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Przedmowa do pierwszego wydania.

Wer wird nicht einen Klopstock loben?

Doct wird ihn jeder lesen? — Nein.

Wir wollen weniger erboben,

Und fleissiger gelesen sein.

Do adnego nowszego pisarza nie daj si te sowa

essinga z wiksz susznoci i prawem zastosowa, jak

do Marsa. Autor tej ksiki, zmuszony zawodem swoim

do pilnego ledzenia dzie nowszej niemieckiej litera-

tury ekonomicznej, stwierdzi, i adnego nazwiska nie

wspomina ona tak czsto jak Marsa, którego nauki stay

si orodkiem najwikszej iloci obecnych dyskusji ekono-

micznych. Fakt ten nie sprawia jednak autorowi zadowo-

lenia, jakiego spodziewaby si mona u czonka Magow-

skiej „szkoy", jeli o takiej mówi wolno; mia on bowiem

niejednokrotnie mono skonstatowania, i piszcy o Mar-

sie albo jego dzie wcale nie czytali, albo bardzo pobienie.

Jeeli si ponadto zway, i wikszo literatów i uczo-
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nych zajmuje si Marxem nie dla objektywnego, nauko-

wego pozuania, lecz dla rozpatrywania pewnych intere-

sów chwili, wówczas stanie si zrozumiaym, dlaczego o

naukach Marxa kr najbardziej niedorzeczne wyobra-

enia.

Marx nie móg podj si szczegóowego zbijania tych

mylnych pogldów. Poszczególnie jego nauki s czci zwar-

tego systemu i mog by zrozumiane tylko w naleytym

zwizku; kto go nie pozna, moe poszczególne zdania je-

no powierzchownie pozna. Mylne zapatrywania na nauki

Marsa nie daj si usun kilku sowami, lecz tylko wska-

zaniem koniecznoci dokadnego studjum pism Marxa, lub

obszernym przedstawieniem naukowego stano vriska zajte-

go przez Marsa i Engelsa. Jest nim klasyczna polemika

Engelsa z Diihringiem, ksika bardziej zrozumienie nauk

Marxa uatwiajca, anieliby móg to zrobi Mars krótkiemi,

apodyktycznemi owiadczeniami, mówicemi, jak chce, by

ten lub ów punkt rozumiano.

Brak jednak w literaturze niemieckiej pisma, któreby

systematycznie, zrozumiale i jasno przedstawiao i objania-

o nauki ekonomiczne Marxa. Prób takiej pracy podej-

mowano si kilkakrotnie, pozostay one jednak fragmen-

tami.

Praca moja stara si lak wypeai lub przyczyni

si do jej wypenienia.

Opart jest ona na gównym dziele Marx a, na „Kapitale";

sposób ugrupowania materjau jest ten sam co w nim.

lane ekonomiczne pisma Marxa brane byy tylko w nie-

których miejscach pod uwag, dla wyjanienia trudnych
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ustpów lub rozszerzenia zda, wypowiedzianych w „Ka-

pitale".

Celem mojej ksiki jest przedewszystkim ch
przedstawienia biegu myli Marxowskich dla tych, którzy

z powodu braku czasu lub rodków nie mog przestudjo-

wa
n
Kapitau"; spodziewam si jednak, i praca moja b-

dzie nadto pomoc dla niejednego z tych, którzy posiada-

j „Kapita", oraz i skoni wielu, majcych mylne poj-

cie o „Kapitale" lub odstraszonych od studjowania go

trudnoci pierwszego rozdziau, do przeczytania ory-

ginau.

Przekonanie o suchym, trudnym do zrozumienia spo-

sobie pisania Marxa w „Kapitale" jest zupenie faszywe.

Nie znam adnego dziea ekonomicznego, któreby porówna

mona z „Kapitaem" co do jasnoci i ywoci przedsta-

wienia, oraz piknoci prawdziwie klasycznego stylu.

A jednak trudno zrozumie „Kapita".

W niektórych miejscach—to prawda; lecz nie jest to

win sposobu przedstawienia rzeczy.

Rozpowszechnionym jest zdanie, i ekonomja jest nau-

k, któr zrozumie moe kady, bez adnych przygoto-

wa. W rzeczywistoci jest ona jedn z naj trud niejszych

nauk, gdy niema organizmu bardziej skomplikowanego

ni spoeczestwo. Do zrozumienia—rzecz inna—zbioru

ogólników, który Marx nazywa wulgarn ekonomja, nie

potrzeba wicej wiedzy, anieli zdobywa kady czowiek

przy gospodarczych procesach ycia codziennego. Do zro-

zumienia „Kapitau", w którym rozwinity jest w formie

krytyki politycznej ekonomji nowy system historyczny,

koniecznym jest nietylko pewien zasób wiedzy historycznej,
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lecz nadto uprzednia znajomo stosunków, stworzonych

przez rozwój wielkiego przemysu.

Dla tego, kto cho czciowo nie zna stosunków,

z których Mara wywodzi swe prawa ekonomiczne, pozo-

stanie myl ich ciemn; bdzie si wic skary na misty-

cyzm, hegieljanizm Maraa. Nie pomoe mu najjaniejsze

nawet nauk ekonomicznych Maraa rozwinicie.

Tu ley —zdaniem moim—najwiksze niebezpiecze-

stwo kadej próby popularyzowania „Kapitau". Mara

pisa moliwie jasno. Gdzie jest trudnym do zrozumienia,

tam nie jest winnym jzyk, lecz przedmiot i czytelnik. Mo-

naby miejsce, wydajce si trudnym, zastpi zdaniem at-

wiej zrozumiaym; to jednak staoby si kosztem dokad-

noci wyraenia; popularyzacja taka musiaaby tre uczy-

ni pytsz.,

Zrozumienie tego okrelao autorowi jego zadanie. Nie

chodzi o zmian sposobu wyraania si. Mara—jak wspo-

mniaem wyej — pisa popularnie, zwile i cile; uycie

innych sów anieli „Kapitau" mogoby si niejednokrotnie

odbi na dokadnoci. Szereg przeto miejsc pism Maraa

podaem w dosownym brzmieniu. Przytaczam je w przy -

tocznikach („— ") przewanie z „Kapitau", o ile innego

róda nie podaj.

Zadaniem moim byo—w jednej czci—zwróci uwa-

g czytelnika na fakty, bdce podstaw teoretycznych

wywodów Maraa. Byo to koniecznym przedewszystkim

w pierwszym rozdziale. Mara wskazywa na nie, ale gów-

nie wzmiankami, na które zazwyczaj nie zwraca si uwa-

gi. Gdzieindziej musiaem fakty te podawa na wasn
odpowiedzialno, tak np. w pierwszym paragrafie pierw-
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szego rozdziau. W pracy niniejszej mogy to by tylko

wskazówki. Obszerne przedstawienie faktów, bdcych pod-

staw „Kapitau", nietylko nie zmiecioby si w ramach

pracy, lecz nadto przerosoby siy autora; byoby ono bo-

wiem historj rozwoju ludzkoci od czasów pierwotnych.

„Kapita" jest w istocie swojej dzieem historycznym.

Ten jego charakter widocznym jest dla kadego

w rozdziaach o wspóczesnym przemyle. Zawieraj one

bowiem nietylko teoretyczne wywody, lecz take obszerne

historyczne ekskursje o przedmiotach, nie omawianych do-

td lub omawianych niegruntownie. W rozdziaach tych

podaje Marx fakty, bdce podstaw jego teoretycznych

wywodów, w takiej iloci, i zrozumie musi je kady myl-

cy czowiek, choby wstpnych wiadomoci nie posiada.

Tu uksztatowao si zadauie moje inaczej. Ze wzgldów

na rozmiar ksiki mogem podawa jeno najwaniejsze

rzeczy. Naleao jednakowo i tak utrzyma historyczny

charakter teoretycznych wywodów; przedstawione z wy-

puszczeniem porednich czonów rozumowania, mogy one

przybra inne znaczenie i wydawa si absolutnemi twier-

dzeniami, podczas gdy w rzeczywistoci byy suszne tylko

w pewnych historycznych warunkach.

Praca moja ma by nietylko przedstawieniem nauk

Marxa, lecz nadto przewodnikiem w studjum dzie Marxa.

Uwaaem przeto, i mam prawo do obszerniejszego pisa-

nia o tych miejscach, na które dotychczas—zdaniem mo-

im—za mao zwracano uwagi lub które atwiej mog wy-

woa nieporozumienia, anieli wymaga tego ich znaczenie

w rozwoju teorji; z drugiej strony sdziem, i mog kró-

cej zaatwi si z miejscami ogólnie znanemi i uznanemi
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oraz nie wywoujcemi obawy niezrozumienia. By podnie

praktyczne znaczenie ksiki, doprowadzaem obraz faktycz-

nych stosunków, np. ustawodawstwa fabrycznego, poza cza-

sokres, przedstawiony przez Marxa, do dni dzisiejszych.

Uywana przez Marxa nomenklatura kategorji zostaa

zachowan, sowa obce jednakowo moliwie pominite.

Zupenie unikn ich nie mogem.

Naród niemiecki nie rozwija swej kultury i nauki zu-

penie samodzielnie; wiele poj, cae gazie wiedzy, a wic
i nazwy, przej on od innych narodów. Uywam prze-

to wielu obcych wyrazów, które dayby si unikn jedy-

nie kosztem cisoci lub zwizoci, lub te zupenie za-

stpi si nie daj. Nie jestem zwolennikiem podawania

w klamrach tumaczenia obcego wyraenia. Jeeli istnieje

sowo odpowiadajce obcemu, naley tam go uy zamiast

obcego. Jeeli sowa takiego brakuje, wówczas tumaczenie

nie przyda si wcale. Naley wic podawa obce sowo

w takim zwizku, by mylcy czytelnik bez trudu znacze-

nie jego zrozumia. Tylko tam, gdzie uyem w tekcie

rzadko spotykanego obcego sowa, dodaj w nawiasach

tumaczenie lub omówienie, by uatwi jego zrozumienie;

nie sdz jednak, i dodatek ten cile wyraa znaczenie

obcego sowa.

Miaem pod rk bardzo mao wstpnych prac. Wy-

róni musz jeno francuskie streszczenie „Kapitau", do-

konane przez Deville'a 1
), które przydao mi si bardzo. Uwa-

) Gabriel Deville, Le Capital par Carl Marx, resume et accom-

pagne d'un Apercu sur le Socialisme scientifiue. Paris, Henry Oriol,

324 str. Frs. 3.
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arn za obowizek zoy Deville'owi na miejscu tym po-

dzikowanie za przyjacielsk gotowo, z jak zgodzi si

na niewydanie niemieckiego tumaczenia swej pracy ze

wzgldu na moj. Pomaga mi w pracy nad niniejsz

ksik nadto przyjaciel mój Edward Bernstein, który nie-

tylko udziela mi wskazówek i rad, przejrza krytj^cznie

materja, ale nadto samodzielnie obrobi niektóre rozdziay.

Tak np. jego pióra jest prawie cay, wany ustp o wiel-

kim przemyle, pomieszczony w drugim rozdziale.

Pomoc t i poparcie oceniam z tymwiksz wdzicznoci,

im bardziej uwiadamiam sobie trudno zadania, którego

si podjem. Do prób popularnego przedstawienia dzie

wielkiego i oryginalnego dziea dadz si zastosowa so-

wa LBssiagio miUrstwie, woDae w usta ksicia Contiego:

„e te nie umiemy malowa bezporednio oczyma!

Ile ginie podczas dugiej drogi z. oka przez rami do

pdzla!"

Jeli dwuch malarzy maluje jeden przedmiot, wów-

czas wyglda on rozmaicie na obu obrazach. Co spostrze-

ga jeden, to moe nie wpa w oko drugiemu. Co jedne-

mu wydaje si wanym, moe w oczach drugiego uchodzi

za rzecz uboczn; a jak rozmaicie widzieli, tak przedsta-

wiaj te rozmaicie. Wierne ujcie oryginau jest trudne,

wierne odtworzenie go jeszcze trudniejszo.

Dzieo moje nie jest iotografj „Kapitau", podajc
wiersz zawierszem dokadnie i bezbarwnie orygina w pomniej-

szeniu, lecz jest obrazem o subjektywnym kolorycie i sub-

iektywnym rysunku.

Jeeli przedstawienie rzeczy jest miejscami apodyk-

tyczne, to prosz czytelnika, by zawsze pamita o tym, e=
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to nie Marx, lecz podpisany do niego przemawia, zdajc

mu spraw z nauk ekonomicznych Marxa. Mona to uwa-

a za zadanie bardzo skromne.

Bybym bardzo zadowolony, gdyby mi si udao

przyczyni do rozpowszechnienia tych prawd, które da

wiatu niestrudzony badacz, gboki uczony, wielki myli-

ciel, jako owoc pracy caego swego ycia.

Londyn, w padzierniku 188G r.

K. Kautshy.



Przedmowa do czwartego wydania.

Od czasu ukazania si pierwszego wydania tej ksiki

zmieniy si pod niektóremi wzgldami faktyczne stosunki,

które braem pod uwag dla ilustrowania teoretycznych wy-

wodów. Skorzystaem przeto z ochot z nadarzajcej si spo-

sobnoci wyrzucenia w nowym wydaniu rzeczy przestarza-

ych i uwzgldnienia wyników nowego rozwoju.

Równie i stylistycznej rewizji zostaa poddan ksi-

ka; wiele miejsc, które wydaway mi si nieco trudnemi do

zrozumienia, wyraziem janiej.

Potrzeba innych zmian nie okazaa si. Zasadniczo

pozostaa ksika t sam.

Pierwotnie miaa ona uatwi studjum nauk Marxa

po niemiecku mówicej czci proletarjatu. Radoci napenio

nas, i praca nasza staa si rodkiem uprzystpnienia

treci „Kapitau" narodom nie-niemieckim, które z tych lub

innych powodów nie posiadaj jeszcze tumaczenia „Kapi-

tau". Ukazay si ju polskie, szwedzkie, czeskie tuma-

czenia; inne s zapowiedziane.
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Tumaczenia te s jednym z wielu symptomów zajcia,

okazywanego obecnie przez proletarjat wszystkich krajów

naukom Marxa, jednym z symptomów znaczenia, jakiego

w oczach midzynarodowego walczcego proletarjatu na-

bray myli zaoyciela Midzynarodówki.

Obecnie powstaje nowe midzynarodowe zjednoczenie

robotnicze, o wiele silniejsze, potniejsze — anieli dawne.

Materjabujm wzem, czcym proletarjat midzynarodowy,

jest wspólny interes proletarjuszów wszystkich krajów ka-

pitalistycznej produkcji; duchowym — powiedzie to mona

bez przesady — tre ideowa „Kapitau". Oby praca moja

przyczynia si cho w czci do zjednoczenia proletarjuszy

wszystkich krajów tym duchowym wzem.

Stuttgart, w sierpniu 1892 r.

K. Kautski/.



Oze^ó pierwsza.

TOWAR, PIEMIDZ, KAPITA.





ROZDZIA PIERWSZY

TOWAR.

i. Charakterystyczne cechy produkcji

towarowej.

W „Kapitale" bada Marx obecnie panujcy kapitali-

styczny system produkcji. W dziele swym nie zajmuje si
on wcale przyrodniczemi prawami, rzdzcemi produkcj;

zbadanie ich jest zadaniem mechaniki i chemji, nie ekono-

mji politycznej. Za zadanie swe nie uwaa on jednak zba-

dania tylko form produkcji wspólnych wszystkim ludom;

taki rozbiór doprowadziby tylko do ogólników w rodzaju

tego, i do produkcji koniecznym jest czowiekowi posia-

danie narzdzi pracy, gruntu i rodków ycia. Marx ba-

da raczej prawa dynamiczne okrelonej formy spoecznej

produkcji, istniejcej w pewnym czasie (w ostatnich stule-

ciach) u pewnych narodów (mianowicie wród ludów euro-

pejskich lub pochodzcych z Europy; w ostatnich czasach

zagnieda si kapitalistyczny system produkcji i u innych

Nanki ekonomiczne. 2
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narodów, np. u Japoczyków i Hindusów). Istniejcy dzi

kapitalistyczny system produkcji, którego waciwoci po-

znamy w dalszym cigu pracy dokadniej, róni si mocno

od innych sposobów produkcji, tak np. feudalnego, panuj-

cego w wiekach rednich w Europie, lub pierwotnie komu-

nistycznego, znajdujcego si u kolebki rozwoju wszystkich

ludów.

Przypatrzywszy si dzisiejszemu spoeczestwu, zoba-

czymy, i bogactwo jego skada si z towarów. Towarem

nazywamy produkt pracy, stworzony nie dla wasnego uytku

producenta lub blizkich mu osób, ale w celu wymienienia

go na inne produkty. Charakter wic towaru otrzymuje

produkt nie wskutek naturalnych, lecz spoecznych swych wa-
ciwoci. Wyjani to na przykadzie. Wyprzedzona z lnu

przez dziewczyn w pierwotnej rodzinie chopskiej przdza,

suca do produkcji pótna na uytek rodzinny, jest przed-

miotem uytku, a nie towarem. Towarem stanie si ona do-

piero, gdy z lnu wyprzdzie j tkacz, by wymieni j u s-
siada chopa na pszenic, lub gdy dzie w dzie prz j
bdzie z centnarów lnu fabrykant, by otrzymany produkt

sprzeda. Jest ona i nadal przedmiotem uytku, ale ta-

kim, który musi speni okrelone zadanie spoeczne, t. j.

musi podlec wymianie. Z wygldu przdzy nie mona
pozna, czy ona jest towarem. Forma naturalna przdzy

moe pozosta t sam, czy wyprzdzie j dziewczyna

w chacie chopskiej na sw wypraw, czy te w fabryce

dziewczyna fabryczna, która nie uyje ni jednej jej nitki.

Czy przdza jest towarem, pozna mona dopiero po roli

spoecznej, po funkcji spoecznej, któr speni.

W spoeczestwie kapitalistycznym okazuj si pro-

dukty pracy w coraz wikszej iloci w formie towarów;

jeli dzi jeszcze nie wszystkie produkty pracy s towara-

mi, to tylko dlatego, i w dzisiejszym systemie produkcji

istniej jeszcze szcztki poprzednich.

Pominwszy te mao znaczce szcztki, moemy po-

wiedzie, iz dzisiaj przyjy wszystkie produkty pracy form
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towarów. Nie zdawszy sobie jasno sprawy z charakteru to-

waru, nie zrozumiemy dzisiejszego systemu produkcji. Na-

ley przeto rozpocz od zbadania istoty towaru.

Uatwimy sobie badanie, jeli przedewszystkim uzmys-

owimy sobie charakterystyczne cechy produkcji towaro-

wej w przeciwiestwie do innych rodzajów produkcji.

W ten sposób dojdziemy najatwiej do zrozumienia stano-

wiska, zajtego przez Marxa w jego badaniach istoty to-

waru.

Jak daleko signiemy w dzieje ludzkoci, znajdziemy,

i ludzie zdobywaj rodki do ycia w wiksze lub mniej-

sze poczeni spoeczestwa, i produkcja nosi zawsze cha-

rakter spoeczny. Marx powiedzia to ju w artykuach

o „Pracy najemnej i kapitale" (1849) w „Neue Rheinische

Zeitung". „Wytwarzajc, mówi w wymienionym miejscu,

ma czowiek do czynienia nietylko z przyrod. Czowiek

produkuje, zrzeszajc w okrelony sposób sw prac z pra-

c innych, wymieniajc z niemi sw dziaalno. By pro-

dukowa, wchodz ludzie we wzajemne okrelone stosunki;

w granicach jeno tych spoecznych stosunków zwraca si

czowiek ku przyrodzie, produkuje. Stosunki spoeczne,

jakie nawizuj ze sob producenci, warunki, w jakich wy-

mieniaj sw prac oraz bior udzia w ogólnym akcie pro-

dukcji, zmieniaj si stosownie do charakteru rodków pro-

dukcyjnych. Wynalazek nowego narzdzia walki, broni

palnej, zmieni z koniecznoci równie i ca wewntrzn
organizacj armji, zmieni stosunki, wród których indy-

widua tworz armj i jako armja mog dziaa, zmieni

nakoniec wzajemny stosunek rozmaitych armji. Ze zmia-

n rodków produkcji, si produkcyjnych, zmieniaj si sto-

sunki spoeczne, wród których jednostki produkuj, zmie-

niaj i przeistaczaj si stosunki produkcji spoecznej. Ca-o stosunków produkcyjnych tworzy stosunki spoeczne,

tak zw. spoeczestwo, i to spoeczestwo na pewnym,
historycznym stopniu rozwoju, spoeczestwo o waciwych
mu, indywidualnych cechach".
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Objani wywód ten kilku przykadami. Wemy pod

uwag lud pierwotny, stojcy na nizkim stopniu produkcji,

którego gównym rodkiem zdobywania poywienia jest

polowanie, np. Indjan. W ksice „O wspóczesnych In-

djanach dalekiego ZachoHu" opowiada Dodge w sposób

nastpujcy o ich sposobie polowania:

„Poniewa gowa i serce niezbyt czsto bywaj do po-

mocy przyzywane, a dania odka nigdy nie milkn,

przeto znajduje si cay szczep zazwyczaj pod panowaniem

„trzeciego stanu". Nale do wszyscy myliwi szczepu,

tworzcy pewnego rodzaju cech czy gildj, która w swo-

im zakresie rozstrzyga sprawy bez odwoania. U Cheyen-

nów zowi tych ludzi „psiemi wojownikami". Modsi,

energiczniejsi przywódcy nale zazwyczaj do „psich wo-

jowników", dowództwo jednak nad niemi nie zawsze obej-

muj. „Psi wojownicy" rozstrzygaj uchwa kwestje ogól-

ne, pozostawiajc zaatwienie drobiazgów wybranym z po-

ród siebie najsynniejszym i najbardziej bystrym my-
liwym.

Midzy „psiemi wojownikami" mona spotka wielu

wyrostków, którzy jeszcze nie odbyli próby na rzeczywi-

stych wojowników. Jednym sowem, cech myliwski obej-

muje wszelkie siy robocze szczepu, ochrania kobiety

i dzieci, oraz zaopatruje je w poywienie. Rok rocznie od-

bywaj si jesieni wielkie polowania, na których zostaje

zabit wielka ilo zwierzyny i odoony wielki zapas mi-
sa na zim. Bohaterami dnia s „psi wojownicy" i biada

temu nieszczliwcowi, któryby si way nie wypeni cho-
by najdrobniejszego z ich dowolnych lub demokratycznych

rozporzdze. Wszystko przygotowawszy, wyruszaj myli-

wi wczas przed wschodem soca. Jeeli spotkaj kilka

stad bawolich, wybieraj znajdujce si na takim stano-

wisku, by obroty, majce na celu otoczenie stada, oraz

strzay i okrzyki przy naganianiu jak najmniej niepokoiy

inne stada. Tymczasem czeka caa mska cz szczepu,

zdolna do udziau w rzezi bawoów, w milczeniu konno



— 21 —

w poblizkim wwozie, niewidoczna bawoom, drc z nie-

cierpliwoci. Przekonawszy si, i kadym znajduje si

na waciwym miejscu, i wszystko jest gotowe, stara si

przywódca otoczy jedcami stado, zamkn mu odwrót;

na dany przeze nastpnie znak, rzuca si caa gromada

z przeraliwym wrzaskiem, zdolnym zmarych z grobu obu-

dzi, na zwierzyn. Gdy uywano jeszcze w polowaniu

uków i grotów, zna kady wojownik swój grot i pozna-

wa z atwoci zabite przez si bawoy. Byy one jego

osobist wasnoci, z której wyjtkowo zabierano pewn
cz dla wdów i rodzin, nie majcych wojownika jako y-
wiciela. Jeeli w jednym bawole znaleziono kilka grotów,

wówczas rozstrzygano pretensje wedug pooenia grotów.

Jeeli kady pocisk by miertelny, dzielono bawoa, lub

oddawano go wdowie. Rozstrzyga przywódca; od roz-

strzygnicia jego byo jednak moliwym odwoanie si do

sdu ogóu „psich wojowników". Od czasu jednak, gdy

wesza w ogólne uycie bro palna i rozpoznawanie zabi-

tych bawoów stao si niemoliwym, zbliyli si Ind j anie

do komunizmu l
) i dziel miso i skór wedug pewnego,

wasnego wynalazku, miernika, umoliwiajcego stosunko-

wo równy podzia". (Str. 206— 211).

