изразяват в стоковите цени.  случая ме интересува друго  че  Туган-Ба-
рановски абсол тизира ролята на капитала в производствения процес. И иг-
норира ролята на труда на непосредствения производител. преки  че раз-
ходите на капитала  не са ни о друго освен разходи за работна сила  чието 
производствено изразходване в в всеки производствен цик л с здава нова 
ценност. И разходи за ор дия и условия за производство  които са разходи пак 
за изразходван в предходни производствени цикли труд на наемни работници  
труд ове ествен в ор дията на труда и условията на производство.

Може ли теорията за ценността на Маркс изразявайки  
интересите на наемния труд, в същото време да е и логически  
издържана научна теория?

а  мо е и е логически изд р ана научна теория
Маркс не крие  че неговата теория изразява интересите на наемния труд. 

о за разлика от идеолозите на управлява ата класа  то  не абсол тизира 
ролята на наемния труд в с здаването на материалните блага. апротив  
то  многократно подчертава ролята на капиталиста-предприемач в произ-
водствения процес  в процеса на с здаване на материалното богатство и в 
об очове кия прогрес.

а Маркс генезиса на капиталистическия начин на производство е обек-
тивен  естествено-исторически процес. ри простото стоково производство 
непосредственият производител е и прите ател на средствата за произ-
водство. б ественото производство е проста сума от трудовата де ност 
на индивидуални стокопроизводители. бективните и субективните ак-
тори на производството са слети в отделния стокопроизводител.3 о за да 
стане в змо на рационализацията на об ественото производство и да се 
даде в змо ност на ове ествената в средствата за производство об ест-
вена производителна сила на труда да обхване цялото поле на чове ката 

3 Тук  разбира се  огрубявам не ата.  историята на чове ката цивилизация в в всеки 
отделен социален организ м успоредно с ествуват различни начини на производство  
различни орми на присвояване на принадения продукт  например личностна рента 
робството  личностно-поземлена рента крепостничеството  поземлена рента 
арендата  капиталистическа присвояване труда на наемни работници  и  разбира се  

независимият дребен собственик  ко то присвоява лично произведения от него самия 
принаден продукт предварително силно окастрен от д р авата чрез преки и косвени 
дан ци . о в в всеки социален организ м винаги доминира една от тези орми на 
присвояване на принадения продукт  на икономическа реализация на собствеността 
и затова всяко едно об ество с по-голяма или по-малка степен на точност мо е да 
се определи като с словно робовладелско или еодално  или капиталистическо. о 
този в прос ви  чудесната статия на Ил ечкин .
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де ност  на определен етап от развитието на производителните сили става 
необходимо да се разк са вр зката на слетите в отделния стокопроизводи-
тел обективен и субективен актор на производството. еобходимо е де -
ностите по организацията на производството  по неговата рационализация  
по умно аването на об ествената производителна сила на труда да станат 

ункция на отделна класа класата на капиталистите  която е освободена 
от непосредствено производителния труд. епосредственият производител 
трябва да остане собственик само на работната си сила и по так в начин 

ивият труд да б де подчинен на ове ествения в средствата за производство 
минал труд  на натрупания хилядолетен опит на човечеството. К м какво 
се све да п рвоначалното натрупване на капитала  т.е. неговият историче-
ски генезис   пита Маркс. И отговаря  околкото то не е непосредствено 
превр ане на робите и крепостните в наемни работници  следователно до-
колкото не е проста промяна на ормата за ото и такива случаи е имало  
бел. моя.  то означава само експроприация на непосредствения производи-
тел  т.е. разпадането на онази частна собственост  която почива на собствен 
труд.  Маркс   с. .

И по-натат к  еговото уни о аване  превр ането на лилипутската 
собственост на мнозина в едра собственост на малцина  т.е. експроприацията 
на земята  на средствата за ивот и на работните инструменти на ироките 
народни маси  тая у асна и трудна експроприация на народната маса  об-
разува предисторията на капитала... кспроприацията на непосредствените 
производители се изв р ва с на -безпо аден вандализ м и под нагона на 
на -подлите  на -мр сните  на -дребнавите и злобни страсти  астната соб-
ственост  придобита с с собствен труд и почива а  т  да се ка е  на сраст-
ването на отделния  независимия производител с неговите средства на труда  
се измества от капиталистическата частна собственост  която почива на екс-
плоатацията на чу д  но ормално свободен труд.  Маркс   с. .

азк сване на вр зката на непосредствения производител с неговите 
средства за производство и подчиняването на ивия труд на ове ествения 
в средствата за производство минал труд  води до гигантски скок в разви-
тието на производителните сили. Изв нредно много се зад лбочава както 
технологичното хоризонтално  така и вертикално разделение на труда. 

рвите ма ини  по време на рвата проми лена револ ция в в елико-
британия са дело на работници. о много б рзо разработването и внедрява-
нето на едрата проми леност става дело на новопоявилата се просло ка на 
ин енерите. и еренциацията и специализацията  а с о и уни икацията 
на трудовите де ности се развиват изв нредно б рзо. енезис т на капита-
лизма е див и варварски процес. а ото експроприацията на частната соб-
ственост на масата от населението не мо е да стане по друг начин  освен 
чрез прилагането на масово насилие. о именно превр ането на масата от 
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населението в наемни работници стои в основата на б рзия прогрес на чове-
чеството след утв р даване на капиталистическия начин на производство в 
страните от п рвия и втория е елон на капитализма.

свен поло ителното отно ение к м рационализацията на производ-
ствения процес  Маркс има поло ително отно ение и к м бур оазните ре-
вол ции  дали силен тлас к на утв р даване на капиталистическия начин 
на производство. Бур оазните револ ции  според него  са неизбе ни. Те 
ликвидират остат ците от еодалните институции и отно ения и преобра-
зуват надстро ката на об еството. Те са прогресивни револ ции  за ото 
с здават нови в змо ности за развитието на капиталистическия начин на 
производство.