Widzimy, i lud ten myliwców produkuje spoecznie]

na ogólny wynik skadaj si rozmaite rodzaje pracy.

Znajdujemy tu ju zacztki podziau pracy i koope-

racji 2
). Myliwi wykonywaj rozmaite prace zalenie od

swych zdolnoci, lecz wedug jednego planu. Wynik

*) Naleaoby rzec: zbliyli si znowu do komunizmu. Pierwotnie

byo gospodarstwo domowe Indjan oparte na komunizmie, a wic i podzia

upów myliwskich by komunistyczny.

-) „Planowe wspódziaanie robotników ju to w tym samym, ju
to w rónych lecz w zwizanych z sob procesach produkcyjnych, nazywa

si kooperacj" (s. 323). Dziesi stron dalej mówi Marx w przypisku

w „Kapitale": „Linguet ma poniekd suszno w „Theorie des Lois civi-

les", uwaajc polowanie za pierwsz form kooperacji".
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zrzeszania rozmaitych prac, „-wymiany czynnoci", jak mó-

wi Marx w „Pracy najemnej i kapitale^, — up myliw-
ski zostaje podzielony a nie wymieniony.

Mimochodem zwracam uwag na to, jak wpyna
zmiana w rodkach produkcji — zastpienie uku i grotu

przez bro. paln — na zmian w sposobie podziau.

Przypatrzmy si teraz innemu, wyszemu systemowi

spoecznej produkcji, np. indyjskiej gminie wiejskiej, opartej

na rolnictwie. Z komunizmu pierwotnego, który w niej

niegdy panowa, pozostay w Indjach tylko nieliczne szczt-

ki. Wedug Straboria (XV, I, 66), donosi jeszcze Ne-

arch, admira macedoskiego Aleksandra Wielkiego, o oko-

licach w Indjach, w których ziemia bya wspóln was-

noci, wspólnie obrabian, a jej plon po niwie wspólnie

dzielony midzy czonków gminy. Wedug Elpbinstone"a.

istniaa ta wspólnota jeszcze na pocztku XIX w. w kilku

miejscach Indji. Na Jawie polega wspólne posiadanie zie-

mi na perjodycznych podziaach roli, której czci uwaa-
ne s nie za wasno prywatn, lecz uytkow, na czas

pewien oddawan. W Indjach przedgangesowyeh przesza

rola na wasno prywatn poszczególnych czonków gmi-

ny, lecz las, ka i nieuprawna ziemia s w wielu miejs-

cach wspóln wasnoci, której uywa maj prawo

wszyscy czonkowie gminy. Zajmujcym bardzo w gminie

takiej, nie ulegej jeszcze rozkadczemu wpywowi angiel-

skiego panowania a zwaszcza zaprowadzonych przeze sy-

stemów podatkowych, jest charakter podziau prac;/ tutaj

stosowanego. Podzia pracy spotkalimy ju u Indjan;

w indyjskiej gminie wiejskiej jest on o wiele bardziej roz-

winity.

Xa czele gminy stoi naczelnik zwany „pateel", lub

zarzd zoony z piciu zazwyczaj czonków „pancz"; obok

nich znajduje si jeszcze szereg innych urzdników: karnam
albo matsaddi, rachmistrz gminny, dozoruje finansowy sto-

sunek gminy do poszczególnych jej czonków, innych gmin
lub pastwa; tallier zajmuje si ledzeniem zbrodni i prze-
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krocze, ochron podrónych i zabezpieczaniem im prze-

jazdu przez terytorjum gminy a do granie ssiedniej; toti,

miernik ziemi i stró granic, baczcy, by ssiednie gminy nie

przesuny granic roli, co si atwo zdarzy moe przy uprawie

ryu; braman, odprawiajcy sub bo; nauczyciel, uczcy
dzieci pisania i czytania; braman lub astrolog, wyznaczajcy
pomylne lub niepomylne dni dla siejby, niwa, mócenia
i innych wanych robót; kowal, ciela, koodziej, garncarz,

praczka, golarz, pasterz krów, lekarz, dewadaszi (tancerka),

czasami i piewak; oto ich poczet.

Wszyscy oni pracuj dla caej gminy i jej czonków,

otrzymujc za prac albo kawa ziemi, albo cz plonów.

I na tym stopniu wysoko rozwinitego podziau pracy wi-

dzimy jej zrzeszanie oraz podzia produktów.

Przytocz jeszcze przykad znany kademu: patrjar-

chaln rodzin chopsk, która sama zaspokaja wszystkie

swoje potrzeby: jest ona tworem spoecznym, wyrosym
z produkcji, kiórej obraz nakrelilimy w przedstawieniu

gminy indyjskiej, tworem sposobu wytwarzania, napoty-

kanego w zaraniu rozwoju wszystkich lepiej nam znanych

narodów kulturalnych.

Rodzina wociaska ukazuje nam równie nie od-

osobnionych ludzi, lecz spoeczne zrzeszenie pracy, oraz

poczenie rozmaitych prac, rónych nadto wiekiem, pci
wykonywajcych i por wykonania. Ci orz, ci siej, ci cho-

dz okoo byda, doj krowy, zbieraj drzewo, tamci prz-

d, tkaj, szyj, "plot, wyrzynaj, ciosaj i t. d. Tu cz
si rozmaite prace, odziaywaj na si wzajemnie; równie

jak w poprzednio przytoczonych przykadach, nie widzimy

tutaj wymiany produktów midzy rozmaitemi robotnikami,

lecz odpowiadajcy stosunkom ich podzia.

Przypumy x
), i przedstawione przez nas rodki pro-

dukcji gminy rolnej ulepszaj si w tej mierze, i mona

*) Szereg faktów .-twierdza, i pocztkowo dokona si rozwój pro-

dukcji towarowej rzeczywicie w sposób podobny do naszego opisu. Bzecz
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pracy na roli powica mniej czasu. Siy robocze zostaj

wyzwolone: jeli pozwol na to techniczne narzdzia po-

mocnicze, zostan one uyte moe do eksploatowania znaj-

dujcych si na gruncie gminy omów kamienia, do fabry-

kacji narzdzi krzemiennych, broni. Produkcyjno pracy

jest tak wielk, i wyprodukuj wicej narzdzi pracy, wi-
cej broni, anieli potrzebuje gmina.

Koczowniczy szczep pasterzy styka si na wdrów-
kach swoich z nasz gmin. Z powodu wzrostu produk-

cyjnoci pracy i w tym szczepie, ma on wicej byda, ani-

eli potrzebuje. Mao brakuje, by szczep ten z ochot wy-
mieni niepotrzebne mu bydo na nadwyk broni i narz-
dzi wyprodukowanych w gminie. Niepotrzebne bydo
i niepotrzebne narzdzia staj si wskutek wymiany to-

warem.

Wymiana towarów jest naturalnym wynikiem wzros-

tu si produkcyjnych ponad mae potrzeby pierwotnej gmi-

ny. Na pewnym stopniu technicznego rozwoju staje si
pierwotny komunizm hamulcem technicznego postpu. Sy-

stem produkcyjny wymaga rozszerzenia zakresu spoecznej

pracy; poniewa jednak poszczególne gminy s sobie obce

i od siebie niezalene, przeto jest rozszerzenie to niemoli-

wym na podstawie rozszerzonej planowej komunistycznej

pracy, lecz tylko przy pomocy wzajemnej wysiany nad-

wyek pracy gmin.

Nie jest naszym zadaniem wykazanie, w jaki sposób

oddziaaa wymiana towarów na system produkcji wewntrz
gmin, a produkcja towarowa staa si produkcj nieza-

lenych od siebie prywatnych pracowników, których prywat-

n wasnoci s rodki produkcji oraz jej wyniki. Chc

naturalna, i nie stao si to tak prosto, jak w moim opisie, który nie ma
na celu przedstawienie historji produkcji towarowej, lecz wskazanie jej

waciwoci, dajcych si najatwiej pozna przez porównanie z innemi

systemami produkcji.



— 25 —

wskaza jedynie na nastpujce okolicznoci: produkcja to-

warowa jest spoeczn produkcj, nie mogc istnie poza

spoeczn wspózalenoci, oraz jest wynikiem rozszerzenia

si spoecznej produkcji poza granice poprzedzajcej j ko-

munistycznej (plemienia, gminy, lub patrjarehalnej rodzi-

ny). Spoeczny jej charakter nie ukazuje si u niej tak

jasno.

Przypatrzmy si garncarzowi, i rolnikowi, raz jako

czonkom indyjskiej gminy komunistycznej, drugi — jako

dwom producentom towarów. W pierwszym wypadku

pracuj obaj w jednakowy sposób dla gminy; jeden do-

starcza jej garnków, drugi plonów rolnych; jeden otrzy-

muje od niej cz plonów rolnych, drugi garnków. W dru-

gim wypadku pracuje kady z nich niezalenie, prywatnie,

ale pracuje (moe w tym samym, co dawniej, stopniu) nie-

tylko dla siebie, lecz te dla innych. Nastpnie wymienia-

j produkty swej pracy, i jest moliwym, i kady z nich

otrzyma t sam ilo produktów rolnych, garnków, co

dawniej. Zdawaoby si, i nie zmienio si nic, a jednak

s to dwa zasadniczo róne procesy.

W pierwszym wypadku rozumie jasno kady z nich,

i rozmaite prace czy spoeczestwo, i ono kae jedne-

mu pracowa dla drugich i kademu przydziela cz plonu

pracy innych. W drugim wypadku pracuje kady — tak

mogoby si zdawa — dla siebie, a sposób, w jaki docho-

dzi do produktu pracy innych, zdaje sienie by opartym na

spoecznym charakterze pracy, lecz na waciwociach pro-

duktu. Zdaje si, i nie pracuj garncarz i rolnik dla si

wzajemnie; nie jest widocznym, i praca garncarza i rolni-

ka s koniecznemi dla spoeczestwa pracami; lecz zdaje

si, i garnki i plony rolne odznaczaj si mistycznemi

waciwociami, powodujcemi w pewnych warunkach ich

wymian. Wzajemne stosunki osób, wynikajce ze spoecz-

nego charakteru pracy, otrzymuj pod panowaniem pro-

dukcji towarowej wygld stosunków rzeczy, a mianowicie pro-

duktów.
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Dopóki spoeczny charakter produkcji by bezpo-

rednio widoczny, dopóki produkcja podlegaa kierow-

nictwu spoeczestwa, wzajemny stosunek producentów

by zupenie jasny i zrozumiay. Z chwil gdy praca przy-

braa charakter prywatny i pocza by wykonywana nie-

zalenie, od chwili, gdy produkcja staa si nieplanow,

przybray wzajemne stosunki producentów charakter sto-

sunku produktów. Od chwili tej przestali producenci pa-

nowa nad swemi wzajemnemi stosunkami, które rozwija-

y si niezalenie od woli ludzi: siy spoeczne wyrosy po-

nad gowy ludzkie; naiwne zapatrywanie minionych stule-

ci uznao je za siy boskie, a wieki „owiecone" uznay je

za siy przyrody.

Towarom przypisuje si teraz waciwoci, majce
mistyczny charakter, przynajmniej dopóty, póki nie zo-

stan wyjanione na podstawie wzajemnych stosunków

producentów. Jak wyznawca fet}^szyzmu przypisuje fety-

szowi wasnoci zgoa nie tkwice w jego naturalnej isto-

cie, tak nabiera towar w oczach mieszczaskiego ekonomi-

sty cech rzeczy zmysowej, obdarzonej nadzmysowemi
waciwociami. Marx zwie to „fetyszyzmem towarzysz-

cym produktowi pracy, skoro tylko jako towar zostanie

wyprodukowany, a wic nieodcznym od towarowej pro-

dukcji".

Ten fetyszowy charakter towaru, a jak niej pozna-

my i kapitau, odsoni Marx pierwszy. Fetyszyzm utrud-

nia, a nieodsonity uniemoliwia zrozumienie waciwoci
towaru; nie uwiadomiwszy sobie fetyszowego charakteru

towaru, nie mona zrozumie wartoci towaru. Rozdzia

o „fetj-szowym charakterze towaru i jego tajemnicy" na-

ley do najwaniejszych w
r
Kapitale c;

; zasuguje on na

najbaczniejsz uwag czytelnika; a jednak przeciwnicy

nauk Marxa i czsto jego zwolennicy mao na zwracaj
uwagi.
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2. Warto.

Jeeli uwiadomilimy sobie fetyszowy charakter to-

waru, wówczas nie nasuwa nam jego zbadanie wielkich

trudnoci.

Jak widzielimy, przeznaczeniem towaru jest wymia-

na. Winien jest wic towar zaspokaja jak, prawdziw czy

urojon, potrzeb ludzk. Nikt nie wymieni swego pro-

duktu na cudzy jemu niepotrzebny. Towar musi wic by
rzecz poyteczn, mie warto uytkow. Warto uyt-

kowa jest zawarunkowana fizycznemi waciwociami towa-

ru. Warto uytkowa stanowi materjaln tre bogactwa,

jakkolwiek jest jego forma spoeczna. Warto uytko-

wa nie jest wycznie towarom waciw. Istniej warto-

ci uytkowe, nie bdce towarami, jak np. produkty gmi-

ny komunistycznej, comy wyej wykazali; istniej nawet

wartoci uytkowe, nie bdce nawet produktami pracy,

np. owoce w lesie pierwotnym, woda w rzece. Niema jed-

nak towarów, nie posiadajcych wasnoci uytkowej.

Gdy obdarzone wartoci uytkow przedmioty sta-

n si towarami, t. z. zostaj nawzajem wymieniane, wów-

czas zauwaamy, i wymiana odbywa si wedug pewnego

liczbowego stosunku. Stosunek, w jakim wymienia si

jeden towar za drugi, nazywamy wartoci'' zamienn. Mo-

e on zmienia si zalenie od miejsca i czasu; lecz dla te-

go samego miejsca w oznaczonym czasie jest wielkoci

sta. Jeli wymieniamy 20 okci pótna za 1 surdut,

a równoczenie 20 okci pótna, za 40 funtów kawy, to

pewnym jest, i w razie wymiany otrzymamy za 1 surdut

40 funtów kawy. Warto zamienna surduta otrzymuje

zupenie inny wygld, jeli go zamieniamy na pótno,

a inny, jeli na kaw. Ale jakkolwiekby ona wygldaa,
zawarto jej w okrelonym czasie i miejscu jest ta sama.

Dla wyjanienia tego spoecznego zjawiska przytocz po-
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dobne z dziedziny fizyki. Jeli mówi, e dane ciao wa-

y 16 kilogramów lub 32 funtów lub pud rosyjski, to wiem,
e tre tych rozmaitych wyrae jest jedna i wyraa
okrelony ciar ciaa. Tak te tre rozmaitych wyrae
wartoci zamiennej jest jedna: nazywamy j wartoci".

Doszlimy wic do najwaniejszej, podstawowej kate-

gorji ekouomji politycznej, bez której zrozumienia niemoli-
wym J est zrozumienie panujcego systemu produkcji.

Co tworzy warto totoarów? Oto pytanie, na które nale-

y odpowiedzie. "Wemy dwa towaiy. np. pszenic i e-
lazo. Jakikolwiek bdzie ich stosunek zamienny, mona
go wyrazi zrównaniem matematycznym, np. 1 hektolitr

pszenicy=2 centnarom elaza. Znane jest ju ze szkoy lu-

dowej zdanie, i dziaania matematyczne mona wyko-
nywa tylko na ilociach jednorodnych: mog np. od 10

jabek odj 2 jabka, ale nie dwa orzechy. Towar psze-

nica i towar elazo musz przeto mie co wspólnego,

umoliwiajcego porównanie obojga. Jest to ich warto.
Czy ta wspólna cecha jest wrodzon waciwoci towa-

rów? Jako rzeczy posiadajce warto uytkow podlegaj
wymianie, poniewa posiadaj rozmaite a nie wspólne wro-
dzone waciwoci, które s pobudk do wymiany, lecz nie

okrelaj stosunku, w jakim wjnniana zostaje dokonan.

Jeeli pominiemy warto uytkow towarów, to po-

zostaje im tylko jedna waciwo: s produktami pracy.

Jeeli jednak abstrahujemy od wartoci uytkowej
produktów, tym samym abstrahujemy od pewnych roz-

maitych form pracy, która si zoya na ich wytworze-

nie; wówczas nie s one dzieem pracy stolarskiej, prz-

dzarskiej, lecz produktami ludzkiej pracy wogóle i z tego

rozwaane stanowiska, s wartociami. Towar posiada wic
warto, poniewa zakrzepa w nim praca ludzka. W ja-

ki sposób mona zmierzy t warto? Iloci zawartej

w niej wartocio-twórczej siy: pracy. Miar iloci pracy

jest czas.
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Poniewa zuytkowany na wyprodukowanie towaru

czas okrela jego warto, przeto mogoby si zdawa, i
im bardziej leniwym i niezgrabnym jest czowiek, tym
wiksz jest warto jego towaru. Chodzi jednak nie o

indywidualn, lecz spoeczn prac. Przypomnijmy sobie,

i produkcja towarowa jest systemem prac, aczkolwiek nie-

zalenie wykonywan}Tch, to jednak zawisych od siebie spo-

ecznie. „Aczkolwiek z licznych, niezalenych si roboczych

si skada, tworzy caa sia robocza spoeczestwa, zawarta

w wartoci towarów, t sam si ludzka. Posiadajc cha-

rakter -przecitnej, spoecznej siy roboczej, dziaajc jako prze-

citna spoeczna sia robocza, potrzebna do produkcji to-

waru w przecitnej wielkoci przez spoecznie konieczny prze-

cig czasu, jest kada indywidualna sia robocza t sa-

m si ludzk, co inna.

Spoecznie konieczny czas jest czasem potrzebnym do

wytworzenia produktu o uytkowej wartoci przy istniej-

cych spoecznie normalnych warunkach produkcji, spoecz-

nie przecitnym stopniu zrcznoci i intensywnoci pracy u
.

Ze zmian produkcyjnoci pracy zmienia si spoecznie

niezbdny czas, a wic zmienia si warto. Niezbdny do

wyprodukowania pewnego produktu czas jest przy kadym
systemie produkcyjnym dla czowieka rzecz wielkiej wa-

gi. Równie w komunistycznym systemie pracy posiada on

wpyw na uksztatowanie si stosunku, wedug którego uka-

da si wpódziaanie rozmaitych rodzajów pracy.

Zatrzymajmy si dla przykadu nieco nad indyjsk

gmin komunistyczn. Przypumy, i zatrudniaa dwuch
kowali dla wytwarzania narzdzi rolnych. Wynalazek po-

woduje taki wzrost produkcyjnoci pracy, i potrzebne na-

rzdzia rolne wykonywa w okrelonym czasie jeden kowal.

Prac t powierzy wic gmina nie dwa kowalom lecz jed-

nemu; drugiego uyje moe do produkcji broni lub sprz-

tów ozdobnych. Produkcyjno jednak pracy rolnej nie

zmienia si. Dla pokrycia potrzeb gminnych niezbdnym
jest na roli tene co dawniej czas pracy.
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Kady czonek gminy otrzyma wic t sam co daw-
niej cz plonów rolnych, zajdzie jednak zmiana; pro-

dukcyjno pracy kowala podwoia si; na prodakcj na-

rzdzi rolniczych przypada tylko jeden udzia w plonie

rolniczym, a nie dwa. Zawiso we wzajemnych stosun-

kach rozmaitych prac jest tu zupenie jasna i zrozumiaa.

Nabiera za cech mistycznych, skoro praca kowala i rolni-

ka traci bezporedni zwizek, gdy dopiero ich produkty

wstpuj we wzajemne stosunki. Zmiana w produkcyjnoci

pracy kowala okazuje sie teraz jako zmiana w stosunku

wymiany produktów pracy kowala na inne, jako zmiana

wartoci.

Ju Ricardo zauway, i wielko wartoci towaru

zaley od zuytej do jego wytworzenia iloci pracy. Nie

dostrzeg on jednak spoecznego charakteru pracy, ukrytego

w formie wartoci towaru, t. j. fetyszyzmu towaru. Nadto

nie odrónia on cile i jasno strony pracy, tworzcej warto
towaru, od jego uytkowej wartoci. Wyjanilimy ju fety-

szowy charakter towaru. Pójdmy teraz za rozbiorem

dwoistego charakteru towaru, dokonanym przez Marxa.

Towar okaza nam si jako uytkowo i warto. Przy-

roda dostarczya materjau, praca stworzya nietylko war-

to, ale take uytkowo. Zobaczmy, kiedy tworzy pra-

ca warto, a kiedy uytkowo.
Praca jest przedewszystkim produkcyjnym wydatko-

waniem siy ludzkiej, a nastpnie okrelona ludzk czyn-

noci, zmierzajc do osignicia okrelonego celu. Pierw-

sza cecha pracy jest wspóln wszelkiej produkcyjnej dzia-

alnoci czowieka. Cecha druga jest odmian w rozma-

itych produkcyjnych czynnociach. Kada z nich jest rón
ze wzgldu na cel, sposób, przedmiot, rodki oraz wynik

pracy.

Okrelona, celowa czynno ludzka tworzy przedmioty

o wartoci uzijthowej. Rozmaito jest podstaw produkcji

towarowej. Wymianie podlegaj jeno rozmaite towary.

Nikt nie wymienia pszenicy na pszenic, kos na kosy; mo-
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na natomiast wymienia pszenic na kosy. Przedmioty o

uytkowej wartoci mona przeciwstawia jako towary tyl-

ko wówczas, jeeli zawieraj jakociowo (ze wzgldu na wa-
ciwoci) róne poyteczne prace.

Jako wartoci róni si towary nie jakociowo, lecz

ilociowo (liczb). Podlegaj wymianie dziki rozmaitoci

ich wartoci uytkowej; przy wymianie porównywamy je^

ustawiamy w stosunek, poniewa maj równ warto.
Nie okrelona, celowa praca rozmaitego rodzaju tworzy war-

to, lecz praca, wystpujca we wszystkich swych ga-
ziach w równym charakterze wydatkowania siy ludzkiej.

Jako wydatkowanie siy ludzkiej róni si rozmaite pra-

ce nie jakociowo, lecz ilociowo. Znaczy to, i naley ka-

d prac ze wzgldu na warto uwaa jako zwyk prace

przecitn, jako wydatkowanie zwykej siy roboczej, waci-
wej organizmowi prawie kadego czowieka. Z tego punk-

tu widzenia naley prac zoon uwaa za pomnoon
zwyk prac. Maa ilo zoonej pracy równa si wik-
szej iloci prostej pracy. Zgodnie z charakterem produkcji

towarowej jest sprawa zmierzenia stosunku wzajemnego

rozmaitych rodzajów pracy, sprowadzenia ich do pracy

prostej, spraw spoeczn, lecz nieuwiadomion. Przyczy-

ny, dla których rozmaite rodzaje zoonej pracy okazuj

si pomnoon zwyk prac, wydaj si ludziom, uwika-

nym w fetyszyzmie towarowego wiata, przyczynami natu-

ralnemi a nie spoecznemi. Chcc warto „ukonstytuowa",

t. j. raz na zawsze j ustali w celu oczyszczenia pro-

dukcji towarowej „z mtów" oraz uwiecznienia jej, usio-

wali rozmaici drobnomieszczascy socjalici wyszuka jej

naturalne przyczyny, by mogli przy kadej pracy okreli,

w jakiej mierze tworzy warto (Por. Rodbertusa „Normalny

dzie roboczy"). W rzeczywistoci s przyczyny te spo-

eczne i zmieniaj si cigle.

Mao jest kwestji, o którychby tyle kryo bdnych
zapatrywa, co o wartoci. Niektóre z nich postawi nale-

ycie Marx.
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Jeden przedewszystkim bd popeniaj czsto tak

przeciwnicy jak i zwolennicy teorji Marxowskich: uto-

samiaj warto z bogactwem. Czsto wkadaj oni w
usta Marxa sowa: „Praca jest ródem wszelkiego bo-

gactwa". Kto pamita dotychczasowe moje wywody, zro-

zumie, i wyraenie to znajduje si w jaskrawym przeci-

wiestwie do podstaw pogldów Marxowskich oraz mogo
powita jedynie na tle fetyszowego pogldu na wiat to-

warowy. Warto jest kategorj historyczn, majc zna-

czenie jedynie w epoce produkcji towarowej, oznaczajc
spoeczny stosunek. Bogactwo jest czym materjalnym,

zoonym z wartoci uytkowych. Bogactwo istnieje na

onie wszystkich produkcyjnych systemów; istniej bogactwa

pochodzenia przyrodniczego, nie zawierajce adnej pracy;

istniej bogactwa, zawdziczajce swe pochodzenie jeno

pracy ludzkiej. „Praca nie jest jedynym ródem wypro-

dukowanych wartoci uytkowych, materjalnego bogactwa,

powiada Marx. Praca jest, jak mówi William Petty, jego

ojcem, matk jego ziemia".

Ze wzrostem produkcyjnoci pracy wzrasta przy nie-

zmieniajcych si innych warunkach materjalne bogactwo

kraju; z jej zmniejszeniem si— maleje. Suma istniejcych

wartoci moe równoczenie pozosta bez zmiany, jeeli

ilo zuytej pracy si nie zmienia. Pomylne niwo po-

wiksza bogactwo kraju; suma wartoci towarów, zawarta

w plonie niwa, moe nie zmieni si, jeeli ilo zuytej

spoecznie niezbdnej pracy nie zmienia si.

Skoro Marx nie powiedzia, i praca jest ródem
wszelkiego bogactwa, skoro twierdzenie to polega na uto-

samieniu wartoci uytkowej i wartoci towaru, wic wy-

snute ze w stosunku do Marxa konsekwencje upadaj.

Widzimy wic, jak brakuje podstaw zarzutowi, stawianemu

Marxowi przez przeciwników, twierdzcych, i nie uwzgld-

ni roli przyrody w produkcji; przeoczenia dopucili si

przeciwnicy, nie uwzgldniajc rónicy, zachodzcej midzy
jestestwem fizycznym towaru a przedstawianym przeze
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stosunkiem spoecznym. „Dugi nierozsdny spór o udzia
przyrody w stwarzaniu wartoci wymiennej jest miar zu-
dzenia, w jakie popada znaczna cz ekonomistów dziki

fetyszyzmowi waciwemu wiatu towarowemu, czyli ma-
terialnemu pozorowi spoecznych przymiotów pracy. War-
to wymienna jest okrelonym sposobem oznaczania pra-

cy, wydatkowanej dla wyprodukowania przedmiotu; nie mo-
e ona przeto równie zawiera materjalnych pierwiastków,

jak np. kurs wekslowy.

Widzimy wic, i Marx ,,nie przeoczy" wcale znacze-

nia przyrody dla produkcji uytkowoci. Usun j z licz-

by czynników, tworzcych warto, ale nie przez zapomnie-

nie, lecz na podstawie zrozumienia spoecznego charakteru

produkcji towarowej, którego brak ekonomistom, wyprowa-
dzajcym prawa spoeczne ze stanu nieuspoecznionego, z

bytu odosobnionych jednostek. Drugim bdnym wyobra-

eniem rozpowszechnionym o teorji wartoci jest utosa-

mienie wartocio-twórczej siy pracy z wartoci siy roboczej,

które to pojcia jak najcilej naley odrónia. Praca jako

ródo wartoci nie moe równie dobrze sama posiada war-

toci, jak ciko nie moe posiada wagi, ciepo tempera-

tury. Dotychczas mówilimy o wartoci, tworzonej przez

prost lub zoon prac, a nie o wartoci, posiadanej przez

si robocz i wyraajcej si pac robotnika, jej waci-
ciela.

Dotychczas mielimy na uwadze jeno prost produkcj

towarow i prost wymian towarów. Siy roboczej jako

towaru nie bralimy jeszcze wcale na uwag. O sile robo-

czej czowieka i jej wartoci pomówimy obszerniej w dal-

szym cigu pracy. Tu podam kilka wskazówek, dla unik-

nicia omyek.

Gówne zarzuty, stawiane teorji wartoci Marsa, o ile

nie zbijaj zda nigdy przez Marxa niewypowiedzianych

lub nie s insynuacjami w rodzaju anegdotki o dogmatyzmie

Marxa, polegaj na takich nieporozumieniach. By si od

Nauki ekonomiczne. 3



— 34 —

nich uchroni, naley cigle pamita o charakterze prawa

wartoci. Wszelkie przyrodnicze czy spoeczne prawo jest

prób wyjanienia zjawisk w przyrodzie czy spoeczestwie;

adne ze zjawisk nie jest wywoane jedn tylko przyczyn.

Wszelkie zjawiska powoane zostay do ycia splotem naj-

rozmaitszych przyczyn; nadto nie istnieje adne z tych

zjawisk niezalenie od drugich, lecz krzyuje si z niemi

ustawicznie w najrozmaitszych kierunkach. Przed bada-

czem zalenoci i zwizków, zachodzcych w przyrodzie

i spoeczestwie, ley podwójne danie. Nasamprzód po-

winien rozmaite zjawiska oddzieli od siebie, kade z nich

odosobni; w dalszym cigu powinien rozplata przyczyny,

przez które zjawisko zostao wywoane, oddzieli istotne

od nieistotnych, stae od przypadkowych. Oba rodzaje ba-

dania moliwe s tylko przy pewnej abstrakcji.

Przyrodnikowi uatwia zadanie szereg bardzo udosko-

nalonych narzdzi, metod obserwacji i eksperymentów.

Badacz praw spoecznych eksperymentu zupenie uy nie

moe, a do obserwacji ma rodki bardzo niedoskonae. Za

pomoc abstrakcji znajduje badacz prawo, bdce podstaw

zjawisk, które ma wyjani. Bez znajomoci tego prawa

nie wyjani on zjawiska; znajomo jednak tego jeno pra-

wa nie wystarcza do zupenego wyjanienia. Inna przyczyna

moe osabia drug, nie mona jednak z tego wycign
wniosku, i druga wcale nie istnieje. Prawo spadania cia

obowizuje jedynie w przestrzeni, pozbawionej powietrza;

w niej jeno pada z równ szybkoci kawaek oowiu i pió-

ro. W przestrzeni, napenionej powietrzem, wynik ten jest

inny z powodu oporu powietrza. Mimo to prawo spadania

nie traci swej susznoci.

Tak samo ma si rzecz z wartoci. Skoro tylko pro-

dukcja towarowa staa si panujc form produkcji, na-

rzucia si z koniecznoci prawidowo cen towarów bior-

cym w produkcji udzia, i zmusia ich do szukania przy-

czyn tego. Badanie cen towarów prowadzio do okrele-

nia wysokoci wartoci. Równie jednakowo, jak jedyn
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przyczyn padania cia nie jest ciko, tak nie jest je-

dyn przyczyn ceny towarów ich warto. Wszak Marx
wspomina, i istniej towary, których cena moe nietylko

chwilowo, ale stale by nisz od ich wartoci. Tak np.

nie zapacono prawdopodobnie jeszcze nigdy za zoto lub

djameaty wedug ich penej wartoci.

Wielka cz zarzutów, stawianych teorji wartoci

Marxa, polega na utosamieniu ceny i wartoci. Pojcia

te naley cile oddziela.

Równie naley ustawicznie pamita o historycznym

charakterze teorji wartoci Marxa. Ma ona by tylko pod-

staw, suc do wyjanienia zjawisk produkcji towarowej.

Widzimy jednak, i dzisiaj jeszcze istniej rozmaite szczt-

ki innych systemów produkcyjnych. Chop wytwarza na-

przykad czsto ywno, niektóre narzdzia, odzie, nie

jako towary, t. j. dla sprzeday, lecz dla wasnego uytku.

Jeeli wic zjawiska tego pochodzenia znajduj si w sprzecz-

noci z teorj wartoci, wówczas nie mog one by argu-

mentem przeciw niej.

Przedewszystkim za, nie naley da si zwie, jak

wykazywaem, ietyszowemu charakterowi towaru; nie nale-

y poczytywa spoecznych stosunków, wyraonych przez

towar, za jego przyrodzon waciwo. Jeeli nie zapomni

si nigdy, i produkcja towarowa jest pewnym rodzajem

spoecznej produkcji, w którym poszczególne gospodarcze

jednostki dla si nawzajem cho nie wspólnie ze sob pro-

dukuj, i warto towarów wyraa nie stosunek wzajemny

rzeczy, lecz stosunek wzajemny ludzi, majcy rzeczowy wy-

gld, wówczas zrozumie si te zdanie Marxa, bdce pod-

staw bada zawartych w „Kapitale": -Tylko ilo spoecz-

nie niezbdnej pracy, czyli czas roboczy niezbdny dla wytworze-

nia danej uytkowoci, okrela rozmiary jej wartociu
.
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3. Warto zamienna.

Wielko wartoci towaru okrela czas pracy spoecznie

niezbdny do jego wyprodukowania. Jednakowo w yciu
wyraa si warto inaczej. Nikt nie mówi: „Surdut ma
warto 40 godzin pracy"; mówi si natomiast: Surdut ma
warto 20 okci pótna lub 10 gramów zota. Surdut sam

w sobie wzity nie jest towarem: staje si nim dopiero

w chwili wymiany. Warto towaru staje si widoczn do-

piero dziki porównaniu go z innym, na który go chc
wymieni. Wielko wartoci towaru okrela niezbdny do

jego wyprodukowania czas pracy, wyraa za stosunek wy-

mienny przy zestawieniu z rozmiarami wartoci jednego lub

kilku towarów.

Mieszczascy ekonomici sdz czstokro, i wanie
stosunek wymienny towaru okrela wielko jego wartoci.

Na przykadzie wyka niedorzeczno tego pogldu.

Mamy gow cukru. Wag jej znamy, moemy j jednak

wyrazi tylko za pomoc porównania z wag innego ciaa,

np. elaza. Na jedn szal wagi kad gow cukru, a na

drug kilka kawaków elaza, o znanej wadze (nazwijmy

j np. funtem). Ilo kawaków elaza oznacza wag cu-

kru; niedorzecznym byoby jednak twierdzi, i cukier

way dlatego dziesi funtów, e tyle ciarów pooy-
limy na szali. Przeciwnie: musiaem pooy na szali

dziesi funtów, poniewa tyle way cukier. Sprawa jest

chyba jasn. Taki sam jest stosunek wielkoci wartoci do

jej formy.

Sposób wyraania wagi ciaa jest podobny do sposobu

wyraania wartoci towaru, t. j. formy, za pomoc której

wyraamy wielko wartoci. „Gowa cukru way dziesi

funtów", — trzymamy si starego przykadu, — znaczy do-

kadnie: „gowa cukru way tyle, co dziesi wzitych ka-

waków elaza": równie moemy powiedzie: surdut ma
warto np. 20 okci pótna. Nie moglibymy porównywa
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elaza z cukrem jako cia, gdyby nie miay wspólnej na-

turalnej wasnoci: ciaru] równie nie moglibymy porów-

na surduta i pótna jako towarów, gdyby nie posiaday

wspólnej spoecznej cechy a mianowicie, e s produktami

ogólnej pracy ludzkiej: wartociami.

"W pierwszym zrównaniu maj elazo i cukier rozmaite

role: gowa cukru wystpuje jako cukier, elazo jednak nie

jako elazo, lecz jako wyraziciel ciaru, forma go wyraa-

jca. W zrównaniu tym nie abstrahujemy od naturalnych

waciwoci cukru, czynimy to jednak w stosunku do

elaza.

Podobne zjawisko widzimy w zrównaniu: 1 sudut =
20 okciom pótna. I surdut i pótno s towarami a wic
uytkowociami i wartociami. Ale jedynie surdut jako

uytkowo przybiera form wartoci, wchodzi w stosunek wy-

mienny, pótno jest tylko form wyraenia wartoci.

Mog odway ciar cukru nietylko elaznemi, lecz

take mosinemi lub oowianemi ciarkami. Warto
surduta mog wyrazi nietylko przy pomocy pótna, lecz

take kadego innego towaru. W zrównaniu: surdut =20
okciom pótna, abstrahuj od naturalnych waciwoci pótna,

które jest w tym stosunku tylko wartoci, ucielenieniem

ogólnej pracy ludzkiej. Pótno staje si form wyraania

wartoci surduta w przeciwiestwie do jego jestestwa fizycz-

nego. Przeciwstawno uytkowoci i wartoci, waciwa
surdutowi narówni z kadym innym towarem, wystpuje

tu na jaw we wzorze wyraania wartoci: jestestwo fizyczne

towaru wystpuje tu jako uytkowo: surdut, jestestwo za
fizyczno pótna jako wypowiedzenie wartoci.

Mimo to nie jest uytkowa warto towaru, sucego
do wyraenia wartoci innego towaru, — Marx nazywa go

ekwiwalentem (równoznacznikiem) — czym obojtnym. Oba

towary musz by róne. Zrównanie surdut = surdutowi

jest bezsensownym.

Warto surduta mog wyrazi nietylko w pótnie,

lecz take w kadym innym towarze. Przeinaczywszy nadto
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1 surdut =

= 1 surdutowi

zrównanie, mog warto pótna i kadego innego towaru

wyraa w surdutach.

Mog ustawi nastpujce zrównanie:

20. okciom pótna

10 funtom herbaty

40 funtom kawy
5 centnarom elaza

2 miarkom pszenicy

i t. d.

Mog je jednak przestawi i powiedzie:

20 okci pótna

10 funtów herbaty

40 funtów kawy
5 centnarów elaza

2 miarki pszenicy

i t. d.

Zdaje si, i oba zrównania mówi to samo: tak jest

w rzeczywistoci, jeeli je uwaamy jeno za matematyczne

zrównania; jako dwie róne formy wyraenia wartoci maj
logicznie i historycznie rozmaite znaczenie.

W pocztkach produkcji towarowej wymieniano tylko

przypadkowo tu i owdzie produkty.

Okres ten mona nazwa okresem prostego zrównania

wartoci, zestawiano bowiem w nim towar z jednym tylko

innym towarem, np. mot z bronzu = 20 funtom soli ka-

miennej; form t nazywa Marx prost, czyli pojedyncz

form wasnoci. Skoro jednakowo wymienia si produkt

pracy, np. bydo, nie wyjtkowo, ale stale na inne produkty,

wówczas sposób wyraenia wartoci jest pierwsz z obu

wymienionych form, np.:

1 krowa —

2 paszczom

1 mieczowi

1 pasowi

10 sandaom
3 pubarom

i t, d.
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T form wartoci, spotykan ju u Homera, nazywa
Marx cakowit lub rozwinit form wasnoci.

Produkcja towarowa rozwija si jednak jeszcze dalej.

Ilo produktów, wytwarzanych jako towary a wic dla

wymiany, ronie, a wymiana ogarnia coraz wiksz ilo
najrozmaitszych towarów. AVymianie podlegaj zwyczajowo

nietylko bydo, miecze, pasy, puhary. Najczciej wy-

mieniany z tych towarów, np. bydo, staje si najczst-

szym, a potym jedynym wyrazicielem wartoci innych

towarów.

Dosigamy tedy fazy, podczas której drugi z wypro-

wadzonych wzorów wstpuje w ycie: ogólna forma war-

toci.

Przypatrzmy si w ostatnim zrównaniu bliej formie

ekwiwalentu. Jak wskazaem, jest ekwiwalent wyrazicielem

wogóle pracy ludzkiej. Rol ekwiwalentu spenia w po-

przednich zrównaniach jeden towar tylko rzadko, przypad-

kowo. W zrównaniu: 1 surdut = 20 okciom pótna, jest

pótno tylko wyrazicielem wartoci. Jeeli jednak zrówna-

my 20 okci pótna z miar pszenicy lub z surdutem,

wówczas staje si pszenica lub surdut wyrazem ogólnej

pracy ludzkiej, podczas gdy pótno jest wartoci uytko-

w. W ostatnim zrównaniu wystpuje jako ekwiwalent

jeden towar; jest on ogólnym ekwiwalentem. Przedstawia

on, jak wszystkie inne towary, jednoczenie warto uyt-
kow i towarow. Wszystkie inne towary wchodz z nim

w stosunek jako przedmioty, posiadajce tylko warto
uytkow, on za jest ogóln, spoeczn form wyraania
pracy ludzkiej wogóle. Jest on towarem bezporednio

z wszystkiemi innemi zamiennym, branym przez kadego.
Wskutek tego trac wszystkie inne towary zdolno i mo-
no wzajemnego bezporedniego wymieniania si.

Wszelka wymiana dwuch towarów moe nastpi
tylko za porednictwem ogólnego ekwiwalentu, w którym si

odzwierciedlaj wartoci wszystkich innych towarów.
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4. Wymiana towarów.

Aby nastpia wymiana towarów, musz istnie dwa
warunki: 1. Produkty, majce jej ulec, musz posiada

warto uytkow, dla chccych je 'posi; by pozbawionemi

wartoci dla ich posiadacz//. 2. Wymieniajcy powinni si

uwaa za prywatnych posiadaczy towarów, majcych ulec

wymianie. Stosunki prawne prywatnej wasnoci s tylko

odzwierciedleniem stosunków icoli (zalenych od ekonomicz-

nych stosunków) ludzi wymieniajcych. Ludzie nie rozpo-

czli wymiany, towarów poniewa si wzajemnie uwaali

za prywatnych wacicieli zbywanych przedmiotów, lecz

zaczli si wzajemnie poczytywa za prywatnych waci-
cieli; gdy rozpoczli wymienia u siebie towary. Pierwot-

n form, w której produkt pracy traci dla waciciela

warto uytkow, a wic pierwsz form towaru, jest nad-

miar produktów pracy. t. j. ukazanie si ich w liczbie,

przewyszajcej potrzeby waciciela. Produkty te zostay

wyprodukowane dla wasnego uytku, a nie z góry dla

wymiany. Dopiero dziki wymianie staj si towarami.

Co do drugiego punktu, t. j. wzajemnego uznania si

wacicieli zbywanych przedmiotów za ich prywatnych

wacicieli, to fakt ten moe nastpi tylko tam. gdzie

spotykaj si niezalene od siebie osoby. „Taki stosunek

wzajemnej obcoci nie istnieje jednak midzy czonkami

patrjarchalnej rodziny gminy indyjskiej, pastwa Inków

w Peruwji i t. d. Wymiana towarów poczyna si tam, gdzie

si koczy gmina, t. j. w punktach jej zetknicia si z ob-

cemi gminami lub czonkami obcych gmin. Skoro jednak

rzecz stanie si towarem w yciu zewntrznym, to wsku-

tek oddziaania stanie si z czasem towarem i w yciu

wewntrznym gminy".

W pocztkach wymiany jest wielko i forma wymia-

ny bardzo mao rozwinit. Stosunek ilociowy, wedug
którego wymieniaj si produkty, jest pocztkowo przy-
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padkowy, nadzwyczaj chwiejny. Wymiana produktów sta-

je si z kadym dniem regularniejszym, spoecznym zja-

wiskiem. Wymienia si ju nietylko nadmiar towarów,

przewyszajcy zapotrzebowanie, lecz poczyna si produko-

wa wartoci uytkowe w celach wymiany. Stosunek wy-

mienny towarów poczyna coraz bardziej uzalenia si od

warunków produkcji. Niezbdny do wyprodukowania to-

•waru czas pracy poczyna okrela wielko jego wartoci.

Skoro jednak produkcja poczyna mie na celu stale

wymian, musi uwidoczni si jasno sprzeczno pomidzy
uytkowoci a wartoci, tkwica w naturze towaru.

Sprzeczno ta wyraa si - - jak wiemy — w for-

mie wartoci. W zrównaniu: 20 okci pótna = 1 surdu-

towi, samo pótno mówi nam, e jest równoczenie uyt-
kowoci (pótnem) oraz wartoci (równym surdutowi).

W zwykej formie wartoci sprzeczno ta nie ujaw-

nia si tak widocznie, albowiem towar, bdcy tu ekwi-

walentem, a wic wyraajcy ogóln prac ludzk, spenia

rol t tylko przemijajce W rozwinitej formie wartoci

jest on wyraniejszy, albowiem rol ekwiwalentu spenia

wiksza ilo towarów, majcych to wspólnego, i s pro-

duktami pracy ludzkiej, wartoci.

Im bardziej jednak rozwija si wymiana towarów, im

czciej wystpuj produkty pracy jako towary, tym ko-

nieczniejszym jest ogólny ekwiwalent. W pocztkach wy-

miany wymienia kady to, co mu jest niepotrzebnym, bez-

porednio na to, czego potrzebuje. Im bardziej ogóln
form produkcji staje si produkcja towarowa, tym staje

si to trudniejszym. Przypumy, i produkcja towarowa

rozwina si w tym stopniu, e krawiectwo, piekarstwo,

rzenictwo, stolarstwo, stanowi odrbne rzemiosa. Kra-

wiec sprzedaje surdut stolarzowi, albowiem krawcowi jest

niepotrzebny a dla stolarza przedstawia warto uytko-

w, krawcowi jednak nie potrzeba produktów pracy stola-

rza: sprztów posiada dosy. Stoy wic i krzesa nie

przedstawiaj wartoci uytkowej ani dla stolarza, ani dla
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krawca. Krawcowi potrzeba jednak chleba od piekarza
r

misa od rzenika, albowiem miny czasy, w których wy-
pieka w domu chleb, tuczy winie. Miso i chleb, przed-

stawiajce dla krawca warto uytkow, nie przedstawia-

j jej dla rzenika i piekarza; ci jednak nie potrzebuj

w owej chwili surduta. Krawcowi grozi wic gód, cho-

cia znalaz nabywc na surdut. Odczuwa potrzeb towa-

ru, bdcego ogóln37m ekwiwalentem, bezporednim ucie-

lenieniem wartoci, majcego jednak w oczach kadego
uytkow warto.

Rozwój, czynicy istnienie takiego ekwiwalentu nie-

zbdnym, powoduje take jego powstanie. Skoro rozmaici

waciciele rozmaitych towarów poczli róne przedmioty

wymienia, mogo si zdarzy, i poczto porównywa
znaczn ich cz z jednym towarem jako wartoci, e
znalaz si wic wspólny ekwiwalent. Pocztkowo spenia

towar t rol tylko wyjtkowo. Gdy jednak bardziej widoczn

stawaa s korzy, wypywajca z faktu, i towar pewien

spenia zadanie ogólnego ekwiwalentu, wzmacnia si

z czasem zwizek tego towaru z form ekwiwalentu. Od
najrozmaitszych okolicznoci zaleao, do jakiego towaru

to zadaDie przylgno. Ostatecznie zdobyy pierwszestwo

szlachetne metale, one stay si ogólnym równoznaczmkiem,

•pienidzem. Czci przyczyni si do tego fakt, i przed-

mioty ozdoby i materja, do ich produkcji sucy, byy
najwaniejszym przedmiotem wymiany; gównie jednak za-

decydoway naturalne waciwoci zota i srebra, uatwiaj-

ce obu tym metalom spenianie iunkcji spoecznych, nale-

cych do ogólnego ekwiwalentu. Wystarczy wspomnie,

e szlachetne metale s zawsze tej samej jakoci, nie zmie-

niaj si ni w wodzie, ni w powietrzu, a wic s prawie

uchronione przed zmian; nadto daj si atwo dzieli

i spaja. Wskutek tego nadaj si one bardzo do uciele-

niania pracy ludzkiej wogóle, bez wzgldu na jej rodzaj,

do przedstawiania wartoci rónych tylko ilociowo, a nie

jakociowo.



43

Zoto i srebro zdobyty monopol ogólnego ekwiwalen-

tu tylko dlatego, i zostay przeciwstawione towarom jako

towary. Mogy si sta pienidzmi, poniewa byy towarem.

Pienidze nie s ni wynalazkiem jednego lub wikszej iloci

ludzi, ni prostym znakiem wartociowym. Warto pieni-

dzy i spenianie przez nie okrelonych spoecznych funkcji

nie jest czym dowolnie obmylanym. Szlachetne metale

stay si pienidzmi dziki roli, przez si w procesie wy-

miany towarowej spenianej.





ROZDZIA DRUGI.

PIENIDZE.

i. Cena.