Отношението на Маркс към буржоазните революции  
и към класата на капиталистите-предприемачи

одчертано поло ително е отно ението на Маркс к м нгли ската бур-
оазна револ ция през    г. и к м еликата ренска бур оазна 

револ ция  г. то какво пи е то  за тези две револ ции  евол ци-
ите от  и  г. не бяха англи ска и ренска револ ции  това бяха ре-
вол ции от европе ски ма аб. Те представляваха не победа на определена 
об ествена класа над стария политически стро  те пров згласяваха поли-
тическия стро  на новото европе ско об ество.  тях победи бур оазията  
но победата на бур оазията означава е тогава  че победи новият об ест-
вен стро  победи бур оазната собственост над еодалната  нацията над 
провинциализма  конкуренцията над цеховия стро  дробенето на собстве-
ността над ма ората  господството на собственика на земята над подчине-
ността му на земята  просве ението над суеверието  семе ството над ро-
довото име  предприемчивостта над героичната леност  бур оазното право 
над средновековните привилегии. евол цията от  г. представлява е 
револ ция на седемна сти век по отно ение на естна сти  револ цията 
от  г.  победа на осемна сти век над седемна сти. Тези револ ции из-
разяваха в много по голяма степен потребностите на целия тогава ен свят  
отколкото потребностите на онези части на света  к дето се изв р ваха  т.е. 

нглия и ранция.  Маркс   с. - .
тносно субекта на бур оазните револ ции  класата на капиталистите-

предприемачи  Маркс има дво нствено отно ение. т една страна  то  има 
безбро  остри критични изказвания против бур оазията. о  от друга стра-
на  то  не отрича не ната прогресивна роля в чове кото развитие. Маркс 
казва следното по този в прос  рез време на своето едва стогоди но кла-
сово господство бур оазията с здаде по-масови и по-колосални производи-
телни сили  отколкото всички минали поколения  взети заедно. окоряване-
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то на природните сили  ма инно производство  прило ение на химията в 
индустрията и земеделието  параходи  елезници  електрически телегра  
пригодяване за земеделска обработка на цели континенти  превр ане на 
реките в плавателни  цели  сяка  изпод земята изм кнати чове ки маси  
ко  по ран ен век е мог л да подозира  че в недрата на об ествения труд 
дремят такива производителни сили  Маркс   с. - .

идно е  че Макс ни на -малко не подценява ролята на капиталиста-
предприемач в с здаването на материално богатство и в развитието на чо-
ве кия прогрес.

 с ото време  то  не вкл чва труда на капиталиста-предприемач в 
субстанцията на разменната ценност на стоките. а о

а ото капиталист т-предприемач участва в с здаването на благата не 
чрез непосредствено-производителен труд  ко то е измерим  чрез изразход-
ваното работно време  а чрез предприемаческата си де ност. а тази своя 
де ност то  не получава работна заплата  а получава печалба  когато про-
изведените стоки се продадат. Тоест  когато ове ественият в преди ните 
производствени цикли ор дия на труда  материали и суровини  условия на 
производство и пр.  пл с този в последния производствен цик л труд  се 
признае за об ествено необходим. овтарям  де ността на предприемача 
се в знагра дава чрез печалбата. амият капиталист-предприемач оценява 
своята де ност  то  определя каква трябва да б де неговата печалба. е-
чалбата се вкл чва в цените на стоките. о дали оценката на собствената 
де ност е правилна  показва пазар т. е ността на предприемача играе ва-

на роля в с здаването на блага. о тя не с здава разменна ценност. а ото 
не е измерима. енността се с здава от изразходвания об ествено необхо-
дим труд. Измеримата компонента в него е само труд т на непосредствения 
работник. о не и де ността на капиталиста-предприемач. амо миналият 
и ивия чове ки труд влизат в производствените разходи. ответно в про-
изводствените цени. Капиталист т-предприемач начислява к м тези произ-
водствени цени преценен от него като уместен определен процент печалба. 

али неговите преценки са верни както за уместността на производстве-
ните разходи  така и за начисления процент печалба  показва единствено и 
само пазар т.

Когато капиталист т-предприемач реализира произведените стоки на 
пазара  чрез печалбата си получава доход  ко то е об ествено признание 
за неговата де ност. о само една част от този доход се превр а в капи-
тал. а ото печалбата се раздвоява на две части. дната част се използва 
за потребителски цели от капиталиста и неговото семе ство. ругата част 
се реинвестира в производството. еинвестирането на част от печалбата в 
производството води до неговото раз иряване.
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а се в рнем отново к м тезата на Туган-Барановски  че цените на сто-
ките се определят от разходите на капиталиста  а не от труда на работника. 
И  според него  следователно ценността на стоките е резултат от де ността 
на капиталиста  а не на работника.

Както вече отбелязах  самият то  ви да разликата  която прави Маркс 
ме ду ценността на стоките и тяхната цена. о в в вече цитираните по-
горе разс дения за производствените разходи на капиталиста Туган-Бара-
новски се прави  че е забравил  за тази разлика.

прос т  обаче е друг. Маркс ник де не отрича  че производствените 
цени на стоките се определят от разходите на капиталиста. о тези разходи 
са за какво  рво  за запла ане на работната сила. Тоест за правото на 
капиталиста да изразходва производствено работната сила на непосредстве-
ния производител. торо  за ове ествения в ор дия на труда и условия за 
производство труд на непосредствения производител в предходните работ-
ни цикли.

ледователно ценността на стоките се определя от ове ествения в тях 
минал и ив чове ки труд.

Теорията за стойността на Туган-Барановски против  
теорията на Маркс за ценността

Да си дойдем на думата!
лед като разкрива в тре ната противоречивост  в теорията на Маркс 

за субстанцията на ценността  Туган-Барановски си идва на думата . Как
то как  бсол тната трудова теория на обертус-Маркс безусловно е 

нес стоятелна  като теория за ценността  т.е. за цената  т  като цената е 
конкретно проявление на абстрактната ценност. о противоречията на тази 
теория с реалните акти на образуване на цените  са тв рде очевидни  за 
да се скрият от мислители с такава сила  като обертус и Маркс. И ако тези 
мислители  в преки това  не са се отказали от своята теория  то това е един-
ствено за това  че абсол тната теория за ценността  им се струва необходи-
ма основа на техните икономически системи  задачата на които е обяснение 
на социалните отно ения на капиталистическото об ество. а теорията за 
ценността се основава теорията за принадената ценност на тези мислители  
теория  с ността на която е в тв рдението  че доходите на замо ните кла-
си се д л ат на експлоатацията на работе ите класи.  Туган-Барановски  

 с. .
 драги читател  нали не си учуден  че за Туган-Барановски всичко 

опира до това  Маркс  в преки колосалния си ум  строи изкуствени теоре-
тични конструкции  т  като то  си е поставил превзета  цел  да дока е  
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че капиталистите експлоатират работниците. х  този Маркс  как в ло  
човек е

И Туган-Барановски се захва а да помогне  на марксовото учение  в 
което  признава то  все пак има з рно истина . И да го освободи  от 
превзетата  теза  че капиталиста експлоатира работника.