Pierwsz funkcj pienidzy jest spenianie funkcji mier-

nika wartoci, dostarczanie wiatu towarowemu materjau,

w którym wyraa si warto.
e towary bywaj porównywane midzy sob jako

wielkoci jednorodne, przyczyna tego ley zgoa nie w pie-

nidzach. Poniewa jako wartoci przedstawiaj zakrzep
prac ludzk, poniewa z istoty swej s jednorodne, prze-

to mog znajdowa wspólny miernik w tyme samym
okrelonym towarze, zamieniajcym si wskutek spenienia

tej funkcji w wspólny miernik wartoci, w pienidze. Pieni-

dze jako miernik wartoci s naturaln form bytow czasu

pracy — - miernika wartoci, znajdujcego si w samych to-

warach x
).

l
) Ta okazji tych wywodów dodaje Marx zajmujce spostrzeenie

o utopji, pdzcej jeszcze ywot w niejednej gowie: „Pytanie, — mówi —
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Wyraenie wartoci towaru w towarze pieninym sta-

nowi jego torm pienin, czyli jego cen. Np. 1 sur-

dut = 10 gramom zota.

Cena towaru jest czym zgoa odmiennym od natu-

ralnych jego waciwoci. Nie mona jej ani zobaczy, ani

dotkn. Waciciel towaru musi j nabywcom oznaczy.

By jednak wyrazi warto towaru w 'pienidzach, t. j. by
jego cen oznaczy, nie potrzeba rzeczywistych pienidzy;

krawiec nie musi posiada w kieszeni pienidzy, by móc
owiadczy, i cena sprzedawanego surduta wynosi 10 gra-

mów zota. Jako miernik wartoci su pienidze jeno

jako co pomylanego i wyobraonego.

Ale mimo to zaley cena od rzeczywistego towaru pie-

ninego. Krawiec moe jako cen swego surduta poda
10 gramów zota — pomijam wszelkie przypadkowe oko-

licznoci — tylko wówczas, jeeli w tej iloci zota znajdu-

je si tyle skrzepnitej spoecznie niezbdnej pracy, ile

w surducie. Jeeli cen swego surduta wyrazi krawiec nie

dlaczego pienidz bezporednio nie reprezentuje czasu pracy w ten sposób,

iby np. asygnata przedstawiaa pewn ilo godzin, da si sprowadzi do

pytania, dlaczego w produkcji towarowej musz produkty pracy wystpo-

wa w roli towarów, albowiem wystpienie towaru mieci w sobie wystpienie

towaru i pienidza, lub do pytania, dlaczego praca prywatna nie moe by
uwaan za bezporedni spoeczn prac, za swe przeciwiestwo. Niedo-

rzeczny utopizm myli o „pienidzach pracy" w onie produkcji towarowej

omówiem obszerniej gdzieindziej ^„Zur Kritik der politischen Oekonomie"

r. 1859, str. 61 i nastpne. Ustp ten jest przedrukowany w dodatku do

niemieckiego drugiego wydania „Elend der Philosophie" Marsa, Stuttgart,

1892, btr. 165). Zauwaam nadto, i „pienidze pracy" wedug pomysu
Owena s nie bardziej pienidzmi od marki teatralnej. Owen przypuszcza

przedewszystkim uspoecznion prac, a wic form produkcji wprost prze-

ciwn produkcji towarowej. Kwit pracy wyraa jeno indywidualny udzia

producenta w ogólnej wspólnej pracy oraz ]ego indywidualne prawo do

udziau w czci wspólnego produktu, przeznaczonej do konsumcji. Oweu
jednakowo nie wpada wcale na pomys brania na uwag produkcji towa-

rowej i usiowania mimo to obejcia jej koniecznych warunków!"
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w zocie, lecz w srebrze lub miedzi, wówczas wyraenie

ceny bdzie miao inne brzmienie.

Gdzie miernikami wartoci s dwa towary, np. zoto

i srebro, tam posiadaj wszystkie towary dwa sposoby wy-

raania swej ceny, mianowicie cen zota i srebra. Wszel-

ka zmiana wzajemnego stosunku wartoci zota i srebra

powoduje zmian w cenach. Istnienie dwuch mierników

wartoci jest rzeczywicie dziwolgiem sprzecznym z funk-

cj pienidzy jako miernika wartoci. Gdzie tylko usio-

wano prawnie dwa towary uczyni miernikami wartoci,

funkcj t obejmowa faktycznie tylko jeden z nich.

Zota i srebra jako mierników wartoci uywa si

równoczenie w wielu krajach. Dowiadczenie doprowa-

dzio jednak postanowienia prawne, uytek ich normujce,

do absurdu. Warto zota i srebra, jak kadego innego

towaru, podlega ustawicznym wahaniom; jeeli prawo uzna-

je za równe oba, jeeli mona paci wedug wasnej woli

jednym lub drugim, wówczas paci si tym, którego war-

to znajduje si w stanie zniki, a metal, którego warto
wzrasta, sprzedaje si, gdzie sprzeda przynosi zysk, t. j. za

granic. W krajach podwójnej waluty, czyli bimentaliz-

mu, jako miernik wartoci funkcjonuje rzeczywicie jeden

tylko rodzaj pieninego towaru, a to ten, którego warto
maleje; drugi, o wzrastajcej wartoci, mierzy sw cen, jak

kady inny towar w przecenionym przez prawo metalu,

funkcjonuje wic jako towar a nie jako miernik wartoci.

Im wiksze s wahania wzajemnych stosunków wartoci

zota i srebra, tym janiej wystpuje na jaw niedorzecz-

no bimentalizmu 1
).

*) Jeeli obecnie, w czasie ustawicznego wahania si wartoci srebra

i zota, agrarjusze niemieccy domagaj si podwójnej waluty, to daj dowód

swego nieuctwa, jeli nie czego gorszego. Wszystkie prawie pastwa, finan-

sowo nie ziujnowane, przeszy ju, lub staraj si przej do czystej, zotej

waluty. W Ameryce utrzymuje nominalnie przy yciu podwójn walut

tylko wpyw wacicieli min srebra. Naley spodziewa si dalszego obni-
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Dla uproszczenia wywodów wystpuje w „Kapitale"

Marxa jeno zoto jako towar pieniny; staje si ono zresz-

t w rzeczywistoci jedynym towarem pieninym obecnej

kapitalistycznej produkcji 1
).

W wyraeniu ceny przedstawia si kady towar jako

okrelona ilo zota. Niezbdn rzecz staje si porówna-

nie ze sob rozmaitych iloci zota, przedstawiajcych roz-

maite ceny, dla stworzenia skali cen. Metale posiadaj ta-

k naturaln skal w swej wadze. Nazwy, wyraajce wa-

g metali, funt, liwr, talent, byy przeto pierwotnemi nazwami
jednostek skali cen.

Obok funkcji miernika wartoci poznajemy drug
funkcj pienidzy: miernika cen (t. j. pienidze su za ska-

le cen). Jako miernik wartoci zamieniaj pienidze war-

to towarów w oznaczone iloci zota. Jako skala cen

ania si wartoci srebra, a pastwa, które dziki staraniom zwolenników

srebra odwlekaj zaprowadzenie zotej waluty, zapac póniej, gdy zmusi

je konieczno do wprowadzenia odwleczonej reformy, za zoto droej, ani-

eli zapaciyby teraz, a srebro sprzedadz taniej. Najwiksz korzy
z przejcia Niemiec do podwójnej waluty osignliby ci, którzy dugi zacig-

nite w czasie panowania zotej waluty mogliby zapaci w srebrze. Naj-

wiksz czci tych dugoterminowych poyczek s dugi hipoteczne. Oto

ródo interesu agrarjuszów.

l
) Warto zapasów pieninych w szlachetnych metalach (w mo-

netach i sztabach) ceniono w krajach wspóczesnego systemu produkcji na:
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mierz pienidze róne iloci zota okrelon iloci tego

metalu, uznan za jednostk, np. funtem zota.

Rónica, zachodzca midzy miar wartoci a skal

cen, stanie si jasn, jeli przypatrzymy si ich stosunkowi

do zmiany wartoci.

Przypumy, e jednostk skali cen jest 10 gramów
zota. Jakakolwiek jest warto zota, 20 jego gramów bdzie

miao dwa razy tak warto jak 10. Obnianie si czy

wzrastanie wartoci zota nie ma adnego wpywu na ska-

l cen.

Przypatrzmy si teraz zotu jako miernikowi warto-

ci. 1 surdut 10=gramom zota. Warto jednak zota

ulega zmianie; pewnego dnia wyprodukowano w tym sa-

mym spoecznie niezbdnym czasie roboczym dwa razy

tyle zota, co dawniej. W produkcyjnoci pracy krawiec-

kiej nie zasza adna zmiana. Co si stanie? Cena surduta

wynosi obecnie 20 gramów zota. Zmiana wartoci zota

uwidocznia si w sposób wyrany w spenianiu przez nie

funkcji miernika zota.

Skal cen mona oznacza dowolnie, jak skale du-

goci. Z drugiej strony wymaga ona ogólnego uznania.

Pocztkowo konwencjonalna wskutek uywania jednostek

ciarowych, przekazanych przez tradycj, zostaje nakoniec

uregulowan prawnie. Rozmaite miary wagi szlachetnych

metali otrzymuj nazwy oficjalne, odmienne od ich wagi.

Nie mówimy l

/10 cz funta zota, lecz moneta dwudzie-

stomarkowa. Ceny oblicza si teraz nie w wadze zota, lecz

w ustanowionych prawem nazwach zotej waluty.

Cena jest nazw pienin dla wielkoci wartoci to-

warów, a równoczenie wyrazem stosunku wymiany towa-

ru na towar pieniny, na zoto. Nie mona nigdy wyra-

zi wartoci towaru w odosobnieniu, lecz zawsze w stosun-

ku wymiennym z innemi towarami. Na stosunek ten jed-

nak wpywaj oprócz wielkoci wartoci inne jeszcze oko-

Nauki ekonomiczne. 4
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licznoci. Umoliwia to istnienie rónicy midzy wyso-

koci ceny a wartoci.

Jeeli krawiec mówi, i cena surduta wynosi 10 gra-

mów zota, czyli 30 marek, wówczas owiadcza, e gotów
jest kademu da surdut za 10 gramów zota. Ale po-

pieszyby si zbytnio, gdyby twierdzi, i kady da z ca-,

gotowoci 10 gramów zota za surdut. Zmiana surdu-

ta w zoto jest konieczn, jeli surdut ma wypeni swe

zadanie jako towar. Towar pragnie pienidzy; ceny s to

ogniste miosne spojrzenia, rzucane przeze ku lnicej ko-

chance. Na rynku towarowym akcja odbywa si inaczej,

anieli w powieci. Numa nie wychodzi zawsze za Pom-
piljusza. Niejeden towar zostaje przez pienidz pozosta-

wiony i pdzi marny ywot w skadzie kupca.

Przyjrzyjmy si bliej przygodom towaru w jego

stosunkach ze zotem.

2. Sprzeda i kupno.

Pójdmy ze znajomym nam krawcem na targ. Tam
sprzedaje on surdut za 30 marek i kupuje za nie beczu-

k wina. Mamy przed sob dwie wrcz przeciw-

ne przemiany: towaru w pienidz oraz pienidzy w to-

war. Ale na kocu tego zajcia mamy inny towar, anieli

na pocztku. Pierwszy towar nie przedstawia dla waci-
ciela wartoci uytkowej, drugi jest ni. Poytek pierw-

szego pyn z jego charakteru jako wartoci, jako produk-

tu ogólnej pracy ludzkiej, z jego wymiennoci na inny produkt

ogólnej pracy ludzkiej, na zoto. Poytek drugiego towa-

ru, wina, polega na jego fizycznych waciwociach, na

waciwociach jego niejako produktu ogólnej pracy ludz-

kiej, lecz okrelonej pewnej formy pracy, — uprawy wina.

Wzór prostego krenia towarów przedstawia si: to-

war — pienidz — towar; t. zn. sprzedawa, by móc

kupi.
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Z obu przemian: towar — pienidz oraz pienidz —

towar, jest druga trudniejsz. Gdy ma si pienidze, nie

sprawia kupno kopotu. Trudniejsz jest rzecz sprzeda

towar dla zdobycia pienidzy. Posiadanie za pienidzy

jest w systemie towarowym produkcji koniecznoci dla

wacicieli towarów; im bardziej rozwija si spoeczny po-

dzia pracy, tym bardziej staje si jednostronn praca jed-

nego czowieka, tym wielostronniejszemi jego potrzeby.

Jeli „saltomortale towaru", jego przemiana w pie-

nidze ma si uda, to koniecznym warunkiem tego jest,

by towar przedstawia warto uytkow, by zaspokaja jak
potrzeb. Jeli warunek ten spenion}', jeli udaa si prze-

miana towaru na pienidz, wówczas chodzi o to, w jak wiel-

k ilo pienidzy.

Na pytanie to w tym miejscu obszerniej nie odpo-

wiemy, albowiem naley ono do analizy praw rzdzcych

cen. Zajmuje nas tutaj badanie formuy: towar — pienidz,

bez wzgldu na to, czy towar traci na wartoci czy zys-

kuje.

Krawiec pozby si surduta i zagarn pienidze.

Przypumy, e sprzeda surdut wieniakowi. Akcja, któ-

ra dla krawca bya sprzeda, jest dla wieniaka kupnem.

Kada sprzeda jest kupnem i naodwrót. Skd bierze pie-

nidze rolnik? Otrzyma je za zboe. Przyjrzyjmy si

drodze odbytej przez towar pieniny, zoto, od róda je-

go produkcji, od kopalni, przez rce jednego waciciela

towaru w rce drugiego, a zobaczymy, i kada zmiana

waciciela bya poczona ze sprzeda.

Przemiana: surdut — pienidze, przedstawia, jak wi-

dzielimy, wyraz nie jednego lecz dwuch szeregów prze-

miany. Jeden brzmi: surdut — pienidze — wino, a drugi:

zboe — pienidze — surdut. Pocztek szeregu przemian

jednego towaru jest zarazem zakoczeniem szeregu prze-

mian drugiego i naodwrót.

Przypumy, e waciciel winnic kupi za 30 marek,

otrzymanych za wino, kocio i wgle. Przemiana: pie-
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nidze — wino zamyka wic szereg: surdut — pienidze —
wino, oraz jest zacztkiem dwuch nowych: wino — pieni-

dze — wgle oraz wino — pienidze — kocio.

Kada z tych przemian jest obiegiem koowym: to-

war — pienidze — towar. Rozpoczyna i koczy si towa-

rem. Ale wszelki obieg koowy towaru krzyuje si z obie

gami innych towarów. Ogólny ruch niezliczonych, cigle

si krzyujcych obiegów koowych stanowi cyrkulacj to-

warów.

Cyrkulacja towarów róni si znacznie od bezpored-

niej wymiany produktów oraz zwykego wymiennego hand-

lu. Ten ostatni powsta dziki wzrostowi si produkcyj-

nych poza ramy pierwotnego komunistycznego spoecze-

stwa. Przez wymian produktów rozszerzy si system

pracy spoecznej poza obrb pierwotnej gminy; rozrost ten

sprawi, i róne gminy i ich czonkowie poczli nawzajem

dla si pracowa. Zwyczajna wymiana produktów staa

si wkrótce zawad, gdy tylko siy produkcyjne bardziej

si rozwiny; wyjcie z tego pooenia stanowi cyrkulacja

towarów.

Zwyczajna, bezporednia wymiana towarów wymaga,

bym od nabywcy mego towaru nabywa jego towar. Ogra-

niczenie to zostao usunite przez cyrkulacj towarow.

Wszelka sprzeda jest wprawdzie zarazem kupnem; kra-

wiec nie moe sprzeda surduta, jeeli go nie kupi inny,

np. rolnik. Nie jest jednak konieczn rzecz, by krawiec

natychmiast cokolwiek kupowa; moe pienidze spokojnie

schowa i czeka, a zechce sam co kupi. Nie jest nadto

zmuszony ani teraz, ani w przyszoci kupi cokolwiek od

rolnika, któremu sprzeda surdut, ani na targu, na którym

sprzeda zostaa dokonan. Ograniczenia miejscowe, cza-

sowe i indywidualne zostay usunite przez cyrkulacj to-

warów.

Istnieje jeszcze inna rónica midzy handlem zamien-

nym a cyrkulacj towarow. Zwyczajna wymiana pro-

duktów polega na zbywaniu nadmiaru produktów i pozosta-
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wia pocztkowo nietknite formy produkcyjne pierwotne-

go komunistycznego spoeczestwa, formy produkcyjne, sto-

jce pod kontrol interesowanych.

Rozwój cyrkulacji towarowej czyni stosunki produk-

cyjne bardziej zawikanemi, bardziej niedajcemi si ogar-n okiem, ani kontrolowa. Poszczególni producenci sta-

j si coraz bardziej niezalenemi od siebie, a bardziej za-

lenemi od stosunków spoecznych, których nie mog ju
kontrolowa, jak to robili w pierwotnym komunistycznym

spoeczestwie. Siy spoeczne dziaaj teraz z moc le-

po dziaajcych si przyrody, które, napotkawszy przeszko-

d lub wytrcone z równowagi, wybuchaj w katastrofach,

jak burze i trzsienia ziemi.

Cyrkulacja towarowa zawiera ju zarodki takich

katastrof. Stworzona przez ni mono sprzedawania

bez równoczesnego kupowania zawiera ju mono po-

wstania zastojów w zbycie, kryzysów. Ale siy wytwórcze

winny wyrosn ponad szranki zwykej cyrkulacji towa-

rowej, jeli owa moliwo ma si sta rzeczywistoci.

3. Obieg pienidzy.

Przypomnijmy sobie obiegi koowe towarów, omówio-

ne w ostatnim ustpie: zboe — pienidze — surdut — pie-

nidze — wino — pienidze — wgle. Koowanie to wpra-

wia w ruch równie pienidze, ale nie w ruch koowy.
Pienidze, wydane przez rolnika, oddalaj si od niego co-

raz bardziej. „Forma ruchu, w który wprawione zostay

pienidze przez cyrkulacj towarów, polega na cigym od-

dalaniu si od punktu wyjcia, na z rk jednego waci-
ciela towarów w rce drugiego t. zw. jego obiegu u

.

Obieg pienidzy jest skutkiem koowego obiegu towa-

rów, a nie, jak niektórzy przypuszczaj, jego przyczyn.

Ju na stopniu zwykego krenia towarów, który obecnie

przy badaniu mamy na oku, a na którym nie istnieje za-
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wodowo uprawiany handel, ju przy pierwszym poruszeniu

si wypada towar jako uytkowo ze sfery krenia
w sfer konsumcji, a miejsce jego zajmuje nowa uytko-

wo, posiadajca jednak tak sam warto. W biegu

koowym: zboe — pienidze — surdut, znika z cyrkulacji

zboe przy pierwszej zamianie: zboe — pienidze, a sprze-

dawca zboa otrzymuje inn uytkowo: pienidze — sur-

dut. Pienidze jako rodek cyrkulacji nie wypadaj nigdy

z niej, lecz pozostaj zawsze w jej sferze.

Naleaoby teraz rozstrzygn pytanie, ile pienidzy

wymaga krenie towarów.

Wiemy, 'i towar zostaje porównany z pewn sum
pienidzy, a wic wyznacza si cen towaru, jeszcze zanim

ten wejdzie w istotn styczno z pienidzmi. Cen wic
kadego towaru oraz sum cen wszystkich towarów mona
oznaczy z góry, przyjmujc warto zota jako rzecz wia-

dom. Suma cen towarów jest okrelon wyobraon sum
zota. By towary wstpiy w cyrkulacj, musi istniejca

w wyobraeniu suma zota zamieni si na rzeczywist;

liczba wic biorcego udzia w cyrkulacji zota zaley

przeto od sumy cen w cyrkulacji si znajdujcych towa-

rów. (Naley pamita, e mówimy o okresie zwyczajnej

cyrkulacji towarowej, w której niema pienidzy kredytowych,

wyrównywania rachunków i t. d.). Suma cen zmienia si—
przy niezmiennej wysokoci poszczególnych cen — równo-

czenie ze zmian iloci krcych towarów; zmienia si

przy niezmiennej iloci towarów — równoczenie ze zmian
cen poszczególnych, i to bez wzgldu na to, czy zmiany

wywoano zostay wahaniem si cen na rynku, czy zmian
wartoci zota lub towarów, czy dotycz towarów poszcze-

gólnych, czy wszystkich.

Ale sprzeda towarów nie odbywa si zawsze bez

zwizku i równoczenie.

Signijmy po dawny przykad. Mamy nastpujcy
szereg zmian: 5 hektolitrów zboa—30 marek— 1 surdut—
30 marek — 40 litrów wina — 30 marek — 20 centnarów
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wgli — 30 marek. Suma cen tych towarów wynosi 120

marek; dla dokonania tego szeregu zakupów wystarcza 30

marek, które cztery razy zmieni waciciela, a wic doko-

naj czterech obiegów. Przypumy, e tranzakcje te do-

konay si w jednym dniu, a bdziemy mieli ilo rodków
cyrkulacyjnych uytych w pewnej sferze cyrkulacji w prze-

120
cigu jednego dnia: —— = 30 markom albo ogólnie:

suma centnarów

ilo obiegów równoznacznych sztuk pieninych
pienidzy, speniajcych w pewnym czasie zadanie rodka
cyrkulacyjnego.

Czas obiegu rozmaitych sztuk pienidzy w pewnym
kraju jest rozmaity; jedna spoczywa lata cae na dnie

skrzyni, inna dokonywa w jednym dniu trzydzieci obie-

gów. Przecitna szybko obiegów jest jednak wielkoci,

dajc si wyznaczy.

Szybko obiegu pienidzy zaley od szybkoci kr-
enia towarów. Im szybciej towary znikaj ze sfery kr-
enia w sfer konsumcji, im szybciej miejsce ich zajmuj
inne, tym szybszy jest obieg pienidzy. Im powolniejsze

jest krenie towarów, tym powolniejszy obieg pienidzy,

tym rzadziej je spotykamy. Ludzie, powierzchownie yciu
ekonomicznemu si przypatrujcy, sdz, e brak pienidzy

powoduje zastój w cyrkulacji towarów. Zajcie takie by-

oby moliwe, lecz od duszego czasu nie miao miejsca.

4. Moneta. Pienidze papierowe.

Próbowanie kadej sztuki pienidza, mierzenie jego

wagi i wartoci przy kadej sprzeday i kupnie stanowio

dla ruchu handlowego wielk niedogodno. Niedomaganie

to zostao usunite, skoro uznana przez wszystkich powaga
porczya rzetelno wagi i wartoci kadej sztuki metalu.
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W ten sposób sztaby zota zmieniy si w monety zote,

bite przez pastwo.

Posta monetarna pienidzy pochodzi z ich funkcji

jako rodka cyrkulacji. Skoro jednak pienidze przybray

posta monet, wówczas zdobya ona niezaleny od zawar-

toci monety, samodzielny byt w procesie cyrkulacyjnym.

Owiadczenie pastwa, i moneta zawiera pewn ilo zota

lub ma jej równ warto, wystarcza wnet w pewnych
warunkach, by moneta speniaa funkcj rodka cyrkula-

cyjnego, narówni z istotnym uantum zota.

Powód tego ley ju w obiegu zotej monety. Im
duej znajduje si moneta w obiegu, tym zuywa si ona

bardziej, jej rzekoma warto róni si coraz wicej od

istotnej; stara moneta jest lejsz od nowej, która dopiero

co wysza z mennicy. Mimo to mog obie w pewnych
warunkach jako rodki cyrkulacji przedstawia jednak
warto.

Rónica midzy rzeczywist a rzekom zawartoci
silniej jeszcze wychodzi na jaw w monecie zdawkowej.

Czstokro pierwszym pienidzem, wypartym nastpnie

przez szlachetne metale, bya mied. Mied, a po zapro-

wadzeniu zotej waluty i srebro, przestay by miernikami

wartoci, lecz monety miedziane i srebrne peniy dalej za-

danie rodków cyrkulacji w drobnym handlu.

Odpowiaday one oznaczonym ciarom zota; war-

to, któr przedstawiay, zmieniaa si równolegle do war-

toci zota, nie wpyway za na ni wahania w wartoci

miedzi i srebra. Wida wic, i w tych warunkach ich

zawarto metalowa nie ma adnego wpywu na ich funk-

cj jako monet, e prawa pastwowe mog samowolnie

oznaczy, jak ilo zota przedstawia moneta miedziana

lub srebrna. Krok jeszcze jeden a miejsce marki metalo-

wej zaja papierowa; wistek papieru pocz przedstawia

warto pewnej iloci zota.