а тази високоблагородна  цел  то  приве да един цитат от обертус  
ко то казва   м  мо ем считат стоимост  тол ко затрату человека  
т.е. изразходвания от хората труд  бел. моя  Туган-Барановски   с. 

.
Използването от обертус на категорията сто ност  за означаване на 

трудовите разходи в производството на стоките  пора да идеята на Туган-
Барановски  използването на това понятие в руското е едневие да се вземе 
на в ор ение и да се прев рне в категория на руската икономическа наука.

 научното разбиране на стопанския процес  казва то  предпола-
га заедно с категорията ценност  да се използва и категорията за трудови 
разходи  другояче казано  категорията сто ност. вете категории взаимно 
се доп лват една  друга и представляват заедно двете основни категории 
на икономическата наука  като при това в категорията сто ност  човек т 
се проявява като активен елемент на стопанската де ност  а в категорията 
ценност  пасивен елемент  в зприема  известни насла дения.  какво се 
с стои с ността на сто ността в абсол тен смис л  амо в изразходва-
нето на чове кия труд  по тази проста причина  че само човек т е субект на 
стопанската де ност.  Туган-Барановски   с. .

Там е работата  обаче  че самият Маркс използва категорията сто ност. 
И я използва именно за означаване на разходите на капиталиста в производ-
ството на отделна конкретна стока. о  подчертава то  истинската сто ност 
на стоките  това е изразходвания труд. Има предвид абстрактния чове ки 
труд. а ото отделния капиталист мо е да прави каквито си иска разходи за 
производството на една конкретна стока  но не ната истинска сто ност  т.е. 
не ната цена се определя на пазара от количеството об ествено необходим 
труд  т.е. от средния  обичаен за това време и това място об ествен труд. 

одчертавам  Маркс реално използва двете категории. И никак в проблем 
не е в руската научна литература да се преве да адекватно Капитал т  и 
да се използват двете категории.

о  Туган-Барановски ви да проблем  там к дето няма проблем  и за-
почва умозрителни спекулации. Какви

„Теория“ за абсолютната и относителната стойност
То  в ве да две нови понятия  абсол тна сто ност на стоките и отно-

сителна сто ност на стоките.
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бсол тната сто ност на стоките  според Туган-Барановски  това са 
трудовите разходи. бсол тната сто ност  казва то  е икономическа кате-
гория  противополо на на ценността  така с о както човека  като субект 
на стопанството е противополо ен на обектите на стопанството Туган-Ба-
рановски   с. . то ността е самият човек  мислен като де ства  
елемент на стопанството Туган-Барановски   с. .

 добре  човек т като субект на трудовия процес е нес мнено про-
тивополо ен на обектите на стопанството 4. о по каква логика  от 
тук следва  че категорията  с която се означават трудовите разходи  е 
противополо на на категорията ценност . Та нали именно трудовите 
разходи за производството на една стока – както живия, така и ове-
ществения в оръдията на труда, предмета на труда и условията за 
производство, са субстанция на ценността на стоките. а о трябва 
да се в ве да нова категория  ри това да се тв рди  че тази категория 
е противополо на на категорията  с която се означава с ото не о  
разходите на труд  тделно  че Маркс изразява разходите на производ-
ството именно с категорията  сто ност . ри Маркс всички категории 
работят в брилянтно с ответствие една с друга. окато Туган-Барановски 
предлага в ве дането на нова категория  която чрез прилагателното си аб-
сол тна  внася п лен дисонанс в категориалния апарат. ри това води до 
тези  които са нап лно ли ени от логика и смис л.

ругата категория  относителна сто ност  за Туган-Барановски е  
всяка ценност  разгле дана не като цел  а като средство на стопанска де -
ност  предполагам  бел. моя . ко за достигане на известна цел е ну но 
изразходването на ценен предмет  то този предмет се явява като сто ност 
има предвид разход  предполагам  бел. моя  за достигането на тази цел. 
иво растя ата гора ни о не струва на човечеството  но ако тя има цен-

ност  то при оценка на сто ността на построяването на дома  ценността на 
гората трябва да се вкл чи в разчетите. о  очевидно  че сто ността в този 
смис л има с всем друг икономически характер  в сравнение с абсол тната 
трудова сто ност. ие ценим своя труд не за ото  или не само за ото  че 
с помо та на труда могат да се придобият средства за удовлетворяване на 
на ите потребности. а ият труд е на ата изнеде ност  и разходите на 
труд са разходи на на ия организ м  на на ия аз. а това по отно ение на 
на ия труд ние трябва да сме с о толкова икономични  както сме иконо-
мични по отно ение на предметите  които потребяваме  ето за о само тру-
довата сто ност е сто ност в абсол тен смис л.  Туган-Барановски   
с. - .

4 редполагам  че Барановски с израза  обектите на стопанството  има предвид 
предмет т на труда.
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Тук става ясно какво разбира под трудови разходи Туган-Барановски. 
Трудови разходи са не разходите на капиталиста-предприемач за работна 
сила  а самият производителен труд на наемния работник. абавно е  нали  
драги читател  Туган-Барановски призовава наемния работник да ико-
номисва  трудовите си разходи. игурен с м  че наемният работник с две 
р це р копляска на това ценно  предло ение. аемният работник и без 
зова  на Туган-Барановски се стреми да икономисва  своя труд. о  за 

с аление  уви  не мо е да го икономисва. а ото както чрез своите над-
зиратели  така и чрез различните потосмукачни  системи за запла ане  
капиталист т-предприемач прину дава работника да не се скатава  да не 
икономисва  своя труд  а да работи до п лно изнемо яване.

а разгледаме  обаче  относителната сто ност  на благата. Кои блага 
имат относителна сто ност . тносителна сто ност имат тези блага  които 
не са стоки  блага  които човек присвоява от дивата  природа. апример 
дивата  гора. а практика  суровините. енна е и земята. уровините и 

земята  според Туган-Барановски  ни о не струват на човека  за ото в тях 
няма вло ен чове ки труд. Те са ценни само с с своите природни качества. 
И именно за ото в тях не е вло ен чове ки труд  и са ценни сами по себе 
си  те  според него имат относителна сто ност  която  обаче трябва да се 
калкулира в цената на стоките  произведени от тях. али е така  е  не е 
така  а о

а ото при капиталистическия начин на производство суровините се до-
биват като се пла а концесия  или други орми на запла ане. Так в случа  
да се придобиват суровини без да се пла а на нико   няма. а ото всички 
природни блага са собственост или на частни лица  или на д р авата  или 
на об ината. яма дива  природа. равото да присвоява  природните 
блага винаги се пла а.  за о се пла а  а ото упра няването на собстве-
ността винаги е св рзано с изразходването на чове ки труд. Именно този 
чове ки труд се запла а от концесионера. Или примерно от арендатора  
когато се касае за правото да обработва  поземлена собственост. ената на 
концесията или арендата нес мнено влиза в цените на произведените стоки. 

ото се отнася и за поземления онд. рендатор т пла а рента  за да 
добие правото да използва земята. о за о трябва да се измислят нови  при 
това ал иви понятия  когато има стро на научна теория за рентата

Мо е да ми се в зрази  има и случаи  когато се присвоява от дива-
та  природа. апример б лгарското об ество през -те години на  век 
бе е изпаднало в аномия. преки че горите бяха в рнати на техните би-
в и собственици  практически те бяха безстопанствени. ито структурите 
на лесниче ството  нито об ините  нито собствениците им ги охраняваха и 
се гри еха за тях.  тях не се влага е чове ки труд. орите станаха диви . 
И станаха обект на бракониерски набези. ично аз с м свидетел как всички 
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гори около моето родно село бяха изсечени от бракониери. ко прило им 
к м този случа  терминологията на Туган-Барановски мо ем да ка ем  че 
отсечените д рва имат относителна сто ност  за ото те са ценни поради 
своите природни качества  горят и стават за отопление. ената  която се 
пла а за тях  според Туган-Барановски е за природните им качества  а не 
за ото в тях е ове ествен чове ки труд. ес мнено моите с селяни пла-

аха за потребителската ценност на д рвата. Маркс изрично подчертава  че 
купувача пла а потребителната ценност на стоката. о за да има размяна 
двете страни на сделката трябва да имат единомислие относно разменната 
ценност на стоката.  от какво се определя разменната ценност на стоката

ко моят с селянин си купи един кубик д рва от о ициално д рводо-
бивно предприятие  то  пла а  лв.  тази производствена цена влизат 
разходите за труд  амортизационните отчисления на д рводобивните ма и-
ни  дан ците  които се пла ат и концесията  която е платена  т  като гори-
те  от които се добива д рвения материал са питомни  гори. л с  разбира 
се определен процент печалба. б о   лв. Там е работата  обаче  че моят 
с селянин отива и си купува д рва не от д рводобивното предприятие  а 
от бракониера. а цена  лв. а ото бракониера не пла а концесии  не 
пла а дан ци и пр.

Има ли разлика в природните качества на единия и другия кубически ме-
т р д рва  е  няма разлика   за о тогава има разлика в цената която се 
пла а за тях  а ото разходите на труд на бракониера  експлоатира  ди-
вата  гора са дво но по-малки  отколкото на д рводобивното предприятие  
експлоатира о питомна  гора.

Така че не природните  качества на д рвото  а разликата в количеството 
вло ен труд определя различната разменна ценност на дивото  и питом-
ното  д рво.

вете понятия  които в ве да Туган-Барановски  абсол тна и отно-
сителна сто ност са ал иви. ри придобиването на суровини от дива-
та  природа с о се използва чове ки труд. И именно този чове ки труд 
влиза в производствените разходи на капиталиста-предприемач и определя 
ценността на произведените стоки. Маркс използва понятието сто ност  
за означаване на производствените разходи на капиталиста предприемач. 
Това понятие не е алтернативна на понятието ценност  както представя не-

ата Туган-Барановски. Благата са ценни за нас с с своята потребителска 
ценност. о като стоки  предназначени за прода ба те са ценни с с своята 
разменна ценност. Която се определя от количеството вло ен в тях об ест-
вено-необходим труд.

Теорията  на Туган-Барановски за абсол тната и относителната сто -
ност на стоките е кра но непоследователна и противоречива. Тя е ли ена 
от каквато и да е логика. поред логиката  на тази теория  има два вида 
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производство  от една страна добивната проми леност и аграрния сектор. 
т друга страна  всички останали производства.  последните материа-

лен компонент  предмет на труда са едни или други материали. ри тези 
стоки цената зависи от тяхната абсол тна сто ност  която на сво  ред се 
определя от количеството вло ен чове ки труд. о тук никаква разлика с 
Маркс.  изкл чение на заместване на понятието ценност с понятието аб-
сол тна сто ност. И тяхното абсурдно противопоставяне.

ри добивната проми леност и земеделието  обаче  според Туган-Ба-
рановски  доколкото в производствените разходи се калкулира и елемент  в 
ко то не е вло ен чове ки труд  например в суровината  то оценката на 
стоките от тези два отрас ла са произволни  и с ответно за тях мо е да се 
ка е  че имат ценност. ри тях в цената на стоката влиза и оценката на ка-
питалиста на суровината. Тази оценка е произволна  т  като се дава без да 
се отчита колко чове ки труд е изразходван за придобиване на в просната 
суровина. Т  като  според него суровината ни о не струва на капиталиста. 

уровината е ценна сама по себе си. обре  а в цената на стоката  в която 
предмет на труда е една или друга суровина вкл чват ли се разходите на 

ивия труд в този производствен цик л и на м ртвия труд от преди ните 
производствени цикли  Туган-Барановски не дава отговор на този в прос. 

става се с впечатление  че цената на стоките  в които предмет на труда е 
някаква суровина  се определя нап лно произволно.

епоследователността и в тре ната противоречивост се зад лбочават  
когато в по натат ните си разс дения Туган-Барановски цитира Маркс и 
го т лкува  по един изкл чително забавен  начин.

Как Туган-Барановски тълкува употребата на понятието „стой-
ност“ от Маркс?

Истинная стоимост  товара т.-е.  по мое  терминологи  абсол тно  
стоимост . М. Б.-Т.  измеряется затрато  труда  капиталистическая стои-
мост   затрато  капитала          

              
   Т  стр.  Туган-Барановски   с. .

риведеният цитат на Маркс е с в р ено ясен. а капиталиста сто ност-
та на произведените стоки  това са направените от него разходи на капитал  
за ор дия на производство  предмет на труда  условия за производство и 
работна сила. о истинската сто ност  на стоките  т.е. тяхната ценност  
това е изразходвания в процеса на производството труд на непосредствения 
производител.  случая на наемния работник. Тоест  това е ове ествения и 
угаснал  в ор дията на труда  в предмета на труда и в условията на про-

изводството минал труд на наемния работник пл с ивия труд на наемния 
работник в новия производствен цик л.
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риве да ки този цитат от Маркс  какво прави Туган-Барановски
То  започва на ироко и над лго да се в зму ава  от категорията раз-

ходи на производството  т.е. разходи на капитала . зму ава се и от ло-
ия  капиталист.