— D<

W ten sposób powstay papierowe pienidze pastwowe,

których nie naley utosamia z pienidzmi kredytowemi,

które wyrosy z innej funkcji pienidzy.

Pienidz papierowy moe zastpi zote jeno jako

rodek cyrkulacyjny, a nie jako miernik wartoci, moe
on zastpi zote pienidze, przedstawiajc pewne iloci

zota. Pienidze papierowe podlegaj tyme samym pra-

wom co metalowe, których miejsce zajmuj. Nie mog
one przedstawia wikszej iloci zota, anieli wymaga cyr-

kulacja towarowa x
). Jeeli cyrkulacja towarowa kraju

wymaga 100 miljonów marek w zocie, a pastwo puszcza

w obieg 200 miljonów marek papierowych, to skutek tego

bdzie taki, i za dwie dwudziestomarkówki papierowe na-

by bdzie mona jeno tyle towarów, co za jedn zot.

Ceny, wyraane w pienidzach papierowych, wynosi bd
dwa razy tyle, co wyraane w zocie. Nadmiar wydanych

pienidzy odbiera im warto. Proces taki odbywa si np.

w Rosji, gdzie masowo wydane przez pastwo pienidze

papierowe w ostatnich BO latach stale prawie stoj poniej

przez si przedstawianej wartoci metalowej. Znakomitym

przykadem takiej zniki wartoci pienidzy papierowych

na wielk skal s asygnaty wielkiej rewolucji francu-

skiej, których w pizecigu 7 lat (od r. 1790 do marca 1797)

puszczono w obieg w wysokoci 45,581 miljonów franków,

a póki wskutek tego nie utraciy one zupenie wartoci.

5. Dalsze funkcje pienidzy.

Krelc powstanie zwyczajnej cyrkulacji towarów,

wskazalimy, jak rozwijay si wraz z ni funkcje pieni-

dza jako miernika wartoci i rodka cyrkulacji. Nie tu

jednak koniec funkcji pienidza.

Wraz z produkcj towarow staje si nagromadzanie

zota, towaru pieninego, nietylko namitnoci, ale nadto

koniecznoci. Waciwoci pienidzy odpowiadaj waci-
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wocioin produkcji towarowej: równie jak ta jest form,
w której spoeczna produkcja znajduje si w rkach nieza-

lenych prywatnych producentów, tak s pienidze potg
spoeczna, lecz znajdujc si nie w posiadaniu spoecze-
stwa a prywatnych osób. Im wiksz jest suma posiada-

nych pienidzy, tym wiksz potga spoeczna, tym wik-
sz liczba dóbr, rozkoszy, produktów pracy innych, które-

mi mona rozporzdza. Potga zota jest wszechwadna,

ono jest bowiem towarem kademu potrzebnym, towarem,

który kady przyjmuje. W ten sposób wzrasta wraz z cyr-

kulacj towarów namitne podanie zota.

Zbieranie pienidzy staje si jednak z rozwojem pro-

dukcji towarowej nietylko namitnoci, lecz nadto koniecz-

noci. Im wicej produktów wytwarza si nie dla was-

nego uytku lecz dla wymiany, -tym konieczniejszym dla

ycia staje si posiadanie pienidzy. Kady musi usta-

wicznie kupowa, a by móc kupowa, musi sprzedawa;

produkcja jednak towarów, które ma sprzeda, wymaga
czasu, sprzeda sama zaley od wypadku. Do utrzyma-

nia w ruchu produkcji towarowej, do ycia w czasie pro-

dukcji, potrzeba zapasu pieninego. Pienidze s równie
konieczne do przeczekania czasów zastoju w cyrkulacji.

Widzielimy, i ilo cyrkulujcych pienidzy zaley od

ceny towarów; ich iloci i szybkoci cyrkulowania. Kady
z tych czynników zmienia si ustawicznie, cyrkulujca ma-

sa pienidzy podlega ustawicznym wahaniom. Skd bior

si potrzebne pienidze, gdzie odpywaj niepotrzebne? Za-

pasy pienine, nagromadzajce si w rozmaitych punktach,

staj si zbiornikami to zbierajcemi pienidze, to puszcza-

jcemu je w wiat i wyrównywajcemi w ten sposób za-

stoje w cyrkulacji.

W pocztkach cyrkulacji towarowej, jak przy zwyk-

ej wymianie, ulegaj wymianie bezporednio dwa towary;

rónica jest jeno ta, i jeden towar jest staym ekwiwalen-

tem: towar pieniny . Z rozwojem produkcji towarowej po-

wstaj stosunki, w których czas sprzedania towaru i otrzy-
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mania sumy pieninej, odpowiadajcej jego cenie, nie jest

tene sam. Powstaj stosunki, w których wypaca si ce-

n towarów przed ich otrzymaniem, lub — co si czciej

zdarza — po ich otrzymaniu. Dla wyjanienia posuy przy-

kad: Woski tkacz jedwabiu w XIII w. kupuje w ssiedztwie

jedwab, który ma obrobi. Utkana przeze materja jed-

wabna idzie do Niemiec; zanim dojdzie do miejsca przezna-

czenia, zostaje sprzedan, zanim pienidze wróc do wa-
ciciela,' mijaj 3—4 miesicy. Tkacz utka materj jed-

wabn, ssiad jego, przdzarz, uprzd pewn ilo jed-

wabiu. Przdzarz sprzedaje swój towar natychmiast tka-

czowi; ten jednak otrzymuje pienidze dopiero po czterech

miesicach; có wic si dzieje? Tkacz kupuje jedwab, pa-
ci jednak dopiero po 4 miesicach. Sprzedawca i nabyw-

ca otrzymuj teraz inn fizjognomj. Sprzedaioca staje si

wierzycielem, nabywca dunikiem. Lecz i pienidz otrzymu-

je now funkcj. W tym wypadku nie poredniczy on

w cyrkulacji towarów, lecz zamykaj samodzielnie. W funk-

cji tej jest on nie rodkiem cyrkulacji, lecz rodkiem za-

paty, rodkiem, uatwiajcym wypenienie zobowizania

dostarczenia pewnej sumy wartoci.

Zobowizanie takie nie musi jednak wynika z pro-

cesu cyrkulacyjnego towarów. Im bardziej rozwija si pro-

dukcja towarowa, tym silniejszym jest denie do zamiany

wypat dokonywanych w uytkowociach na wypacanie

pienidzmi — form ogólnej wartoci.

Daniny pastwowe, uiszczane w naturze, zamieniaj si

na podatki pienine, daniny, w naturze otrzymywane

przez urzdników, zamieniaj si w pensje, wypacane pie-

nidzmi i t. d. Funkcja pienidza jako rodka wypaca-
nia wyrasta poza ramy cyrkulacji towarowej.

Wrómy do naszego tkacza jedwabiu. Kupuje on

jedwab od przdzarza, nie mogc mu natychmiast zapa-

ci. W sprawach pieninych znika dobroduszno. Prz-
dzarz myli: pewnym jest tylko to, co mam czarno na bia-
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ym. Bierze wic od tkacza owiadczenie, w którym ten

si zobowizuje do zapacenia po czterech miesicach sumy
pienidzy równej cenie sprzedanego jedwabiu.

Przdzarze jednakowo oczekuj wypaty przed ko-
cem owego terminu. Paci wic — nie majc gotówki —
zobowizaniem, wydanym przez tkacza. Zobowizanie to

spenia wic funkcj pienidzy; powstaje nowy rodzaj pienidzy

piepierowych: pienidze kredytowe (weksle, czeki i t. d.). Moe
zaj jeszcze inny wypadek: Tkacz jedwabiu kupi u prz-

dzarza jedwabiu za 5 dukatów. Ten za kupi u zotnika

dla ony naramiennik za 6 dukatów. Zotnik za kupi od

tkacza materji jedwabnej za 4 dukaty. Wypaty przypa-

daj w jednym czasie. Wszyscy trzej, przdzarz, tkacz

i zotnik, schodz si. Pierwszy ma zapaci ostatniemu 6

dukatów, a od tkacza otrzyma 5. Paci wic zotnikowi

l dukata, a o reszt odsya go do tkacza. Ten ma otrzy-

ma od zotnika 4 dukaty; dopaca mu wic jednego.

W ten sposób dokonano drog wzajemnych wyrówna wy-

paty 15 dukatów za pomoc dwuch.

Rzecz zrozumiaa - i w rzeczywistoci nie odbywa-

j si podobne tranzakcje tak prosto. Jednakowo z roz-

wojem cyrkulacji towarowej coraz czciej i w wikszej

mierze wyrównywaj si w ten sposób wypaty kó sprze-

dajcych. Koncentracja wypat na kilku miejscach, w jed-

nym okrelonym czasie doprowadza do powstania specjal-

nych zakadów i metod wyrównywania rachunków, np.

„virements u redniowiecznego Lugdunu. Banki yrowe,
Clearinghouses, stowarzyszenia kasowe, temu celowi su-
ce, s ogólnie znane.

System kredytowy powoduje zniknicie zbierania pie-

nidzy jako samodzielnej formy wzbogacania si. Kto

chce zachowa swój majtek, nie potrzebuje z rozwojem

systemu kredytowego chowa swe pienidze w skrytkach

podziemnych, w skrzyniach i skarbnicach. Moe pienidze

wypoyczy. Z drugiej strony powoduje system kredyto-



— 61 —

wy czasowe gromadzenie skarbów, zbieranie sum pienidzy,

potrzebnych do wypacenia w oznaczonym terminie za-

cignitych dugów.
Nie udaje si to zawsze. Nasz tkacz obieca np. za-

paci dug za 4 miesice, poniewa si spodziewa, i do

tego czasu towarjego bdzie sprzedany. Przypumy jednak, e
nie znalaz kupca na swój towar, a wic nie moe za-

paci dugu. Przdzarz liczy jednak na jego wypat; spo-

dziewajc si jej, zacign równie zobowizanie, moe
u zotnika; ten za u innych. Widzimy wic, e niewy-

pacalno jednego powoduje niewypacalno innj^ch, a to

w tym wikszym stopniu, im bardziej rozwin si system

nienatychmiastowych wypat i wyrównywania rachunków.

Przypumy wypadek, w którym nie jeden producent, lecz

szereg ich nie moe z powodu ogólnej nadprodukcji sprze-

da towarów. Niewypacalno ich powoduje niewypacal-

no innych, którzy towary swe ju sprzedali. Zobo-

wizania dusze staj si bezwartociowemi, kady doma-

ga si wypat zotem, woa o ogólny ekwiwalent; powstaje

ogólny brak pienidzy, kryzys pieniny, który na pewnym
stopniu rozwoju kredytu jest koniecznym towarzyszem

produkcyjnego i handlowego kryzysu. Wykazuje on naj-

wyraniej, i w wiecie produkcji towarowej nie mona za-

stpi pienidzy prostemi przekazami na towar.

Pienidze maj podwójne pole cyrkulacji: wewntrzny
rynek pastwowy i rynek wiatowy. Form monety i znaku

wartociowego posiada pienidz tylko wewntrz pastwa,
a nie w stosunku z innemi pastwami. Na rynku wiatowym
otrzymuje napowrót sw dawn posta sztab szlachetnego

metalu, zota lub srebra. Oba metale suyy dotd jako

mierniki wartoci na rynku wiatowym, podczas gdy w sfe-

rze wewntrznej cyrkulacji pastwa rol t spenia istotnie

tylko jeden towar pieniny.

Sdz zreszt, i od czasu wydania „Kapitau'' zjawi-

a si nie dajca si ignorowa tendencja dania zotu roli

jedynego towaru pieninego na rynku wiatowym.
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Grówn funkcj pienidzy w wiecie jest ich rola na.

rzedzia patniczego, sucego do wyrównywania bilansów

midzynarodowych: nadwyek i deficytu, przywozu i wy-

wozu.



ROZDZIA TRZECI.

Przeksztacanie si pienidzy w kapita.

i. Co to jest kapita?

W drugim rozdziale widzielimy, jak rozwija si cyr-

kulacja towarowa z wymiany produktów.

Pójdmy dalej. Za panowania prostej cyrkulacji to-

warowej sprzedaje waciciel towarów swe towary, by kupi
inne. Z czasem jednak wyania si z tej formy cyrkulacji

towarowej inna: kupiec kupuje, by sprzeda. Formua prostej

cyrkulacji towarowej brzmiaa: towar — pienidz — towar;

formua nowej iormy cyrkulacji towarowej brzmi: pieni-

dze — towar — pienidze.

Porównajmy je obie ze sob.

Celem ruchu: towar — pienidz — towar, jest kon-

sumcja. Sprzedaj towar, nie majcy dla mnie uytkowej

wartoci, aby otrzyma inne, j posiadajce. Krenie: to-

war— pienidze — towar, jest zamknitym w sobie. Otrzy-

mane w sprzeday pienidze zostaj zamienione w towar,

ulegajcy konsumcji, a wic znikajcy ze sfery cyrkulacji.

Pienidze zostay na zawsze wydane i oddalaj si w swym
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biegu coraz bardziej od waciciela. Towar, koczcy kr-
enie, ma w normalnych warunkach prostej cyrkulacji to-

warowej, a o takie nam tylko chodzi, t sam warto, co

rozpoczynajcy krenie.

Inny jest stan rzeczy w kreniu: pienidze—towar

—

pienidze. Celem jego nie jest konsumcja. Na kocu
krenia mamy nie towar, lecz pienidze. W pocztku
obiegu wydane pienidze nie opuszczaj nazawsze waci-
ciela, one funkcjonuj jeno jako zaliczka; powracaj one

nastpnie napowrót, by zostay rzucone nanowo w cyrku-

lacj i nanowo wróci mogy, i tak w nieskoczono.
Kuch bowiem pienidzy, stworzony przez krenie: pie-

nidz — towar — pienidz, nie zna koca.

Jaka jest spryna tego ruchu? W kreniu: towar —
pienidze — towar, wystpuje ona jasno; czy natomiast

krenie: pienidze — towar — pienidze, nie wydaje si

pozbawionym sensu? Jeli kto sprzedaje biblj, by kupi
sobie chleb, to na kocu krenia otrzymuje towar inny,

cho równej wartoci. Pierwszy towar zaspokaja jego

gód duchowy; by mu jednak niepotrzebnym, gdy gód
ten ju by zaspokojony, gdy np. nauczy si biblji na

pami, a nie mia rodków dla zaspokojenia godu cie-

lesnego.

Jeli natomiast kto kupi za 100 marek ziemniaków,

by je za 100 marek sprzeda, to jest ostatecznie na tym

samym miejscu, co na pocztku. Cae postpowanie nie

ma ani celu, ani nie przynosi korzyci. Rzecz przedsta-

wiaaby si inaczej, gdyby na kocu tranzakcji suma bya
inna, anieli na pocztku. Suma pienidzy róni si od

drugiej tylko wielkoci. Krenie wic: pienidze — to-

war — pienidze, ma tylko wówczas jaki cel, jeeli suma

pienidzy, na jego kocu si znajdujca, jest wiksz od

tej, która bya na pocztku. I rzeczywicie: rozrastanie

sumy pieninej jest spryn krenia. Kto kupuje, by

sprzeda, kupuje, by droej sprzeda. Krenie: pienidz —
towar — pienidz, ma tylko wówczas przebieg normalny,
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jeeli kocowa suma pienina jest wiksz ni pocztkowa.

Przebieg natomiast krenia: towar—pienidz— towar, jest

tylko wówczas — jak wiemy — normalny, jeeli warto to-

waru je zamykajcego jest równa wartoci towaru, bdce-
go na pocztku.

Kade kupno jest sprzeda i naodwrót. Krenie:
pienidze — towar — pienidze, powiada z pozoru to samo;

widzimy ju jednak, e oba krenia róni si zasadniczo.

Jeli kto — wracamy do dawnego przykadu — kupi

ziemniaków za 100 marek, by je znowu sprzeda, to sprze-

daje je droej, np. za 110 marek, t. j. za 100
-j
- 10 marek,

to jest za sum pierwotn powikszon o pewien przyrost.

Oznaczmy towar liter „T u
,
pierwotn kwot przez „P u

,

przyrost przez „p", a otrzymamy formu
P. - T - (P 4- p).

Przyrost ten (p), ow warto, która zjawia si po

ukoczeniu krenia jako powikszenie pierwotnej zaliczki,

nazywa Mara wartoci dodatkow (Mehrwerth). Nie naley
pojcia tego identyfikowa ani z zyskiem, ani z odsetkami,

jak nie wolno utosamia wartoci z cen. Dla uniknicia

nieporozumie zaznaczam, e przedstawiam podstawi/ a nie

formy bytowe zjawisk ekonomicznych.

Warto dodatkowa jest charakterystyczn cech kr-
enia: P — T — (P -f- p). Warto, przechodzca przez

to krenie, otrzymuje wskutek wartoci dodatkowej nowy
charakter, staje si kapitaem.

Tylko ze stanowiska tego ruchu mona poj kapita.

Jest on wartoci, rodzc warto dodatkow. Kto abstrahuje

od tego ruchu, a rozwaa kapita jako statyczn kategorj,

ten popadnie czsto w sprzecznoci.

Std pynie chaos w okreleniach kapitau, znajduj-

cych si w podrcznikach ekonomji, std niepewno, co

naley uwaa za kapita. Niektórzy za kapita uwaaj
narzdzia pracy: kapitalist jest wic dla nich czowiek

epoki kamiennej, a nawet mapa, tukca kamieniem orze-

Nauki ekonomiczne. O
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chy; kapitaem staje si w ten sposób kij, którym wóczga
strzsa owoce z drzewa, a sam wóczga — kapitalist.

Dla innych jest kapitaem nagromadzona praca: w ten

sposób otrzymuj mrówki i bobry zaszczyt kolegowania

z Rothschildarai, Bleichróderami i Kruppami. Niektórzy

ekonomici nazywaj kapitaem wszystko, co przyczynia

si do zwikszenia produkcyjnoci pracy, a wic pastwo,

wiedz ludzk, dusz czowieka.

Ogólne takie definicje staj si ostatecznie czczemi

ogólnikami, które, by moe, w elementarzach, dla dzieci s
bardzo zajmujce, ale zupenie nie przysparzaj nam po-

znania iorm bytowania ludzkiego, jego praw i spryn.
Dopiero Marx wypleni z ekonomji politycznej chwasty

komunaów, które na niejednej z jej grzd bujnie wzrastay.

Szczególnie niepoyt jest jego zasuga w sferze wyjanie-

nia waciwoci kapitau.

Kapita jest, jak wyjaniem, wartoci rodzc
warto dodatkow, formua kapitau: P — T — (P -f- p).

Z formuy tej wynika, a potwierdza rzeczywisto, i
w formie pienidzy rozpoczyna kady nowy kapita bieg.

Z teje formuy wynika, i ruch ów nieodzownie sprowadza

przemiany form kapitau: z formy pieninej na najroz-

maitsze formy towarowego wiata, a nastpnie powrotn
przemian na pienidze.

Dalej wynika z formuy, i nie kady pienidz, nie

kady towar jest kapitaem, e kapitaem staj si one dopie-

ro po przebyciu okrelonego ruchu. Ruch ten wymaga nadto

pewnych historycznych warunków, które jeszcze poznamy.

Pienidze, wydane dla zakupienia przedmiotu konsumcji,

chleba czy surduta, równie nie s kapitaem, jak towar

wyrobu waciciela, przeze wyniesiony na sprzeda.

rodki produkcji, nagromadzona praca i t. d. s
w istocie treci kapitau, ale w pewnych warunkach.

Jeeli si warunków tych nie uwzgldnia, jeeli si od

nich abstrahuje — tak brzmi najnowsze wyraenie akade-

mickie, okrelajce nieuwzgldnienie istotnych cech, —- to
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nie uwzgldnia si cech wspóczesnego systemu produkcji,

to przyczynia si do utrzymania ciemnoci wygodnych

bardzo dla niejednego: to jest powód, dla którego uczeni

i nieuczeni przedstawiciele kapitau nie chc nic wiedzie

o Marxa teorji kapitau i jego teorji wartoci, bdcej pod-

staw poprzedniej.

2. róda wartoci dodatkowej.

Znamy ogóln formu kapitau: P — T — (P -J- p).

Nie wiemy jeszcze, skd bierze si warto dodatkowa (p).

Zdawaoby si, i formua nasza wskazuje, e warto do-

datkowa stworzon zostaje przez akt kupowania i sprze-

dawania, e pochodzi ona z cyrkulacji towarów. To sze-

roko rozpowszechnione wyobraenie pochodzi z pomieszania

wartoci towarowej i jego uytkowoci. Bd tego twier-

dzenia uwydatnia si silnie w zdaniu orzekajcym, i przy

zmianie zyskuj obie strony, albowiem kady daje to, czego

mu nie potrzeba, a bierze, co mu jest potrzebnym. Mówi
si: „Daj rzecz, przedstawiajc dla mnie ma warto,
a bior to, co wicej wartoci dla mnie posiada". Takie

przedstawienie powstania wartoci dodatkowej moliwe jest

tylko tam, gdzie samo pojcie wartoci jest osonite mg.
By zadowoli si takim wytumaczeniem, naley zapom-

nie, i wymiana towarów zalen jest co prawda od nie-

równoci ich uzytkoiroct, ale polega równoczenie na równoci

ich wartoci jako towarów. Nadto musi czytelnik dzie wul-

garnych ekonomistów odznacza si znaczn doz dobro-

dusznoci, by uwierzy ich wszystkim opowiadaniom w ro-

dzaju tego, które stawia operacje handlowe wspóczesnego

kupca w jednym szeregu z pierwotn wymian dzikich.

Wiemy przecie, e warto dodatkowa powstaje nie w okre-

sie wymiany, lecz cyrkulacji towarowej, której rodkiem jest

pienidz, oraz i warto dodatkowa wystpuje na jaw w for-

mie wzrostu wyoonych pienidzy. W tranzakcji, wyraonej
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przez formu: P — T — (P -J- p), nie mona mówi
o „zysku" powstaym dziki zdobyciu czego, co przedsta-

wia dla osobnika warto uytkow w zamianie za co, co

jej nie przedstawiao.

Manewr powyszy, czsto przez wulgarnych ekono-

mistów uywany dla utrudnienia zrozumienia wspóczesnych

stosunków ekonomicznych, a jest to najgówniejszym zada-

niem wulgarnych ekonomistów, polega na utosamianiu

wspóczesnych zjawisk ze zjawiskami minionych czasów.

Mamy przed sob nie wymian, lecz cyrkulacj towa-

rów. Lecz i ona nie byaby w stanie w normalnych wa-

runkach wytworzy wartoci dodatkowej, gdyby zawsze da-

wano równe wartoci za równe.

Przypumy jednak, e zgwacono prawa cyrkulacji

towarowej, e waciciele towarów otrzymali przywilej pod-

noszenia przy sprzeday ceny towarów o 10^ ponad ich

pierwotn warto. Krawiec sprzedaje surdut za 33 marki

a nie za 30. Lecz o aoci! beczuka wina, któr dawniej

kupowa za 30 marek, kosztuje obecnie 33. Krawiec nie

zyska wic nic.

Moemy jeszcze stara si wyjani powstanie dodat-

kowej wartoci przypuszczeniem, i nie wszyscy waciciele^

lecz tylko kilku kupuje towar za cen nisz od ich war-

toci, a sprzedaje go za wysz. Kupiec, uyjmy tego

przykadu, kupuje u wieniaka 40 centnarów ziemniaków

wartoci 100 marek za 90 marek, a sprzedaje je za 110

krawcowi. W rkach kupca znajduje si rzeczywicie na

kocu tranzakcji wiksza suma, anieli na pocztku. Ogólna

suma wartoci nie zmienia si jednak. Na pocztku mamy
nastpujcy szereg wartoci: 100 marek (wieniak) -j- 90

marek (kupiec) -h 110 marek [(krawiec) = 300 markom.

Na kocu za: 90 marek (wieniak) -t- 110 marek (ku-

piec) -f- 100 marek (wieniak) = 300 markom.