Категорията трудова сто ност с в р ено отс ства в с знанието на ка-
питалистическия предприемач и се подменя в това с знание с друга катего-
рия  издр ки на производството.

а се спрем на тази своеобразна категория на капиталистическия на-
чин на производство. арактерна не на особеност е в това  че тя скрива 
основното и на -д лбоко стопанско различие  различието ме ду субекта 
и обекта на стопанството  човек т и предметите на неговата де ност. 

 разходите на производството игурират едно до друго и без никакво 
различие  като моменти от еднак в поряд к сто ността на работната сила 
работната заплата  и сто ността на суровината  инструментите  постро -

ките и другите обективни средства за производство. Това приравняване на 
човека к м ве ите произтича от самата с ност на капиталистическия 
начин на производство  от работата под наем. Труд т работната сила  в 
капиталистическото стопанство е с о такава стока  както и всички ос-
танали  а това при изчисляване на сто ността на производството  капи-
талист т-предприемач няма никакво основание да прави разлика ме ду 
труда и ор дието на труда  ме ду субективния и обективния актор на 
производството. а капиталиста работник т е с о так в обект на стопа-
нисване  как вто е ма ината.  Туган-Барановски   с. .

сичко това е казано много добре. зму ението на Туган-Барановски 
от начина на мислене на капиталиста е с всем уместно. о този начин на 
мислене и категориите  които се използват при капитализма  с всем не са 
случа ни. Те са естествени и закономерни за достигнатия етап на развитие 
на производителните сили и на об еството като цяло. Мо ем колкото си 
искаме да се в зму аваме от този начин на мислене  но категорията разхо-
ди на производството  или другата  орма  разходи на капитала  е обек-
тивна категория. Тя има точно определено с д р ание и смис л. И не мо е 
с лека р ка да б де изхв рлена от икономическата наука. Туган-Барановски 
обявява тази категория за ирационална от об ествена гледна точка Туган-
Барановски   с. . апротив  тази категория е нап лно рационална. 
Тя изразява една нап лно обективна реалност.

али е се в зму аваме от начина на мислене на капиталиста или няма 
да се в зму аваме  ни на -малко не променя акта  че понятието разходи 
на производството  или о е разходи на капитала  е категория има а точ-
но определен смис л. И че употребата  както в предприемачеството  така 
и в науката е резонна. Тази категория се използва и от Маркс. Именно в в 
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вр зка с това понятие  то  използва категорията сто ност . Има ки предвид 
конкретните разходи за производството на една или друга стока.  с ото 
време  когато в по-горния цитиран израз то  говори  че истинската сто ност 
на стоките  се измерва с разходите на труда  то  под истинска сто ност  има 
предвид ценността на стоките. окато Туган-Барановски счита  че абстракт-
ния труд  вло ен в стоките трябва да се означава с категорията абсол тна 
сто ност  а не с категорията ценност  използвана от цялата класическа по-
литикономия. Има ли някаква евристичност в неговото предло ение

е  няма никаква евристичност  Има не о друго.  именно  че то  из-
пада в противоречие сам с с себе си. Как

редло ението на Туган-Барановски вместо понятието ценност да се 
използва термина абсол тна сто ност се опира на тезата на класическата 
политикономия  че субстанцията на разменната ценност на стоките  това е 
ове ествения в тях чове ки труд. Това  че Туган-Барановски подменя по-
нятието ценност  с термина абсол тна сто ност  не променя акта  че 
именно труд т на наемния работник определя разменната ценност на сто-
ките. а  но преди това Туган-Барановски казва  че  стоковите цени се 
ове ествява не труда  а разходите на капитала. И т  като труд т не мо е 
да се ове ествява  в ни о друго освен в стоковите цени  то  следователно  
труд т изоб о не се ове ествява в стоковото стопанство.  Туган-Баранов-
ски   с. .  разменната ценност на стоките от ове ествения в тях 
труд ли се определя  или  обратно  труд т на наемния работник изоб о 
не се ове ествява в стоковото стопанство  Както вече казах  п лен ми -
ма . лно противоречие в в в згледите на Туган-Барановски.

едопустими в тре ни противоречия има при Туган-Барановски и от-
носно цените. То  счита  че  категорията сто ност не се обективизира 
в стоковите цени  докато ценността се обективизира в цената  Туган-Ба-
рановски   с. . о нали двете категории имат еднакво с д р а-
ния  изразяват ове ествения в стоките абстрактен чове ки труд. Как така 
единия термин  сто ност  не се обективизира  а другият термин  цен-
ност  се обективизира . ори да приемем разбирането на Туган-Баранов-
ски  че ценност имат само стоките от добивната проми леност и аграр-
ния сектор  а другите стоки имат сто ност  а не ценност  това не променя 

акта на в тре ното противоречие. а ото независимо как нарича  ове-
ествения в стоките абстрактен чове ки труд  няма разлика в определяне 

на цените на стоките в добивната проми леност и в другите производства. 
Така че изразеното в двете понятия с д р ание  абстрактния чове ки 
труд  в еднаква степен влияе в рху ормирането на стоковите цени.

ап лно ли ени от смис л са разс денията на Туган-Барановски  че 
Категорията ценност има ети истки характер  об ествените отно ения 

при нея се скриват под маската на стокови отно ения. ад стоковите цени 
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не се ви да производителя на стоката  работника. руго е поло ението при 
категорията сто ност  об ествения човек игурира при нея без всякаква 
маска  с с своята собствена личност  с с своите страдания  и с с своя труд  
с с своята борба с природата и с с своите об ествени отно ения  в зник-
ва и на она на тази борба.  Туган-Барановски   с. .

Тези разс дения са сме ни и в с ото време  т ни. има използва-
нето на категорията ценност  е попречило на Маркс и цялата класическа 
политикономия да разкрие участието на непосредствения производител при 
капиталистическия начин на производство  без всякаква маска  с с своята 
собствена личност  с с своите страдания  и с с своя труд  с с своята бор-
ба с природата и с с своите об ествени отно ения  в зниква и на она 
на тази борба.  озволило е  и о е как  а не говорим  че именно Маркс 
разкри та ната на стоковия ети из м. Т но  т но е да се чете праз-
нословието на Туган-Барановски  ко то пее дитирамби  за страданията 
на работника  а в с ото време опровергава  на -мог ия за итник на 
наем ния труд  Карл Маркс.