Powikszenie wartoci w rkach kupca pochodzi nie

ze wzrostu wartoci, lecz z pomniejszenia wartoci, nale-

cych do drugich ludzi. Jelibym mia t powikszon war-
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to nazwa wartoci dodatkow, tobym móg tak nazwa
równie warto zdobyt przez zodzieja drog kieszonko-

wej kradziey.

Historyczne powstanie przywaszczania sobie wartoci

dodatkowej przez udzi miao podobny przebieg i byo ono

przywaszczaniem cudzych wartoci albo za porednictwem

cyrkulacji towarowej przez kapita kupiecki, albo w sposób

mniej osonity — przez kapita lichwiarski. Oba te jednak

rodzaje kapitau byy tylko moliwe przy pogwaceniu praw

cyrkulacji towarowej, wyranym i grubym pogwaceniem

jej prawa podstawowego, wedug którego mog by wy-

mieniane równe wartoci. Kapita wic znajdowa si, do-

póki by tylko kupieckim i lichwiarskim, w przeciwiestwie do

ekonomicznej organizacji czasu, a wic i do jego zapatry-

wa moralnych. W staroytnoci i wiekach rednich miay
handel i lichwa kiepsk bardzo saw; pitnowali je w rów-

ny sposób staroytni filozofowie pogascy oraz ojcowie

kocioa, papiee i reformatorzy.

Chcc wyznaczy typ ssaka, nie postawimy na pierw-

szym miejscu jajononego dziobaka. Chcc pozna kapita,

bdcy podstaw ekonomicznej budowy spoeczestwa, nie

moemy za punkt bada bra jego form przedpotopowych:

kapitau kupieckiego i lichwiarskiego. Dopiero z rozwojem

wyszych form kapitau wyaniaj si porednie ogniwa,

które godz funkcje kapitau handlowego i procentujcego

z prawami panujcej obecnie formy produkcji towarowej;

dopiero wówczas trac charakter zwykego oszukastwa

i rabunku. Zrozumienie kapitau handlowego i lichwiar-

skiego staje si moliwym dopiero po zrozumieniu nowo-

ytnej, podstawowej formy kapitau.

Potym dopiero, comy rzekli, jasnym jest, dlaczego

Marx nie podda w dwu pierwszych tomach swego dziea,

powiconych badaniu podstawowijcli form kapitau, analizie

handlowego i procentujcego kapitau.

I my nie bdziemy si tutaj zajmowali temi formami

kapitau. Jako wynik naszego badania, musimy jednak
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podkreli, i warto dodatkowa nie powstaje dziki

cyrkulacji towarowej, i nie tworz jej ani sprzeda, ani

kupno.

Z drugiej strony nie moe warto dodatkowa pozo-

sta poza sfer cyrkulacji. Waciciel towaru moe prac
towar przeksztaci, a wic doda mu now warto sto-

sownie do zuytej spoecznie niezbdnej pracy, ale to nie

zmienia wartoci pierwotnego towaru; ten nie powikszy si

o adn dodatkow warto. Skoro tkacz przerobi na

tkanin przdzy jedwabnej za 100 marek, wówczas war-

to tkaniny równ bdzie wartoci przdzy, powikszonej

o warto, stworzon prac tkacza. Warto przdzy je-

dwabnej prac jego nie zostaa powikszona.

Stoimy przed zagadk: cyrkulacja towarowa nie two-

rzy wartoci dodatkowej; warto dodatkowa nie moe
jednak powsta poza jej sfer.

3. Sia robocza jako towar.

Przyjrzyjmy si bliej ogólnej formule kapitau. Brzmi

ona P — T — (P -|- p). Skada si ona z dwuch aktów

P — T (kupno), oraz T — (P -\- p) (sprzeda). Wedug
praw cyrkulacji towarowej musi P = T, aT = P-(-p.
Jest to moliwym tylko wówczas, jeeli T wzrasta, jeeli

T jest towarem, wydajcym podczas spoycia wiksz
warto, anieli sam posiada. Zagadka bdzie wyjanion,
jeli znajdziemy towar o uytkowoci posiadajcej szczególn

wadz, i byaby ródem wartoci, skoro wic znajdziemy

towar, którego spoywanie stwarzaoby warto tak, iby
wzór: P — T — (P -|- p) odnonie do niego brzmia:

P _ T... (T + t) - (P -f p).

Wiemy jednakowo, i warto moe powsta tylko

wskutek pracy. Podana formua staje si prawdziw, gdy

towarem jest sia robocza.
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„Pod si robocz albo monoci pracowania naley

rozumie sum si fizycznych i umysowych, zawartych

w ciele czowieka, a które on wprawia w ruch, produkujc

uytkowoci jakiegokolwiek rodzaju".

Sia robocza musi zjawia si na rynku jako towar.

Co to znaczy? Widzielimy, i warunkiem wymiany towa-

rów jest prawo wacicieli do swobodnego rozporzdzania

towarem. Waciciel siy roboczej musi przeto by wolnym
czowiekiem, by jego sia robocza moga by towarem.

Jego sia robocza musi pozosta towarem; nie wolno mu
jej przeto sprzedawa nazawsze, lecz tylko na pewien prze-

cig czasu, gdy w przeciwnym razie staje si niewolni-

kiem, zamienia si z waciciela towaru w towar.

Jeden jeszcze warunek musi by speniony, jeeli sia

robocza ma by towarem. Pamitamy, i uytkowo, ma-

jca si sta towarem, musi straci warto uytkow dla

waciciela. Warto uytkowa siy roboczej przejawia si

w produkcji innych wartoci uytkowych; koniecznym wa-

runkiem tej produkcji jest posiadanie potrzebnych narzdzi.

Skoro robotnik posiada rodki produkcji, wówczas nie

sprzedaje swej siy roboczej, lecz uywa j i sprzedaje jej

produkty. By sia robocza staa si towarem, musi robotnik

by oddzielonym od rodków produkcji, a przedewszystkim

od najwaniejszego od — ziemi.

Robotnik musi by wolnym pod kadym wzgldem,

wolnym od wszelkiej osobistej zalenoci, ale równie wol-

nym od koniecznych rodków produkcji: to s warunki,

umoliwiajce wacicielowi pienidzy zamian pienidzy

w kapita. Warunki te nie s pochodzenia przyrodniczego,

ani te nie istniay we wszystkich formach spoecznych.

S one rezultatem dugiego rozwoju historycznego, i do
póno wystpuj w takich rozmiarach, by mie decydujcy

wpyw na ksztatowanie si spoeczestwa.

Nowoytne ycie kapitau rozpoczyna si dopiero

w XVI wieku.
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Znamy ju towar, tworzcy warto dodatkow. Py-

tanie, jak wysok jest jego wasna warto.
Jak warto icszelkieyo towaru, tak zaley i ona od spo-

ecznie niezbdnego do jej wyprodukowania czasu pracy.

Sia robocza nie istnieje bez robotnika. Tymczasem
do utrzymania jego istnienia konieczn jest pewna suma
rodków ywnoci. Niezbdny przeto do wytworzenia siy

roboczej czas pracy jest równy spoecznie niezbdnemu do

wyprodukowania tej pewnej sumy rodków ywnoci cza-

sowi pracy. Wysoko tej sumy zaley od szeregu oko-

licznoci. Im wicej siy roboczej wydatkuje robotnik, im

duej i z wikszym pracuje nateniem, tym wicej potrze-

ba mu rodków ywnoci do pokrycia wydatku si, oraz

by móg w nastpnym dniu równie pracowa, jak w po-

przednim.

Z drugiej strony — potrzeby robotników rozmaitych

krajów s róne, zalenie od naturalnych i kulturalnych

waciwoci kraju. Norweskiemu robotnikowi potrzeba

wikszej iloci rodków ywnoci, anieli indyjskiemu; wy-

produkowanie poywienia, ubrania, mieszkania, opau po-

trzebnego pierwszemu do ycia, wymaga wicej czasu pra-

cy, anieli rodki ycia indyjskiego robotnika.

W kraju nadto, w którym robotnicy chodz boso

i nic nie czytaj, potrzeby ich s mniejsze, anieli tam,

gdzie robotnicy nosz buty, czytaj gazety i ksiki, cho-

ciaby klimatycznych i innych przyrodniczych rónic midzy
obu krajami nie byo. „ W przeciwiestwie do innych toioa-

rów — powiada Marx — posiada sia robocza ze wzgldu
na sw warto element historyczny, moralny".

Robotnik jest, jak wiadomo miertelnym. Kapi-

ta chce jednak pdzi niemiertelny ywot. Do tego ko-

niecznym jest, by robotnik by niemiertelnym, by pozosta-

wia potomstwo. Suma rodków yciowych potrzebnych do

utrzymania siy roboczej mieci w sobie nadto rodki yw-
noci potrzebne do utrzymania dzieci (i kobiet w pewnych

warunkach).
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Do kosztów produkcyjnych siy roboczej zaliczy na-

ley nadto koszta wyksztacenia, koszta potrzebne do uzys-

kania pewnej sprawnoci w wykonywaniu okrelonej pracy.

Dla wikszoci robotników s koszta te znikajco mae.
Wszystkie te warunki sprawiaj, i warto siy robo-

czej pewnej klasy robotniczej w danym kraju i oznaczonym

czasie jest wielkoci okrelon.

Mówilimy dotychczas o wartoci a nie o cenie, o war-

toci dodatkowej a nie o zysku. Naley przeto pamita,
e chodzi nam o warto siy roboczej, a nie o pac ro-

botnicz. Musimy tu ju wskaza na pewn okoliczno,

wystpujc przy wynagradzaniu siy roboczej. Zdaniem
niektórych wulgarnych ekonomistów daje kapitalista zapat
robotnikowi z góry, poniewa paci mu zazwyczaj przed

sprzedaniem wyprodukowanego przeze towaru. W rze-

czywistoci kredytuje robotnik prac sw kapitalicie.

Przypumy, i kto kupuje kartofle dla produkcji

wódki. Paci za nie po wyprodukowaniu wódki, ale przed

jej sprzedaniem. Czy nie byoby miesznym, gdyby twier-

dzi, i paci z góry wieniakowi za kartofle, poniewa za-

paci je przed sprzedaniem wódki? Wszak wieniak skre-

dytowa mu cen kartofli do czasu wyprodukowania z niej

wódki. Jeeli paci kto gotówk, to znaczy, i paci za

towar w chwili kupna. Kupców zdziwiaby mocno mdro
ekonomistów, twierdzcych, i ten, kto paci wzite towary

ju po skonsumowaniu ich — paci nietylko gotówk, ale

nawet z góry. Robotnikom mi jednak wulgarni ekono-

mici podobne gupstwa opowiada. Gdyby robotnicy

sprzedawali sw si robocz za gotówk, musieliby otrzy-

mywa zapat w chwili, gdy sia ich przechodzi na was-
no kapitalisty, a wic na pocztku tygodnia a nie na

kocu. Przy dzisiejszym systemie zapaty ryzykuj robot-

nicy nietylko sw zapat, ale s nadto zmuszeni y na

kredyt i przyjmowa od porednika zepsute, podrobione

towary. Im bardziej odlegy jest termin wypaty, tym
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gorzej robotnikowi. Dwutygodniowa, albo miesiczna wy-
pata jest najwikszym ciarem dla najmity.

Jakikolwiekby te by system wypaty, stoj robotnik

i kapitalista naprzeciw siebie w normalnych stosunkach jako

»,>dwaj waciciele towarów, wymieniajcy równe wartoci.

Kapita rozwija si nie w przeciwiestwie do praw cyrku-

lacji towarowej, lecz na jej podstawie. Kapitalista i ro-

botnik stoj naprzeciw siebie, jako dwaj równi i wolni,

niezawili osobicie od siebie waciciele towarów, nale
oni do jednej klasy, s brami. Kapitalista i robotnik wy-

mieniaj równe wartoci; zdawaoby si, i z nastaniem

systemu najemnictwa zicio si pastwo sprawiedliwoci,

pastwo wolnoci, równoci i braterstwa, tysicletnie pa-
stwo szczcia i spokoju; niedole niewolnictwa, tyranji,

wyzysku i prawa pici — zniky.

Tak wieszcz nam uczeni przedstawiciele interesów

kapitau.



Oz^c drugra.

MADWftRTOSC





ROZDZIA PIERWSZY.

PRZEBIEG PRODUKCJI

W pierwszej czci mielimy gównie do czynienia

z rynkiem towarowym; widzielimy, jak si towary wymie-

nia, sprzedaje i kupuje; jak pienidz peni najrozmaitsze

czynnoci, jak z pienidza tworzy si kapita, skoro tylko

na rynku znajdzie si towar — sia robocza.

Kapitalista kupuje si robocz i z nowym nabytkiem

usuwa si z rynku, gdzie tymczasowo nie ma nic do robo-

ty, do warsztatu, gdzie moe si robocz skonsumowa,

uy.
Idmy tam za nim. Opumy dziedzin obiegu towa-

rów i rozejrzyjmy si w dziedzinie 'produkcji. Do tej dzie-

dziny stosuj si nastpujce wywody.

„Uyciem siy roboczej jest praca". Kapitalista kon-

sumuje kupion przez si si robocz, kac pracowa na

siebie, produkowa towary sprzedajcemu t si robocz.

Praca, produkujca towary, posiada, jak to ju zau-

waylimy w pierwszej czci, dwie strony: jest twórczyni

wartoci uytkowych i wartoci towarowych. Jako twór-

czyni wartoci uytkowych, praca nie stanowi odrbnej
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waciwoci produkcji towarowej, lecz sta konieczno
rodzaju ludzkiego, niezalen od wszelkiej poszczególnej

formy spoecznej. Jako taka, praca zawiera w sobie trzy

momenty: 1) wiadom i celow dziaalno czowieka; 2)

przedmiot pracy; 3) narzdzie pracy.

Praca jest celow i wiadom dziaalnoci czowieka,

oddziaywaniem czowieka na materj, w celu nadania jej

formy, odpowiadajcej jego potrzebom. Pierwiastki takiej

dziaalnoci znajdujemy ju w wiecie zwierzcym, ale do-

piero na pewnym stopniu rozwoju rodzaju ludzkiego zrzuca

ona zupenie swoj instynktown form, stajc si dziaal-

noci wiadom. Kada praca jest nietylko prac mini,
ale take prac mózgu i nerwów. Trafnie zauway Mars:

„Podczas caego trwania pracy, prócz natenia pracuj-

cych organów, potrzebna jest celowa wola, wyraajca si
w uwadze, i to tym wicej, im mniej praca pociga robot-

nika wasn swoj treci, rodzajem i sposobem wykonania,

im mniej przeto jest ona gr jego wasnych fizycznych

i umysowych si".

Robotnik oddziaywa na pewien przedmiot, na przed-

miot pracy; uywa przy tej czynnoci rodków pomocni-

czych, rzeczy, których wasnociom mechanicznym, fizycz-

nym lub chemicznym oddziaywa kae, stosownie do swo-

ich celów, na przedmiot pracy; te rodki pomocnicze s
narzdziami pracy. Wynikiem obrobienia przedmiotu pracy

przy pomocy narzdzi pracy jest produkt. Narzdzie pracy

i przedmiot pracy s rodkami produkcji.

Kiedy stolarz robi stó, obrabia przytym drzewo.

Jeeli przedmiot pracy nie znajduje si gotowym w przy-

rodzie, jak np. drzewo lasów pierwotnych, lecz potrzebna

jest praca, aeby go otrzyma, jak np. w danym wypadku
praca cinania i przewoenia drzewa, wtedy przedmiot

pracy nazywa si materjaem surowym. Drzewo w naszym
przykadzie jest materjaem surowym, jak równie klej, farba

i lakier, potrzebne do wyrobu stou. Drzewo jest materja-

em gównym, klej, farba i lakier s materjaami pomocniczemi.
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Hebel, pia i t. d. s narzdziami pracy, a stó — pro-

duktem.

„Czy warto uytkowa jest materjaem surowym,

narzdziem pracy czy produktem, zaley to w zupenoci
od jej okrelonych funkcji w procesie pracy, od stanowiska,

które w nim zajmuje, a ze zmian, tego stanowiska zmienia

si take jej przeznaczenie".

Sztuka byda np. moe by z kolei- albo produktem

(hodowli byda), narzdziem pracy (np. jako zwierz poci-

gowe) i materjaem surowym (przy tuczeniu).

Narzdzia pracy posiadaj najwysze znaczenie dla

rozwoju rodzaju ludzkiego. Od nich zaley w pierwszej

linji rodzaj i sposób produkowania; od kadego sposobu

produkcji zale waciwe mu stosunki spoeczne z odpo-

wiedniemi zjawiskami w prawodawstwie, religji, filozofji

i sztuce.

W kadym sposobie produkcji, narzdzia produkcji

(przedmiot pracy i rodki pracy) oraz sia robocza s nie-

zbdnemi skadnikami produkcji wartoci uytkowych, a tym
samym niezbdnemi skadnikami procesu pracy. Spoeczny

charakter tego procesu jest rónym przy rónych sposobach

produkcji.

Zbadajmy, jak si on ksztatuje przy kapitalistycznym

sposobie produkcji.

Dla producenta towarów produkcja wartoci uytko-

wych jest tylko rodkiem do celu produkowania wartoci

towarowych. Towar jest poczeniem wartoci uytkowej
i wartoci, nie mona wic wytwarza wartoci, jeeli si
nie wytwarza wartoci uytkowych. Towary, które pro-

ducent wytwarza, musz wic zadowala jak potrzeb,

musz by dla kogo uyteczne, gdy inaczej nie bdzie

móg ich sprzeda. Ta okoliczno wszake, e towary

musz posiada warto uytkow, jest dla producenta

towarów zem koniecznym, a nie ostatecznym celem jego

dziaalnoci przedsibiorczej.
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Dlatego te proces wytwarzania przy produkcji towa-

rowej jest jednoczenie procesem produkcji wartoci uytko-

wych i wartoci towarowych, jest poczeniem procesu pracy

i procesu tworzenia wartoci.

Stosuje si to do produkcji towarowej wogóle. Musi-

my teraz przyjrze si procesowi produkcji przy odrbnym
rodzaju produkcji towarowej: produkcji towarów przy po-

mocy kupionej siy roboczej w celu otrzymania nadwartoci.

Jaki ma przebieg wówczas proces pracy?

Z pocztku zjawienie si kapitalisty nie zmienia jego

istoty.

Wyobramy sobie np. tkacza pracujcego na siebie.

Warsztat tkacki naley do niego; sam kupuje sobie prz-

dz; moe pracowa kiedy i jak mu si podoba. Produkt

pracy jest jego wasnoci. Ale wreszcie uboeje i musi

sprzeda swój warsztat. Z czegó wic bdzie y? Nie

pozostaje mu nic innego, jak wynaj si kapitalicie i tka
dla niego. Kapitalista kupuje si robocz tkacza, kupuje

równie warsztat i potrzebn przdz i stawia tkacza za

swoim (kapitalisty) warsztatem, aeby przd kupion prz-

dz. Moe si zdarzy, e warsztat tkacki, kupiony przez

kapitalist, jest ten sam, który tkacz musia z biedy sprze-

da. Ale jeeli nawet tak nie jest, tkacz pracuje w ten

sam sposób co i przedtym, proces pracy nie zmieni si

zewntrznie.

A jednak nastpiy tutaj dwie wielkie zmiany: tkacz

pracuje ju nie dla siebie, lecz dla kapitalisty; ten ostatni

kontroluje teraz robotnika przy pracy, uwaa, eby nie

pracowa zbyt opieszale lub niedbale i t. d.

Produkt za pracy robotnika naley ju nie do niego,

lecz do kapitalisty.

Takie s pierwsze skutki w procesie pracy, skoro tylko

kapita zawadnie procesem produkcji. A jak ksztatuje

si teraz proces tworzenia toartoci?

Obliczmy najpierw, jak wysoko ceni si warto pro-

duktu, który wyprodukowany zostaje dla kapitalisty jako
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towar przez kupion si robocz przy kupionych rodkach
produkcji.

Przypumy, e kapitalista kupuje si robocz na
jeden dzie. rodki ywnoci, niezbdne do utrzymania

robotnika, wytworzone zostaj w sze godzin spoecznie

niezbdnego czasu pracy. Tyle samo i taki sam czas

pracy mieci si w 3 markach. Kapitalista kupuje si
robocz wedug jej wartoci; paci robotnikowi za dzie
roboczy 3 marki *).

Przypumy, e kapitalista uwaa przdz bawenian,
bardzo poszukiwan i atw do sprzedania, za warto
uytkow; postanawia wic produkowa przdz, kupuje

narzdzia pracy— dla prostoty przedstawimy je tutaj jako

jedno tylko wrzeciono — i bawen. Jeden funt baweny

l
) Te i nastpne cyfry s naturalnie zupenie dowolne, wybrane

dla atwiejszego przedstawienia rzeczy. Wydaje si to zupenie zrozu-

miaym; ale niektórzy z wielu, piszcych o „Kapitale", insynuowali, e
Mars przytacza tego rodzaju przykady jako fakty. Do czego s zdolni

komentatorzy „Kapitau", wida z nastpujcego: W 57 tomie „Preus-

sischen Jahrbucher" pana von Treitschke dr. R. Stegemann opubliko-

wa peen pytkoci artyku o „zasadniczych pogldach ekonomicznych

Karola Marxa". Bezporednio po przedstawieniu „Zasady wartoci" jako

gównego dania Marsa, mówi (str. 227): „Marx twierdzi, e spoe-

czestwo ludzkie potrzebowaoby tylko okoo szeciu godzin dziennej

pracy, aeby dostarczy niezbdnych dla wszystkich rodków ywnoci,
gdyby mianowicie kady pracowa wedug si swoich". O tym wszystkim

niema w „Kapitale" ani sowa. Gdyby pan Stegemann posiada mniej

fantazji a wicej uwagi, znalazby na stronicy 209 (2 wyd.) „Kapitau",

e Mars oblicza niezbdn prac, któr przdzarz dokonywa faktycznie

w pewnej przdzalni w 7 dziesicioleciu w. XIX, a to na podstawie cyfr,

dostarczonych mu przez pewnego tabrykanta z Manchesteru. Marx do-

szed do wniosku, e przy dziesiciogodzinnym dniu roboczym niezbdny

czas pracy przdzarza wynosi niecae cztery godziny, dodatkowy czas

pracy, podczas którego produkuje nadwarto, wynosi przeszo sze go-

dzin. Zobaczymy póniej, e czas pracy, niezbdny do utrzymania robot-

nika, jest wielkoci bardzo zmienn.

Nauki ekonomiczne. 6
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zawiera moe dwie godziny pracy, kosztuje wic 1 mark.
Z funta baweny uprz mona funt przdzy. Przy prz-

dzeniu kadych 100 funtów baweny zuywa si, psuje, po

jednym wrzecionie, a wic przy przdzeniu 1 funta — ^ioo

wrzeciona. W kadym wrzecionie tkwi 20 godzin pracy

= 10 marek. W cigu jednej godziny pracy sprzdzone

zostaj 2 funty baweny, a wic w sze godzin — 12 fun-

tów, przypuszczamy wci normalne, przecitne, spoecznie

niezbdne warunki piodukcji.

Ile wartoci, wobec tego, tkwi bdzie w jednym

funcie przdzy?

Przedewszystkim warto baweny i wrzecion, zuy-
tych przy jego wytwarzaniu. Warto ta przechodzi bez

zmiany w produkt. Warto uytkowa baweny i wrzeciona

staa si inn, ale ich warto pozostaa bez zmiany. Stanie

si to jasnym, jeeli bdziemy rozwaa róne procesy

pracy, potrzebne do wytworzenia ostatecznego produktu,

jako nastpujce po sobie czci jednego i tego samego

procesu pracy. Przypumy, e przdzarz jest take plan-

tatorem baweny i e bawena sprzdzona zostaje bezpo-

rednio po zbiorze; przdza przedstawia si tutaj jako pro-

dukt plantacji i przdzenia, warto jej mierzy si bdzie

czasem pracy spoecznie niezbdnym do zbioru baweny
i przerobienia jej na przdz. Nie zmieni to wartoci pro-

duktu, jeeli przy tych samych warunkach w procesie

pracy, potrzebnym do wyprodukowania baweny, zajci bd
róai ludzie. Warto obrobionej baweny ukazuje si

znów w przdzy; to samo stosuje si do wartoci zuytych
wrzecion. Dla prostoty pomijamy tutaj materjay pomoc-

nicze.