лед като е изразил своето в зму ение от това  че Маркс  използва -
ки категорията ценност  вну ава  абсол тно неправомерно тезата  че 
капиталистите експлоатират работниците  и с ответно изпада в неизбе ни 
противоречия  сам с с себе си  Туган-Барановски прист пва к м директна 
критика  на в зловото марксово понятие  принадена ценност .

Туган Барановски „критикува“ марксовата теория  
за принадената ценност

о рано отбелязах  че критиката на Туган-Барановски сре у Маркс е мо-
тивирана от еланието му да обори  учението за капиталистическата екс-
плоатация. То  прави това в седма глава  озаглавена ринадената ценност .

е в началото на главата то  експлицира своята цел.
рху теорията за ценността вече разкритикувана  от него  бел. моя  

се надгра да теорията за принадената ценност на Маркс. Макар теорията 
за ценността логически да предхо да това последно учение  теорията за 
принадената ценност е по ва на част от цялата теоретична конструкция  
т  като п рвото учение има значение само в качеството си на обосновка на 
второто учение. Истинската цел на цялата конструкция не е в не о друго  
освен в доказването на това  че доходите на капиталистите се образуват от 
експлоатацията на работниците.  Туган-Барановски   с. .

Казано е кристално ясно. Каква погре на  цел си е поставил Маркс  да 
дока е  че капиталистите експлоатират работниците  е стига  че работни-
ците погре но  считат капиталистите за експлоататори  а отгоре на това 
се доказва теоретично истинността на това тяхно разбиране. змутително
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И Туган-Барановски започва последователно да оборва  теорията за 
принадената ценност на Маркс.

Критика на марксовото разбиране за променливия  
и постоянния капитал

Туган-Барановски започва своята критика с беле ка  че Маркс  за да 
дока е  че печалбата на капиталиста се ормира от експлоатацията на ра-
ботника се опира на понятието абсол тна трудова ценност  Туган-Бара-
новски   с. - . Такова понятие при Маркс няма. а  вероятно 
Туган-Барановски има предвид понятието абсол тна принадена ценност. 
Изхо да ки от него  пи е Туган-Барановски  Маркс с в р ено после-

дователно стига до закл чението  че печалбата на капиталистите  както и 
всеки доход  ко то не е основан на труд  произтича от присвоения от капи-
талистите и другите иму ествени класи незаплатен труд на неиму ествени 
работници.  Туган-Барановски   с. .

ринадената ценност  според Маркс  е резултат на производственото из-
ползване на работната сила. то за о то  дели вло ения от капиталиста-
предприемач капитал на две части. дната част  капитал т изразходван 
за покупка на работна сила  то  нарича  променлив капитал. а ото за-
купената от капиталиста работна сила е стока  която има една особеност  в 
сравнение с другите стоки.  хода на своето производствено потребление 
тази стока с здава повече сто ност  отколкото е изразходвал капиталиста за 
не ната покупка. ругата част на капитала  ко то е изразходван за ор дия 
на труда  за предмети на труда и за условия за производство Маркс нари-
ча  постоянен капитал. а ото неговата сто ност само се пренася в рху 
новите стоки  без да променя своята величина.5

а видим как Туган-Барановски критикува разбирането на Маркс за про-
менливия и постоянния капитал

а -напред то  отбелязва  че разбирането на Маркс за променливия и 
постоянния капитал се отличава рязко от всичките теории за печалбата  
които не правят никаква разлика ме ду работната заплата и средствата за 
производство  доколкото става дума за в зникване на печалбата  Туган-Ба-
рановски   с. .

Тази констатация на Туган-Барановски е с в р ено вярна. а  Маркс 
е п рвия  ко то прави разлика ме ду променливия капитал и постоянния 

5 ренася се  разбира се  на части.  прод л ение на повече или по-малко на бро  
производствени цикли. Така е при ор дията на труда и при условията за производство. 

то ността на предмета на труда  материалите и суровините се пренася в рху новите 
стоки еднократно.
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капитал. То  е п рвия  ко то разкрива ролята на производственото потреб-
ление на работната сила като източник на принадената ценност  тоест на 
печалбата на капиталиста. И с това разкрива та ната на капиталистическата 
експлоатация.

еднага след тази констатация  Туган-Барановски започва да критикува 
кра но погре ното  според него  разбиране на Маркс за променливия и 
постоянния капитал.

 а пов рхността на капиталистическия свят  пи е то  не мо е да се 
забеле и никаква разлика по отно ение на образуване на печалбата ме ду 
постоянния и променливия капитал. ечалбата ни на -малко не е по висока 
в тези предприятия  в които променливия капитал играе относително по 
голяма роля  отколкото в тези  в които преобладава постоянния капитал.  
Туган-Барановски   с. .

а  на пов рхността не мо е да се забеле и никаква разлика. Там е 
работата  че Маркс бр ква  в д лбочината на капиталистическия начин на 
производство  за да разкрие та ната на капиталистическата експлоатация.

Критика на Маркс, относно неговото разбиране  
за експлоатацията

ксплоатира ли капиталист т работника
чевиден е акт т  пи е Туган-Барановски  че в капиталистическо-

то об ество  както и в об ествата  основани на крепостнически и робски 
труд  част от об еството работи на другата без с ответния трудов еквива-
лент. еиму ествените работници  очевидно са принудени да отст пват в 
полза на има ите класи повече труд  отколкото получават от тях обратно 
в в вид на работна заплата. Този акт е тв рде ясен и безспорен  за да се 
ну дае от доказателство.  Туган-Барановски   с. - .

а пр в поглед Туган-Барановски е с гласен  че класата на капиталисти-
те експлоатира класата на работниците.

баче  веднага добавя то  значението на това за разбиране на социал-
ните отно ения в господства ата система на стопански отно ения не е 
толкова просто  както мо е да се пока е на пр в поглед.  Туган-Баранов-
ски   с. .

Изгле да  че все пак Туган-Барановски не е с всем  с гласен  че капи-
талистите експлоатират работниците.

а видим неговите разс дения  а видим неговия втори  поглед
торият поглед на Туган-Барановски е много интересен. а ото то  по 

с ество опровергава една от основните критики к м теорията на Маркс 
за експлоатацията.  именно тезата  че понятието принаден труд е безс -
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д р ателно  т  като земята и капитал т са с о необходими за производ-
ството  както и труд т на работника и за това е естествено и справедливо 
собствениците на тези актори на производството да имат дял от об ест-
вения продукт.