Do tej 'przeniesionej wartoci docza si jeszcze war-

to, jak dodaje do baweny praca przdzenia. W cigu
jednej godziny pracy sprzdzone zostaj 2 funty — przy-

pumy, e w jednej marce tkwi 2 godziny pracy. A wic
godzina pracy tworzy warto 72 marki.
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Warto wic jednego funta przdzy jest równa war-

toci 1 funta baweny (= 1 marka) -j- 1

/l00 wrzeciona

(= i/
10 marki) -+- 72 godziny pracy (= 1

/i marki), czyli

wyraone w markach: 1 -f- Vi o
~\~ l

U = 1 marka 35 fe-

nigów.

W cigu szeciu godzin sprzdzonych zostaje 12 fun-

tów przdzy, wartoci 16 marek 20 fenigów. Ile koszto-

wao kapitalist otrzymanie tego rezultatu? Dostarczy

musia 12 funtów baweny = 12 mar, 12
/100 wrzeciona =

1 mar. 20 fen. i si robocz = 3 mar., razem 16 mar. 20

fen., tyle samo, ile posiada w wartoci przdzy.

Dotychczas icic kaza pracowa nadarmo; kupiony to-

war — sia robocza nie stworzy mu dotd adnej nad-

wartoci.

Ale nasz kapitalista nie da si otumani. Kupi war-

to uytkow siy roboczej na cay dzie] kupi j uczciwie

i rzetelnie za ca jej warto; ma wic za to prawo zuy
jej warto uytkow w zupenoci. Dlatego te ani myli
powiedzie robotnikowi: „Kupiem twoj si robocz za

kwot, w której tkwi 6 godzin pracy. Pracowae dla mnie

6 godzin; kwita wic z nami, moesz odej". Mówi on

raczej: „Kupiem twoj si robocz na cay dzie, cay
dzie naley do mnie; a wic wawo, pracowa dalej, do-

póki bdziesz móg, nie marnowa ani chwili czasu, który

nie do ciebie, lecz do mnie naley". I zamiast 6, kae
pracowa moe 12 godzin.

Po dalszych 6 godzinach, przy kocu dnia roboczego

kapitalista rachuje znowu. Ma teraz 24 funty przdzy

wartoci 32 marek 40 tenigów. Do wydatków liczy teraz

24 funty baweny =' 24 marki, 21
/ioo wrzecion = 2 marki

40 fenigów i 1 si robocz = 3 marki, razem 29 marek

40 fenigów. Zadowolony odkada ksik rachunkow na

bok. Zyska 3 marki, lub, jak si wyraa, „zarobi". Zaro-

bi je, zdoby nadwarto, nie naruszajc praw wymiany

towarów. Bawena, wrzeciona, sia robocza, to wszystko

kupione byo wedug swojej wartoci. Kapitalista otrzyma
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nadwarto tylko tym sposobem, e konsumowa kupione

towary, wszake nie jako rodki uycia, lecz jako rodki
produkcji, a take tym sposobem, e konsumowa warto
uytkow kupionej przez si siy roboczej dalej poza pewien

okrelony punkt.

W systemie produkcji towarowej proces produkcji jest

zawsze procesem tworzenia wartoci, czy to prowadzony

bdzie za pomoc kupionej czy te wasnej siy roboczej;

ale wtedy dopiero, kiedy trwa duej ponad pewien okre-

lony czas, proces tworzenia wartoci wytwarza take war-

to dodatkow.

Jeeli ma by wytworzona nadwarto, proces produk-

cji musi trwa duej, anieli potrzeba do odtworzenia war-

toci kupionej siy roboczej przez nowowytworzon warto.
Wocianin, uprawiajcy swoje wasne pole, rzemielnik,

pracujcy na wasny rachunek, mog równie pracowa
duej ni potrzeba do odtworzenia zuytych przez nich

rodków do ycia. A wic oni take mog wytwarza
nadwarto, ich praca moe by procesem tworzenia nad-

wartoci. Ale skoro tylko proces tworzenia nadwartoci

odbywa si przy pomocy kupionej cudzej siy roboczej, staje

si on kapitalistycznym procesem produkcji', jest z góry ju,

z natury swojej, z koniecznoci i z umysu procesem two-

rzenia nadwartoci.



ROZDZIA DRUGI.

Rola kapitau w tworzeniu si wartoci,

W pierwszym rozdziale pierwszej czci poznalimy

rónic, jak uczyni najpierw Marx, pomidzy podwójnym
charakterem pracy wytwarzajcej towary: z jednej strony

jako okrelonej formy pracy poytecznej, wytwarzajcej war-

toci uytkowe, z drugiej strony jako ogólno-ludzkiej, prostej,

przecitnej pracy, wytwarzajcej wartoci towarowe. Odpo-

wiednio do tego podwójnego swojego charakteru proces

produkcji pod panowaniem produkcji towarowej jest rów-

nie dwojaki, jest poczeniem procesu pracy i procesu two-

rzenia wartoci; jako kapitalistyczny proces produkcji jest

poczeniem procesu pracy i procesu tworzenia nadwartoci.

W ostatnim rozdziale poznalimy oba pierwiastki procesu

pracy: narzdzia produkcji i si robocz; poznalimy take
rozmaite role, które graj tu oba pierwiastki, jako czci
kapitau, w procesie tworzenia nadwartoci. Widzielimy,

e rodki produkcji bior udzia przy wytworzeniu wartoci

produktu w zupenie inny sposób ni sia robocza.

Widzielimy, e warto zuytych rodków produkcji

odtwarza si znowu w wartoci produktu. Przechodzenie
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tej wartoci odbywa si w procesie pracy przez prac.

Jak to jest jednak moliwe? Praca musi jednoczenie do-

kona rzeczy dwojakiej: stworzy now warto i przenie
warto dawn. Objani to mona jedynie podwójnym

charakterem pracy, o którym wanie wspomnielimy.

W charakterze pracy ogólno-ludzkiej , tworzcej warto, wy-

twarza ona nowe wartoci; jako odrbna forma poytecz-

nej pracy, wytwarzajcej wartoci uytkowe, przenosi warto
rodków produkcji na produkt.

Tylko przez szczególn form pracy przdzenia war-

to baweny i wrzeciona przeniesiona by moe na prz-

dz; natomiast przdzarz moe t sam warto, któr

tworzy jako przdzarz, tworzy take przez inn prac,

kiedy np. jest stolarzem; wówczas nie wyrabia jednak

przdzy, nie przenosi wartoci baweny na przdz.
Dwojaki charakter pracy, jako pracy tworzcej warto

i przenoszcej warto, wyjania si dokadnie, kiedy si roz-

waa wpyw zmiany produkcyjnoci pracy na tworzenie

wartoci i przenoszenie wartoci. Wielko wartoci, wy-

tworzonej w cigu jednej godziny pracy, nie zmienia si,

kiedy, przy tych samych zreszt warunkach, produkcyjno

pracy zwiksza si lub zmniejsza. Naodwrót, ilo wartoci

uytkowych, wytworzonych w pewnym okrelonym czasie,

zwiksza si lub zmniejsza wraz z produkcyjnoci pracy.

W tym samym wic stopniu zwiksza si lub zmniejsza

zdolno pracy do przenoszenia wartoci.

Przypumy np., e jaki wynalazek powikszy dwa
razy produkcyjno pracy przdzenia, podczas gdy pro-

dukcyjno pracy plantatora baweny pozostaa ta sama.

W 1 funcie baweny mieszcz si 2 godziny pracy, kosztuje

wic, wedug poprzedniego naszego przykadu, 1 mark.
Dawniej przez dwie godziny przdzono 2 funty baweny,

teraz — 4 funty. Ta sama nowa warto, która dawniej

dodawaa. 2 funty za pomoc pracy jednogodzinnej, dodaje

teraz 4 funty, podug naszego zaoenia 50 fenigów. Ale

podwójna warto jest teraz w cigu jednej godziny przez
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prac przdzenia przeniesiona na przdz: dawniej 2 marki,

teraz 4 marki.

Okazuje si, e sia pracy, zachowujca lab przenoszca

warto, opiera si na innej wasnoci pracy, anieli jej ^sia,

tworzca warto.
Poniewa produkcja jest niemoliwa bez rodków

produkcji, kada praca wytwarzajca towary jest nietylko

prac tworzc ale równie zachowujc warto, i to nie-

tylko w tym znaczeniu, e przenosi ona warto zuytych

rodków produkcji na produkt, ale take w tym znaczeniu,

e chroni warto rodków produkcji od zaniku. Wszystko,

co ziemskie, jest znikome, tak samo rodki produkcji ule-

gaj wczeniej czy póniej zniszczeniu, choby nawet nie

byy zuytkowane. Niektóre z nich, np. róne maszyny,

niszcz si nawet prdzej, kiedy stoj bez uytku, ni kiedy

s w ruchu. Wraz z wartoci uytkow rodków pro-

dukcji znika take ich warto towarowa. Jeeli zuycie

odbyo si w sposób normalny w procesie produkcji, wów-
czas warto, jak straciy rodki produkcji, odtwarza si

znowu w wartoci produktu. Jeeli rodki produkcji mar-

nuj si nieuyte w procesie produkcji, wówczas warto
ich znika nazawsze. Kapitalista zwykle przeocz t stron

pracy, ale przekonywa si o niej bardzo dotkliwie, kiedy

wskutek kryzysu zmuszony jest przerwa proces produkcji.

Mara przytacza przykad pewnego angielskiego waciciela

przdzalni baweny, który w roku 1862 obliczy roczne

koszta bezrobocia swojej fabryki wskutek kryzysu bawe-

nianego na 120,000 marek, w tym 24,000 marek z powodu

zepsucia si maszyn.

Róne narzdzia produkcji zachowuj si rónie pod

wzgldem sposobu przenoszenia wartoci. Jedne trac w pro-

cesie pracy swój ksztat samodzielny, jak materja surowy lub

pomocniczy. Inne zachowuj swój ksztat w procesie pracy.

Bawena po sprzdzeniu traci swój ksztat, ale nie traci

go wrzeciono, które przdzie. Pierwsze oddaj produktowi

w procesie produkcji ca swoj warto, ostatnie tylko
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czstki wartoci. Jeeli 1 maszyna warta jest 1,000 marek

i przy normalnych warunkach zuywa si w 1,000 dni, to

w kady dzie roboczy oddaje warto jednej marki pro-

duktowi, wytworzonemu w tym czasie przy jej pomocy.

Tutaj take wystpuje podwójny charakter procesu

produkcji. Jakim sposobem maszyna moe przenie Yicoo

swojej wartoci na pewien okrelony produkt? Przy wy-

twarzaniu go czynna jest przecie nie Viooo maszyny, lecz

caa maszyna. Zarzut ten podnoszono rzeczywicie. Mona
na to odpowiedzie, e caa maszyna wchodzi w proces

produkcji, o ile jest on procesem pracy, natomiast wchodzi

tylko odpowiednia jej czstka, jeeli chodzi o proces two-

rzenia nadwartoci. Jako warto uytkowa cala maszyna

wchodzi w kady proces produkcji; jako warto—tylko jej

czstka.

Naodwrót moe przej na produkt caa warto na-

rzdzia produkcyi a pomimo to tylko cz jego. Przy-

pumy, e, aby otrzyma 100 funtów przdzy, potrzeba

w normalnych warunkach 115 funtów baweny i e ilo
niezdatnych do uycia odpadków wyniesie w tym razie 15

funt.; a wic tylko 100 funtów baweny weszo^do 100 funt.

przdzy, ale do wartoci 100 funt. przdzy przesza warto
115 funtów baweny.

rodki produkcji przenosz na produkt w czasie pro-

cesu pracy tyle wartoci, ile jej same podczas tego procesu

straciy. Nie mog dooy produktowi wikszej wartoci,

ni posiadaj same, bez wzgldu na to, jak wielka jest ich

warto uytkowa. Zupenie wic bezzasadnie wulgarni

ekonomici chc nadwarto i jej zmienione formy: procent,

zysk i rent gruntow wyprowadza z wartoci uytkowej

narzdzi produkcji, z ich „usug".

Warto narzdzi produkcji zuytych w procesie pro-

dukcji przechodzi bez zmiany w warto produktu. Ale

praca nietylko zachowuje warto, lecz stwarza take now
warto. A do pewnego czasu praca, tworzca nowe war-

toci, odtwarza tylko warto, jak wyda kapitalista na
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kupno siy roboczej. Jeeli praca cignie si duej, wy-

twarza warto dodatkow, nadwarto.

„A wic cz kapitau", mówi Mara, „która si mieci

w narzdziach produkcji, t. j. w materjale surowym i po-

mocniczym, oraz w narzdziach pracy, nie zmienia w pro-

cesie produkcji rozmiaru swej icartoci. Dlatego te nazy-

wam j sta (niezmienn) czci kapitau, lub krócej: kapi-

taem staym.

„Natomiast cz kapitau, umieszczona w sile roboczej,

zmienia warto swoj w procesie produkcji. Wytwarza
wasny sw ekwiwalent i nadwyk, nadwarto, która si

zmienia, moe by wiksza lub mniejsza. Ta cz kapi-

tau wielkoci staej zmienia si cigle w wielko zmienn.
Dlatego te nazywam j zmienn czci^ kapitau, lub krócej:

kapitaem zmiennym. Te same skadowe czci kapitau,

które z punktu widzenia procesu pracy róni si jako

objektywne i subjektywne czynniki, jako rodki produkcji

i sia robocza, odróniaj si z punktu widzenia pro-

cesu tworzenia nadwartoci jako kapita stay i kapita

zmienny".

Rozmiary wartoci kapitau staego s wielkoci sta
naturalnie tylko w stosunku do procesu tworzenia nad-

wartoci. Wielko wartoci kapitau staego nie zmienia

si przez proces produkcji, do którego zosta woony, ale

moe si zmieni naskutek innych czynników. Równie
zmienia si moe stosunek pomidzy kapitaem staym
a zmiennym. Do tego powrócimy jeszcze póniej.

.o

oiada

5900
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ROZDZIA TRZECI.

Stopa wyzysku siy roboczej.

Wemy kapita okoo 5,000 marek. Rozpada si on

na dwie czci, na sum przeznaczon na zakup narzdzi

produkcji, kapita stay c {constant — stay); dajmy na to,

e wyniesie on 4100 mar., i drug sum, suc do kupna
potrzebnej siy roboczej, kapita zmienny v (variable —
zmienny), równajcy si 900 markom. Kapita stay dzieli

si znów na dwie czci: materja surowy i t. d., którego

warto odtwarza si cakowicie w produkcie, i narzdzia

i t. d., które w kadym procesie produkcji oddaj produk-

towi tylko cz swojej wartoci. Przy nastpnym badaniu

pominiemy t rónic, której uwzgldnienie zapltaoby
tylko kwestj, nie zmieniajc zupenie wyniku. Przy-

puszczamy wic tutaj dla uatwienia, e warto caego
woonego kapitau odtwarza si w produkcie.

Kapitalista kupi narzdzia produkcji i si robocz

i zuytkowuje je. Przy kocu procesu produkcji warto
z góry wyoonego kapitau powikszya si o nadwarto
m {mehrwert— nadwarto), wynoszc 900 marek. Posiada

on wic teraz c + v -\- m = 4100 -j- 900 -f 900 = 5900
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marek. Z tego 4100 marek stanowi warto przeniesion

i 900 -j- 900 marek now warto.
Jasnym jest, e wielko wartoci kapitau staego

nie ma adnego wpywu na wielko wytworzonej nad-

wartoci. Nie mona wprawdzie produkowa bez narzdzi

produkcji, i im duej ma trwa produkcja, tym wicej

potrzeba narzdzi produkcji. Dlatego te wytworzenie

pewnej sumy nadwartoci wymaga zastosowania pewnej

masy rodków produkcji, samo za to zastosowanie zaley

znowu od technicznego charakteru pracy. Ale warto
tych rodków produkcji nie wpywa wcale na wielko
nadwartoci.

Jeeli pracuje u mnie 300 robotników a warto
dzienna siy roboczej kadego wynosi 3 marki, warto
za, któr wytwarza kady w cigu jednego dnia, wynosi

6 marek, wówczas tych 300 robotników wytworzy dziennie

warto 1800 marek — w tym 900 marek nadwartoci —
wszystko jedno czy narzdzia produkcji, których uywali,

posiaday warto 2000, 4000 lub 8000 marek. Tworzenie

wartoci i zmiana wartoci w procesie produkcji nie zmie-

niaj si od sumy wartoci wyoonego kapitau staego.

O ile wic rozpatrujemy oba te zjawiska, moemy pomin
kapita stay, jakby go wcale nie byo.

Z wyoonego kapitau bierzemy wic na uwag
tylko zmienn jego cz t>; z wartoci za produktu tylko

warto wytworzon nanowo przez prac, która jest taka

sama, jak warto zastosowanego kapitau zmiennego plus

nadwarto, v -J- m. Stosunek nadwartoci do wyoonego
kapitau zmiennego jest w naszym wypadku

= 900 : 900 = 100#.

Stosunkow wielko nadwartoci nazywa Marx stop

nadwartoci. Nie naley jej miesza, jak si to czsto zda-

rza, ze stop zi/sk?{. Zysk pochodzi z nadwartoci, ale sam

nie jest nadwartoci.

Aeby w cigu dnia roboczego wytworzy pewn
warto, równ wartoci siy roboczej, równ v, robotnik



- 93 -

musi pracowa przez pewien czas; przyjlimy przedtym,

e musi w tym celu pracowa 6 godzin. Ten czas roboczy

jest niezbdny, aeby utrzyma robotnika. Marx nazywa

go niezbdnym czasem roboczym. Cz dnia roboczego,

w którym robotnik pracuje duej, poza granice niezbdnego

czasu roboczego, nie wytwarzajc wartoci w celu odtwo-

rzenia swojej siy roboczej, lecz nadwarto dla kapitalisty,

nazywa Marx dodatkowym czasem pracy, a wydan w cigu

niego prac — prac dodatkow. Praca dodatkowa znaj-

duje si w takim samym stosunku do pracy niezbdnej,

jak nadwarto do kapitau zmiennego; moemy wic stop

nadwartoci wyrazi w nastpujcy sposób:

m ... praca dodatkowa
czyli

v praca niezbdna.

Nadwarto objawia si w pewnej iloci produktów,

któr Marx nazywa produktem dodatkowym. Dlatego te
stosunek jej do kapitau zmiennego musi si da wyrazi

w stosunku pewnych czci produktu pomidzy sob. Przy

rozwaaniu tego stosunku, gdzie chodzi nie o nowowytwo-

rzon warto, lecz o gotowy produkt, nie moemy pomin
tu, jak robilimy przedtym, kapitau staego, tworzcego

cz wartoci produktu.

Przypumy, e w cigu dwunastogodzinnego dnia

roboczego robotnik wyrobi 20 funtów przdzy wartoci 30

marek. Warto sprzdzonej baweny wynosi 20 mar. (20

funt. po 1 mar.). Warto zuytego wrzeciona i t. d. 4

mar.; warto siy roboczej 3 mar. Niech stopa nadwar-

toci wynosi 100&. Wówczas otrzymamy warto przdzy

30 mar. = 24 mar. (c) -4- 3 mar. (v) -f- 3 mar. (w); ta

warto przdzy istnieje w 20 funt. przdzy, a wic kapi-

ta stay w 16 funt., kapita zmienny w 2 funt., a take
nadwarto w 2 funt. przdzy.

20 funtów przdzy zostao wyrobione w 12 godzin,

a wic w kad godzin wyrabiano l 2
/3 funtów przdzy.

16 funt., w których wcielona jest warto kapitau staego,

wyrabiane s w 9 godzin 36 minut, 2 za funty, w któ-
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rych mieci si warto kapitau zmiennego, w 1 godzin

12 minut, jak równie w tym samym czasie 2 funty,

w których wcielona jest nadwarto.
Wydaje si przy takim obliczeniu, e nadwarto

wytworzona zostaa nie w cigu 6 godzin, jak przypusz-

czalimy, lecz w 1 godzin 12 minut. W taki sam sposób

licz take fabrykanci i dowodz bardzo subtelnie, e ich

zysk wytwarzany bywa w ostatniej godzinie pracy, i e gdyby

si skrócio czas pracy tylko o jedn godzin, nie otrzy-

mywaliby adnego zysku i przemys zostaby zrujnowany.

Ju w roku 1836 obliczenie to uywane byo przez fabry-

kantów angielskich i ich uczonych i nieuczonych obroców
pod przewodnictwem Seniora jako dowód przeciw wszel-

kiemu prawnemu ograniczaniu dnia roboczego. Ten sam
argument podniesiono znowu w Niemczech i Austrji prze-

ciw normalnemu dniu roboczemu, jakkolwiek ju faktyczne

dowiadczenia w Anglji dowiody stanowczo jego nicoci.

W Anglji dzie roboczy zosta prawnie skrócony w rónych
gaziach pracy — do czego powrócimy jeszcze — a prze-

mys nie zosta przez to zrujnowany, nawet zyski panów
fabrykantów nie zmniejszyy si.

Cay ten argument opiera si na pomieszaniu wartoci

uytkowej i wartoci. Warto uytkowa 2 fant. przdzy
zostaje wytworzona w ostatniej godzinie, ale nie jej war-

to. 2 fanty przdzy nie zostay wszak sprzdzone w po-

wietrzu z niczego. W tych 2 fant. przdzy zawiera si

nietylko 1 godzina 12 minut przdzarza, lecz take warto
2 funt. surowej baweny, a podug naszego zaoenia (1 funt

baweny = 1 marce, 1 marka = 2 godzinom pracy) w 2

funtach baweny wcielonych jest 4 godziny pracy; prócz

tego z wrzeciona i t. p. przeszo tyle wartoci na 2 funty

przdzy, ile wytwarza si w 48 minut spoecznie niezbdnego

czasu pracy. Aeby otrzyma 2 funty przdzy wytworzo-

nej w 1 godzin minut 12, potrzeba zatym w rzeczywi-

stoci szeciu godzin pracy. Gdyby robotnik w naszym

przykadzie by w stanie wytworzy rzeczywicie w 1 go-
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dzin minut 12 ca nadwarto, wówczas byby w stanie

podczas dwunastogodzinnego dnia roboczego wytworzy
warto, odpowiadajc 60 godzinom pracy! I fabrykantom

si wierzy, gdy przytaczaj tego rodzaju nonsensy.

Poniewa argument ten w niektórych koach dzi

jeszcze jest do rozpowszechniony, wyjanimy niektóre

jeszcze jego strony. Obliczmy, jak wysoka bdzie stopa

nadwartoci przy skróceniu dnia roboczego z 12 na 11 go-

dzin w wymienionych powyej warunkach x
).

Mielibymy w takim razie nie 24 marki kapitau sta-

ego, lecz tylko 22, poniewa muiej materjau si teraz

przerabiao (1S 1

3
funtów baweny= lS 1

/^ markom; zuycie

wrzeciona i t. p. wyniesie tylko 3 2
/3 mareki; do tego ka-

pita zmienny w iloci 3 marek (przypuszczamy, e paca

robocza za 11 godzin pozostaje ta sama, co przedtym za

12) i nadwarto 2 1
/, marki. Stopa wic nadwartoci wy-

nosi nie 10 03,, lecz 83 1

/3 %.

Mamy wic teraz cay produkt w iloci 18 1

3
funta

przdzy wartoci 27 1
/i

marek; kapita stay wcielony jest

w 14 2
/3 fantów, kapita zmienny w 2 funtach, nadwarto

w l 2
/3

funta; 14 2
/3 funta zostan wytworzone w 8 godzin

4S minut, 2 funty przdzy w 1 godzin 12 minut, a ilo
przdzy, zawierajcej nadwarto, w 1 godzin. Przez

skrócenie zatym dnia roboczego o jedna godzin czas po-

trzebny do wytworzenia produktu dodatkowego, zawieraj-

cego w sobie nadwarto, zmniejszy si nie o jedn go-

1
) Przypuszczamy przytym. e skróceniu dnia roboczego z 12 na

11 godzin towarzyszy bdzie take zmniejszenie si wydajnoci pracy

o l
/lv W rzeczywistoci niezawsze si tak dzieje: z reguy skróceniu

czasu pracy towarzyszy zwikszenie *i siy, zrcznoci, wytrzymaoci,

starannoci, inteligiencji, jednym sowem zdolnoci do pracy robotnika,

która niekiedy dochodzi tak daleko, e robotnik wytwarza przy krótszym

dniu roboczym wicej, ni przedtym przy duszym. Wszake ta stron

skrócenia czasu roboczego nie bdziemy si tu zajmowali, pominiemy j
dla uatwienia.
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dzin, lecz tylko o 12 minut Obliczenia fabrykantów opie-
raj si na zadziwiajcym zaoeniu, e w 11 godzin
dostarczone zostanie o i/

12 mniej produktu, ale zuytych
przytym bdzie rodków produkcji (materjau surowego
i t. p.) tyle, co i przy 12 godzinach.