емята и капитал т  казва то  де ствително са с о така необходими 
за производството  както и труда  но не мо е да се ка е с ото за право-
то на частна собственост в рху земята и капитала  земята и капитал т ни 
на -малко няма да загубят своите производителни качества  ако преминат 
в р цете на работника. Капиталист т дава на работника капитал  в н ен 
предмет  не представлява  част от неговата личност сигурен с м  че ко то 
и да е капиталист  ни на -малко няма да се с гласи с Туган-Барановски. 
Капиталист т  обратно  счита своя капитал за с рцевинна част от своята 
личност.  бел. моя  докато работник т дава на капиталиста своя труд  сле-
дователно самия себе си  своята личност. аботата и капитал т или земята 
са нес измерими един с друг  т  като работника е чове ка личност  следо-
вателно цел сам по себе си  докато капитала и земята са прости предмети  
средства за стопанска де ност. то за о акт т на присвояване на прина-
дения труд показва социалното угнетяване  потискането на едни об естве-
ни класи от други  т  като единствено под влияние на в н ната принуда  
човек мо е да изразходва своите изнени сили за повдигане на стопанското 
благос стояние на хора от други об ествени класи.  Туган-Барановски  

 с. .
атос т  с ко то Туган-Барановски пи е против критиката на марксово-

то учение за експлоатацията е великолепен. а  нес мнено акт т на прис-
вояване на принадения труд показва социалното угнетяване . о като цяло 
тези разс дения на Туган-Барановски страдат от сериозни недостат ци. 

ксплоатацията и угнетяването  се ос дат изв нисторически. е се раз-
бира прогресивната роля  която присвояването на принаден продукт играе 
за развитието на чове ката цивилизация. с дането на експлоатацията 
с мотива  че работник т е личност  звучи като празно морализаторства-
не. о еланието  капитал т и земята да преминат в р цете на работници-
те с о е празно по елание  за ото не се разкриват условията  например 
определена степен на развитие на производителните сили  при които това 
мо е да стане в змо но и пр. ериозен недостат к е и разгле дането на ка-
питала само като материално-ве ествен елемент на производствения про-
цес и игнориране на това  че капитал т е знание  натрупания хилядолетен 
опит на човечеството и пр.

оло ителен момент в тази глава от моногра ията на Туган-Барановски 
е  че то  прави критика на основните икономически коли  противници 
на разбирането за експлоатацията на работниците от капиталистите. То  
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последователно отхв рля тезите на  производителната теория за печалбата  
теорията за печалбата на Б ом  Баверк  теорията за в зд р анието  теори-
ята  че печалбата е заплата за работата на капиталиста по организацията на 
производството  теорията за производителността на капитала  като източ-
ник на печалбата. сновната му критика е на последната теория  за ото  
според него  тя е доминира а в икономическата наука и именно нея то  
разгле да като основна алтернатива на марксовата теория за принадената 
ценност.

Туган-Барановски  обаче счита  че както теорията за производителността 
на капитала  така и марксовата теория за принадената ценност с д р ат в 
себе си истина и л а . И двете  казва то  с д р ат в себе си з рно ис-
тина  но и двете са л ливи с с своята едностранчивост .

боб ението на Туган-Барановски е следното
ега за нас не е трудно да установим  в какво се с стои истината и л -

ата на двете с перниче и си теории за печалбата  теорията за производи-
телността на капитала и теорията за принадената ценност на Маркс. вете 
с д р ат в себе си з рно истина и двете са л ливи в своята едностранчи-
вост. тносно п рвата теория  то е очевидно вярно  че освен пони аването 
на работната заплата  има и друг източник на пови аване на печалбата  а 
именно пови аване на производителността на труда  чрез подобряване на 
средствата и начин т на производство. Техническият прогрес  заместването 
на р чния труд с ма инен с здава тенденция к м пови аване процента на 
печалбата  както видяхме в пред евства ата глава  което мо е да се с п т-
ства и с пови аване на работната заплата както реалната  така и паричната  
както по своята маса  така и по своята трудова сто ност .

ата на производителната теория се с стои преди всичко в това  че 
тя признава капитала като трети самостоятелен актор на производството  
в един ред с труда и земята. о капитал т е само проме дут чен продукт 
на природата и труда и ни о повече. еговото в зникване  с ествуване и 
де ствие са прости етапи в непрек снатата де ност на истинските агенти 
на производството  природата и труда. Тези последни агенти са единстве-
ните сили  от началото до края  в процеса на в зникване на предмети за 
потребление. 7. Колкото се касае за природата  то тя не образува сама по 
себе си  както бе доказано по-горе  абсол тната сто ност. ея с здава само 
труд т. Това ни дава право да разгле даме целият об ествен продукт като 
с здаден единствено от об ествения труд  и ни о повече

 риве дам го изцяло  за ото това обоб ение е квинтесенция на в згледите на Ту-
ган-Барановски.

7       стр. .
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баче би било голяма гре ка  да се счита об ествения продукт за с з-
даден единствено от работниците  заети непосредствено в производство-
то. сички лица  с де ства и за стопанското благополучие на об еството  
пряко или косвено участват в производството на об ествения продукт. а-
бричните работници р ководят де ността на ма ините  но за с здаването 
на ма ините трябва не о повече  от здрави мускули. Без наука  без творче-
ска работа на чове кия дух  стопанският труд би бил с о толкова безси-
лен  както птица без криле. аботническата класа толкова малко с впада с 
интелигенцията  с представителите на творческия труд  както и класата на 
капиталистите. еликите открития и изобретение  с о и представлява и-
те епоха идеи и в об е всичко  което ние вкл чваме в понятието духовна 
култура  е продукт не на някаква отделна класа  но на об еството като цяло.

е е правилно  разбира се  да се ви да в капиталиста главния двигател 
на проми ления прогрес. Капиталист т наистина присвоява плодовете на 
проми ления прогрес  но ни на -малко не ги с здава

роми леният прогрес  обаче не се развива и само от заетите в про-
изводството работници. ялото об ество  като културно цяло  изработна 
принадения продукт  ко то се присвоява от иму ествените класи. Този 
принаден продукт се с здава от работата на интелигенцията от всякакви 
про есии  в не по-малка степен  от колкото и механическия труд на непо-
средствения производител  худо ник т  лекарят  об ествения деец са с о 
така необходими за стопанското преуспяване на страната  както и т кача  зе-
меделеца или пастира. Творческата работа на великите учени и изобретате-
ли непосредствено умно ава производителните сили на об еството  о 
капиталистите о е по малко запла ат тази творческа работа  в сравнение с 
механичния труд на работниците  те се ползват от нея като подарено благо 
от природата  без каквито и да са собствени разходи.  Туган-Барановски  

 с. - .
 две думи  Туган-Барановски е нап лно с гласен с трудовата теория за 

ценността  относно това  че капиталистите-предприемачи присвояват при-
надения продукт принадена ценност  но не е с гласен  че само непосред-
ствения производител  в случая наемния работник е не ният с здател. по-
ред него освен работник т в с здаването на принадената ценност участва и 
интелигенцията.

ве мнения  относно това  че труд т на интелигенцията  в случая на 
великите учени и изобретатели  пови ава производителните сили на об-
еството няма. яма две мнения и за това  че капиталист т предприемач 

увеличава своята печалба чрез иновации  т.е. чрез в ве дане в производ-
ството на пости енията на научно-техническия прогрес.  резултат  на 
което получава така наречената ди еренциална печалба . Маркс отлично 
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е разкрил ролята на изменението на об ествената производителност на 
труда за пови аване на принадената ценност в п рви том на Капитал т  
четв рти отдел  роизводството на относителна принадена сто ност  и 
пети отдел  роизводството на абсол тната и относителната принадена 
сто ност  Маркс   с. -  с. - . а она на изкл чително 
разностранния и богат анализ на Маркс  разс денията на Туган-Баранов-
ски са постни  и тривиялни. арадокс т е в това  че то  ги представя като 
алтернативни  на тезите на Маркс.  те са по с ество крат к преразказ 

на марксовите тези. уди  се  да се смее  или да плаче  на приказката на 
Туган-Барановски  че Маркс  игнорира подобряването на техниката на 
производството  като изв нредно ва ен източник на пови ение на печалба-
та  Туган-Барановски   с. .

а видим другата част от обоб ението на Туган-Барановски
 тази част то  на -напред с половин уста  с об ава  че неговата тео-

рия за печалбата с впада в с ествените си пунктове по своето социално 
с д р ание с теориите за експлоатацията на обертус и Маркс. о  ви да-
те ли  не ната икономическа основа е с в р ено друга  тя е с в р ено 
свободна от каквато и да е вр зка с абсол тната трудова теория за цен-
ността  която е отправен пункт на теорията за печалбата на двамата велики 
социалисти

Истинската теория за разпределение на об ествения доход не мо е да 
б де следствие на никаква теория за ценността  влечението на много со-
циалисти по абсол тната трудова теория на ценността е основано на чисто 
недоразумение  справедливите искания на работническата класа изоб о не 
се ну даят за своето обосноваване от тази теория. Като теория за ценността 
тя е явно нес стоятелна и трябва да отст пи място на теорията за пределна-
та полезност  като теория за изкл чителната производителност на чове -
кия труд  тя трябва да отст пи място на теорията за абсол тната трудова 
сто ност  изло ена в настоя ата книга. Тази нова теория признава  както 
и старата  социалната експлоатация за основа на всеки нетрудов доход  со-
циалистическата критика на капиталистическото стопанство  от гледна точ-
ка на новата теория се оказва нап лно справедлива.  Туган-Барановски  

 с. - .

Обобщение:

. згледите на Туган-Барановски за трудовата теория за ценността и за 
принадената ценност са кра но непоследователни и противоречиви. 
То  ту отрича тезата на Маркс и другите социалисти  че капиталис-
тите експлоатират работниците  ту нап лно признава тази теза. о  
ви дате ли  тя не трябва да се доказва
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. и о в в в згледите му не надскача  достигнатото от Маркс и дру-
гите класици на трудовата теория за ценността. еговата теория  за 
абсол тната трудова сто ност нито е теория  нито има някакво по-
зитивно научно с д р ание.

. редло ението му да се използва категорията сто ност  бие в праз-
но пространство. а ото Маркс използва много по отдавна от него 
това понятие при означаване на производствените разходи на капита-
листа.

. Критиките  му  че Маркс подценява  и дори игнорира  техниче-
ския прогрес  или че абсол тизира  ролята на наемния труд в с з-
даването на разменната ценност на стоките са нап лно неадекватни 
и неверни.

.  кра на сметка теоретизирането  на Туган-Барановски се све да 
до едно  трудовата теория за ценността на Маркс и другите класици 
е погре на и социалистите трябва да я отхв рлят и да признаят за 
истинска  теория учението за пределната полезност .

Заключение

идно е  че когато един учен се опитва да слу и на двама господари  
от една страна  да се представя като за итник на интересите на наемния 
труд  а от друга страна  да подкрепя о ициалните идеологеми на господ-
ства ата класа  научните резултати са неуте ителни. Идеологическите  
обаче  са забеле ителни. Идеята му  понятието сто ност да се използ-
ва не само за е едневна употреба  но и като икономическа категория  е 
заимствана от енин. То  с здава мог ата идеология на бур оазните 
револ ции на  век  бол евизма  като изцяло подменя класическия 
категориален апарат на политикономията  категорията ценност и про-
изводните  с термина сто ност и производните му. Така че трябва да се 
отдаде д л имото на Туган-Барановски като идеолог. То  практически 
не успява да допринесе с не о с ествено за интересите на класата 
на с вкупния капиталист от времето преди еликата руска револ ция 

 г. о  макар и непризнато  косвеното му влияние за с здадената от 
енин идеология на бур оазните револ ции на  век е значително. 
ледователно ролята му в зникване на новия тип капитализ м  с вет-

ския д р авен капитализ м  явява  се основна орма за транс орма-
ция на традиционните патриархални об ества в капиталистически през 

 век  е с ествена.
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Abstract

The aim of the study is to analyze the role of Mykhailo Ivanovich Tuhan-Baranovskyi 
in falsifying the terminological apparatus of the classics of political economy, i.e. 
replacing the chain of concepts – “value”, “consumer value”, “exchange value“, 
“added value“, etc., with the terms – “cost“, “consumer cost“, “exchange cost“, 
“added cost“, etc. To achieve this goal we solved the following tasks: we showed the 
meaning of Tuhan-Baranovskyi‘s idea that in addition to the category of value, the 
category of “cost” should be used in Russian political economy; we studied Tuhan-
Baranovskyi‘s theory of cost and Marx‘s theory of value; we considered Tuhan-
Baranovskyi‘s critique of Marx‘s theory of added value. The methodological basis 
of the research is the materialist understanding of the historical process. The results 
are – “awakening” of the scientific mind of economists about the need to restore the 
continuity of economics. The conclusion is that Tuhan-Baranovskyi‘s idea to use the 
concept of cost not only for everyday use, but also as an economic category borrowed 
from Lenin, is an essential element for completely replacing the categorical apparatus 
of political economy.
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