ROZDZIA CZWARTY.

MADWARTO i ZYSK.

Ta sama rónica, co pomidzy wartoci a cen, istnieje

take pomidzy nadwartoci a zyskiem. ( 'ena interesuje

praktyków, sprzedajcych i kupujcych towary. Dlatego

te interesuj ich tylko prawa ceny, poniewa mog by
im poyteczne przy obliczeniach kupieckich i spekulacjach.

Prawa wartoci, które tkwi w podstawie ceny, interesuj

naodwrót tylko teoretyka, któremu nie chodzi o to, aeby
moliwie najtaniej kupi a najdroej sprzeda, lecz o to,

aeby zbada zjawiska spoeczne w ich zwizku przyczy-

nowym, powstaym przy produkcji towarów.

Tak samo praktyka-kapitalist interesuje nie nadwar-

to, lecz zysk. Nie pragnie on zbada stosunku pomidzy
kapitaem a prac, ale otrzyma jak mona najwikszy

zysk. Z jakim nakadem pracy zysk ten wytworzony

zosta, jest mu zupenie obojtne. Z}~sk ten wytwarza

przecie nie swoj prac. Ale tworzy si on przy pomocy

jego pienidzy. A wic stawia otrzyman nadwarto w za-

lenoci nie od wydanej na wytworzenie jej iloci pracy,

Xauki ekonomiczne. i
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lecz od iloci pienidzy, które musia przy tym wyoy.
Jeeli przebieg tworzenia si nadwartoci wyobrazimy za

pomoc formuy G — W — (G -j- g), to kapitalista mierzy

bdzie zysk swój stosunkiem g do G. Stosunek ten jednak

nie jest ten sam co pomidzy v i m, pomidzy kapitaem

zmiennym a nadwartoci. Suma pienidzy, któr kapita-

lista wyoy na produkcj, wystarczy musi nietylko na

wypat dla robotników, lecz take na budynki fabryczne,

maszyny, materjay surowe i pomocnicze, jednym sowem
na wszystko, co Marx nazywa „kapitaem staym". Wsku-

tek tego nawet tam, gdzie nadwarto i zysk s zupenie

jednakowe, stopa zysku jest inna, ni stopa nadwartoci.

Jeeli stop nadwartoci wyrazimy za pomoc formuy

v : m, to stopa zysku wyrazi si w formule (e -\- v) : m.

Naley jeszcze zauway, e w wielu gaziach pro-

dukcji, mianowicie w rolnictwie, rok tworzy naturalny

dzia produkcji, po którego ukoczeniu produkcja rozpo-

czyna si nanowo. Std powsta zwyczaj oblicza stop

zysku przez stosunek otrzymanej w danym roku iloci zysku

do iloci kapitau, woonego w tym samym roku w pro-

dukcj. Z góry wic jest ju jasnym, e stopa zysku

musi by inna ni stopa nadwartoci.

W poprzednim rozdziale wybralimy przykad kapi-

tau 5000 marek; z tego 4100 marek tworzyy kapita sta-

y, 900 marek kapita zmienny; 900 marek nadwarto.

Stopa nadwartoci wynosia wic 900 : 900 = 100$. Nato-

miast stopa zysku wynosia w tym samym wypadku

5000 : 900 = 18$.

Ale pomidzy stop nadwartoci a stop zysku na-

stpuje zaraz jeszcze inna rónic, ni ta czysto formalna

rónica, wynikajca z innego rodzaju obliczenia.

Jasnym jest, e przy tej samej stopie nadwartoci

istnie musz róne stopy zysku, jeeli skad kapitau jest

róny, jeeli na t sam ilo pacy roboczej przypadaj

róne iloci kapitau staego. Ten skad kapitau jest

z koniecznoci w kadej gazi produkcji róny, zalenie
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od rodzaju i stopnia rozwoju technicznego. „Wartociowy
skad kapitau, o ile zaley od jego skadu technicznego

i o ile si w nim odzwierciedla ten stan techniczny,

nazywamy organicznym skadem kapitau... Std te nazy-

wamy kapitay, które zawieraj procentowo wicej staego

a wic mniej zmiennego kapitau, anieli wynosi spoecznie

przecitny kapita: kapitaami wyszego skadu. Naodwrót,

takie kapitay, w których kapita stay jest stosunkowo

mniejszy a kapita zmienny zajmuje wicej miejsca, ani-

eli w spoecznie przecitnym kapitale, nazywamy kapita-

ami niszego skadu. Kapitaami za przecitnego skada na-

zywamy wreszcie takie, których skad jest ten sam, co

w spoecznie przecitnym kapitale" (Kapita, 3, tom I,

str. 124, 142).

Zobaczmy teraz, jak powstaje stopa zysku pod wpy-
wem rónego skadu kapitau. Wemy trzy przedsibior-

stwa z trzech rónych gazi produkcji. Jedna ga jest

jeszcze tochnicznie zacofana, uywa w stosunku do robot-

ników mao maszyn, nie potrzebuje duych budynków

fabrycznych i t. d. Posiada ona niszy skad organiczny.

Droga ga produkcji jest przecitna, rednia, natomiast

trzecia tak wysoko rozwinita, e na jednego robotnika

przypada wielka suma wartoci w maszynach i budynkach.

Organiczny skad jej kapitau jest bardzo wysoki.

Bierzemy przykad jak mona najprostszy, przypusz-

czamy wic, e we wszystkich trzech gaziach produkcji

stopa nadwartoci jest jednakowa i cay wyoony kapita

obraca si w cigu roku, to znaczy, e jest w caoci uyty
do produkcji w jednym roku i e produkt bywa dopiero

w kocu roku, ale wtedy ju cay sprzedany. S to przy-

puszczenia, które zapewne nigdy w rzeczywistoci nie

maj miejsca, musimy je jednak przyj, aeby przykad

by moliwie jasny i nie zawikany.

W kadym z tych trzech przedsibiorstw pracuje po

100 robotników z pac roczn 1000 marek. Stopa nad-

wartoci wynosi w kadym z nich 100$; caa ilo pacy
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roboczej w kadym przedsibiorstwie wynosi 100,000 mar.,

i tak samo ilo nadwartoci równie 100,000 marek. Ale

kapita stay wynosi w przedsibiorstwie A 100,000 marek,

w przedsibiorstwie B — 300,000 mar., a wreszcie w trzecim

przedsibiorstwie C~ 500,000 marek.

Wówczas otrzymamy:

Przedsi-
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A otrzyma siln konkurencj, produkcja towarów tej ga-

zi przemysu wzronie szybko, a obniy si w C.

Wchodzimy tutaj w dziedzin konkurencji, w dzie-

dzin zapotrzebowania i zaofiarowania. Widzielimy ju,

e warto i cena s to dwie róne rzeczy, jakkolwiek

jedna zaley od drugiej. Z pomidzy przyczyn, które

sprawiaj, e ceny uchylaj si od wartoci, to podnosz

si to opadaj, najwaniejsz jest zmian?, w zapotrzebowa-

niu nabywców i w zaofiarowaniu sprzedajcych.

Zapotrzebowanie i zaofiarowanie s przy wolnej kon-

kurencji regulatorami dzisiejszego sposobu produkcji, która

inaczej wpadaby w najgorsz anarchj, poniewa nie jest

regulowana planowo, lecz znajduje si w rkach przedsi-

biorstw prywatnych, z których kade produkuje osobno

wedug widzimisi swoich posiadaczy lub pracowników.

Zapotrzebowanie i zaofiarowanie sprawiaj ten skutek, e
istniejce siy robocze zostaj podzielone pomidzy rónemi

gaziami produkcji w ten sposób, e naogó kady pro-

dukuje tyle, ile wymaga spoeczestwo w danych warun-

kach. Tak dzieje si jednak tylko wogóle, a nie w szcze-

gólnoci, w kadym oddzielnym wypadku.

Przy nieplanowoci dzisiejszego sposobu produkcji

wytwarza si raczej albo za wiele albo za mao tego lub

innego towaru i dopiero póniej gra zapotrzebowanie

i zaofiarowania, opadanie lub podnoszenie si cen wpywa
w ten sposób, e produkcja, stosownie do potrzeb spoecz-

nych, zmniejsza si lub rozszerza.

Jeeli produkuje si jakiego towaru wicej, ni mog
lab chc kupi zdolni do kupna czonkowie spoeczestwa,

przy okrelonej wielkoci ceny, zalenej w ostatniej linji

od wartoci towaru, wówczas cena towaru spada, rozsze-

rzajc tym sposobem koo tych czonków spoeczestwa,

którzy mog lub chc kupowa. Ale wraz z cen zmniej-

sza si take zysk; jeeli spada niej przecitnej ceny,

wówczas kapita odstrcza si od danej gazi produkcji,

produkcja jego zmniejsza si, przez co cena wzrasta dotd,
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dopóki nie dosignie wysokoci, odpowiadajcej przecitne-

mu zyskowi.

Naodwrót, jeeli cena podnosi si ponad ten punkt,

poniewa produkowano mniej towarów, ni wymagao tego

zapotrzebowanie kupujcych, wówczas podnosi si take
zysk. Kapita pocignity zostaje do tej gazi przemysu,

napywa do niej, rozszerza produkcj, przyczym ceny spa-

daj znów do poziomu przecitnego zysku. Okoo tego

poziomu wahaj si ceny nieustannie, to podnoszc si
ponad niego, to spadajc poniej; i tylko za pomoc tego

ruchu falistego utrzymuje si poziom, który uwaa naley
zawsze tylko za tendencj, za denie, a nie za trway
stan rzeczy.

To dziaanie zapotrzebowania i zaofirowania musi

równie przeciwdziaa owej nierównoci w stopie zysku,

która powstaje z nierównoci organicznego skadu kapitau.

W gazi C produkcja zmniejszy si, wskutek czego

podnios si ceny i zyski. W gazi A produkcja wzronie

i ceny spadn. Jedno i drugie bdzie trwao tak dugo,

dopóki zyski nie wyrównaj si i nie dosign przecitnej

wysokoci wszystkich stóp zysku. Przyjlimy, e B przed-

stawia przecitny organiczny skad kapitau, a wic jego

stopa zysku — przecitn stop zysku. Wówczas zysk

w trzech przedsibiorstwach przedstawi si jak nastpuje:

Przed-

sibiorstwo
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To wyrównanie stopy zysku moliwe jest tylko tym

sposobem, e ceny towarów oddaliy si od wartoci towa-

rów. Poniewa podug naszego przypuszczenia cao wo-
onego kapitau obraca si w cigu roku i odtworzona

zostaje w wartoci produktu rocznego, to znajdziemy teraz

nastpujcy stosunek pomidzy wartoci a cen produktu

rocznego kadego z przedsibiorstw:

Przedsi-

biorstwa
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si tylko w pocztkach kapitalistycznego sposobu produk-

cji, lub dzi jeszcze w tych okolicach i gaziach prze-

mysu, w których dopiero niedawno zapanowa kapitali-

styczny sposób produkcji. W rozwinitej kapitalistycznej

produkcji tworzy si zwyka przecitna stopa zysku, któr
kapitalici z góry bior za podstaw swoich obrachunków

cen, co naturalnie nie wyklucza, e korzystaj z kadej

sposobnoci, aby t cen wyrubowa, podczas gdy uwaaj
za strat, jeeli otrzymuj nisz cen a wic i mniejsz

stop zysku. Ta cena, utworzona z kosztów produkcji

(wyoony zmienny i stay kapita), do których dodaj
jeszcze „zwyky krajowy" zysk, wydaje si kapitalistom

„naturaln". Marx nazywa j cen produkcji. Skada si

ona z ceny kosztu (z wielkoci kapitau zmiennego i staego),

oraz z przecitnego zysku.

Nie warto^ lecz ceny produkcji tworzy przy rozwini-

tym kapitalistycznym sposobie produkcji poziom, okoo
którego faluj ceny rynkowe pod wpywem zapotrzebowa-

nia i zaofiarowania. Sama za cena produkcji nie wisi

w powietrzu, lecz ma swoj podstaw w wartoci.

Przeciwnicy teorji wartoci Marxa lubi zapewnia,

e sam Mars wasnej swojej teorji, któr rozwin w pierw-

szym tomie „Kapitau", zaprzeczy w trzecim tomie, w któ-

rym dowiód, e wskutek denia do wyrównania zysków

w rozwinitej kapitalistycznej produkcji towarowej ceny

wikszoci towarów uchylaj si stale od swojej wartoci

w ten sposób, e ceny poowy tych towarów stoj stale

poniej swojej wartoci, a ceny drugiej poowy— powyej.

Ale Marx porzuciby swoj teorj wartoci tylko wtedy,

gdyby wykaza, e ceny s niezalene od swojej wartoci.

Zupenie przeciwnie, trzeci tom „Kapitau" dowodzi raczej,

e ceny produkcji, okoo których wahaj si ceny rynkowe,

s w naj zupeniej szej zalenoci od prawa wartoci, i bez

tego prawa nie daj si wcale wyjani. Wanie ów

czynnik, przecitny zysk, bdcy przyczyn uchylania si

cen produkcji od wartoci, moe by objaniony tylko na



— 105 —

podstawie praw naclwartoci, które znowu wypywaj
z praw wartoci. Jeeli nie zgodzimy si na to, e caa

masa istniejcej w danej chwili w spoeczestwie nadwar-

toci i caa masa zysku z jego rozgazieniami (procent,

renta gruntowa, któremi nie bdziemy si tu wicej zaj-

mowali) s jednakowemi wielkociami, wówczas tracimy

wszelk podstaw do wyjanienia, dlaczego przecitna stopa

zysku jest wielkoci okrelon w danych stosunkach.

Prawo wartoci towarów nie zostaje przez to usunite,

e przy rozwinitej produkcji kapitalistycznej pomidzy

wartoci a cen wkracza, za pomoc przecitnej stopy

zysku i zalenej od niej ceny produkcji, nowe rodkowe

ogniwo. Gdyby chciano std wnioskowa o niesusznoci

tego prawa, trzebaby byo zaprzeczy take prawa cie-

nia, poniewa upadek cia w wodzie natrafia jeszcze na

wikszy opór ni w powietrzu.

Nie mona marxowskiej teorji cen produkcji oddzieli

od jego teorji wartoci i nadwartoci. Daleka od dopro-

wadzenia ich ad absurdum, tworzy ona raczej ich dopenie-

nie. Teorja cen produkcji dostarcza nam klucza do zrozu-

mienia caego szeregu zjawisk, na których opieraj si wza-

jemne stosunki klas pracujcych — do zrozumienia antago-

nizmu pomidzy kapitaem (zyskiem) a wasnoci ziemsk

(rent gruntow), pomidzy kapitaem przemysowym (zys-

kiem przemysowym) a kapitaem pieninym (procentem)

i t. d. Daje nam jeszcze co wicej: klucz do zrozumienia

caego szeregu teorji wartoci, ale zarazem take do ich

obalenia, poniewa szereg teorji wartoci jest w gruncie

rzeczy tylko teorjami ceny produkcji, któr to cen uwa-

aj za podstaw, okrelajc w ostatniej linji ceny ryn-

kowe.

Zdaje si, e tutaj jest stosowne miejsce do przyjrze-

nia si tym teorjom wartoci, które zaprzeczaj zaleno
wartoci od pracy. To, co powiedzielimy o wyej wymie-

nionych teorjach, mona tak samo powiedzie i o nich —
nie s one teorjami wartoci, poniewa rozumiej pod war-
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toci co, co nie jest wcale wartoci: warto uytkow,
cen produkcji, przecitn cen.

Mówi wprawdzie, e kady teoretyk ma prawo uwa-

a za warto to, co chce, i e naley tylko zwaa na to,

czy jego wyjanienia tego, co nazywa wartoci, s suszne

czy te nie. Nie powinno za obchodzi nas zupenie, czy

to jest teorja wartoci uytkowej, czy te ceny, czy te
czegokolwiek innego.

Jednake w kadej innej nauce tego rodzaju ujcie

kwestji jako zupenie nienaukowa naiwno, nie byoby
brane powanie. Wemy dla przykadu teorj atomów.

Coby powiedziano o takim pojmowaniu, przy którym kady
badacz ma zupen swobod uwaa za atom, co mu si

podoba, moleku Czy te komórk; e jest wszystko jedno,

jeeli daje tylko prawdziw teorj komórek, czy nazywa

j teorj atomów czy te nie? Odpowiedzianoby na to na-

tychmiast, e przy atomie nie chodzi o nazw, któr na-

dawa mona dowolnie raz tej, drugi raz innej rzeczy, lecz

o zupenie okrelone zjawisko, do którego objanienia ma
suy teorja atomów, zjawisko, które pomidzy innemi ma
take za podstaw tworzenie si moleku lub komórek.

Mona przyj lub odrzuci teorj atomów, t. j. wtpliwe
zjawisko wyjani za pomoc tej teorji lub te w inny

sposób; ale byoby grubym bdem naukowym produkt

owego zjawiska, które podug teorji zaley od pooenia
atomu, nazywa atomem. Nie naley miesza rzeczy za-

sadniczych z temi, które od nich pochodz.

Dlatego te w naukach przyrodniczych nie moe po-

wsta adna wtpliwo. Zjawiska ekonomji politycznej

s bardziej skomplikowane, a jednak musi si do nich sto-

sowa to samo, co i do nauk przyrodniczych. Prawo war-

toci wyjani ma zupenie okrelone stosunki i zjawiska

spoeczne, nie naley wic praw innych stosunków i zja-

wisk zalenych od wartoci nazywa prawem wartoci i u-

waa je za takie.
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Zjawiskiem, które kada teorja wartoci pragnie i musi

wyjani, jest wymiana dwach towarów; stosunek spo-

eczny, który teorja ta musi wyjani, jest to stosunek

pomidzy dwoma wacicielami towaru, wymieniajcemi

swój towar. Zjawisko wymiany towarów, z którego roz-

wija si nastpnie kupno i sprzeda, jest zjawiskiem zasad-

niczym, wprowadzajcym w ruch cay tryb gospodarczy

teraniejszego spoeczestwa. Kade wyjanienie tego try-

bu wychodzi musi z badania prawa, regulujcego wymia-

n towarów, a jest nim wanie prawo wartoci. Jeeliby

chciano rozumie pod prawem wartoci wyjanienie jakie-

go innego zjawiska, wówczas naleaoby prawu, bdcemu
podstaw wymiany towarów, nada inn, odrbn nazw.

JSie czyni tego jednak adna z teorji wartoci. Kada chce

wyjani to samo zjawisko.

Jeeli si je Jnak bdzie miao przed oczami zjawisko,

które ma objani teorja wartoci, wówczas jasnym bdzie,

e naley przedewszystkim warto uytkow i warto wy-

mienn odgraniczy cile jedn od drugiej i nie da si

skoni za pomoc sówka warto, które wystpuje w obu

nazwach, do uwaania ich za jednoznaczne. Niektóre te-

orje wartoci wyprowadzaj warto z uytkowoci danego

przedmiotu. Im przedmiot jest uyteczniejszy, tym jest

bardziej wartociowy. To jest suszne, jeeli pod wartoci

rozumie si wiksz warto uytkow; iaszywe za, jeeli

ma si pod tym rozumie wiksz warto wymienn.

Warto uytkowa, uyteczno jakiej rzeczy, okrela

stosunek pomidzy jednostk, konsumentem a t rzecz,

a nie stosunek spoeczny, stosunek pomidzy dwiema jed-

nostkami, jak to ma miejsce w stosunku wymiennym. Mo-

e chc przez to powiedzie, e wymieniane s pomidzy

sob jednakowo uyteczne przedmioty w jednakowych ilo-

ciach? Ale przecie wymiana lub sprzeda zasadza si

gównie na tym, e kady sprzedajcy wystawia na sprze-

da przedmioty, które nie przedstawiaj dla niego adnej

wartoci uytkowej, adnego poytku.
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Kiedy piekarz i jego czeladnicy s nasyceni, wówczas

chleb, który upiekli i sprzedali, nie ma ju dla nich adnej

wartoci uytkowej. Gdyby piekarz nie znalaz nabywcy,

nie wiedziaby, co z chlebem pocz. Natomiast ten sam

chleb posiada dla robotnika, który przechodzi obok pieka-

rza i nic jeszcze nie jad, ogromn warto uytkow.
Warto za wymienna chleba jest dla obu stron jedna-

kowa.

Przypumy, e przechodzcy obok piekarza robotnik

jest koszykarzem, sprzedajcym koszyki po domach. Pie-

karz potrzebuje kosza, który ma dla niego ogromn war-

to uytkow, dla robotnika za adnej. Ten ostatni ma
w domu ca mas koszyków, ale niema w nie co woy.
Oddaje wic chtnie koszyk za pewn ilo chleba. Ale

w jakim stosunku wymienione zostan kosz i chleb, jeeli

wacicielom ich chodzi bdzie tylko o uyteczno? Ile

bochenków chleba bdzie dla koszykarza tak samo uytecz-

ne, jak kosz dla piekarza? Jasnym jest, e uytecznoci

dwuch rónych wartoci uytkowych nie mona zupenie

porówna ze sob; nie mona ustanowi pomidzy niemi

stosunku liczbowego. Jeeli koszykarz otrzyma za swój

kosz pi bochenków chleba, byoby absurdem powiedzie,

e kosz jest pi razy uyteczniejszy lub (w tym sensie)

drogocenniejszy, ni bochenek chleba. Uytecznoci dwuch

rónych towarów nie daj si midzy sob zmierzy.

Przy rónych sztukach tego samego rodzaju towaru

mona przecie ustanowi wikszy lub mniejszy stopie ich

wartoci uytkowej. Mocna para butów ma wiksz war-

to uytkow ni sabsza, i chtnie zapac za ni wi-
cej—jeli tylko posiadam potrzebn kwot pienidzy. Bu-

telka wina Johannisbergu ma wiksz warto uytkow
i wymienn ni butelka Spandaueru lub Griinebergeru.

A wic wydaje si, e jednak warto uytkowa jest ele-

mentem wartoci towarowej.

Ale to si tak tylko wydaje. Gdyby wiksza warto
uytkowa stwarzaa wiksz warto towarow, wówczas



— 109 —

powstaoby pytanie, dlaczego kady producent nie wyrabia

najlepszych tylko gatunków? Dlaczego kady szewc nie

wyrabia najlepszego obuwia, dlaczego kady waciciel win-

nicy nie dostarcza wina najlepszej marki? Odpowied na

to prosta. Co do obuwia, to lepszy gatunek otrzymuje si

jako wynik lepszego materjau surowego i t. d., co kosz-

tuje wicej pracy i pienidzy, lub te jest skutkiem lepszej

roboty, to znaczy, przy przecitnej zrcznoci robotnika,

wikszego nakadu pracy. Dla tej przyczyny, a nie z po-

wodu wyszej wartoci uytkowej mocne obuwie jest dro-

sze. Mówi powszechnie, e najdrosze towary s najta-

sze, to znaczy, e ich warto uytkowa przewysza war-

to uytkow gorszych gatunków w daleko wikszym

stopniu, ni ich warto towarowa przewysza warto to-

warow tych ostatnich. Par butów za 12 marek nosi si

by moe dwa razy duej, ni par butów za 10 marek.

Wysza cena pojedynczych gatunków wina zaley od

tego, e mona je produkowa tylko w pewnych miejsco-

wociach. Tutaj prawo wartoci traci wogóle swoje zna-

czenie, poniewa mamy tu do czynienia z monopolem. Pra-

wo wartoci dziaa tylko w warunkach wolnej konkurencji.

Gdzie pomidzy towarami tego samego rodzaju rónice

w cenach zale od rónicy gatunków, rónice w cenach

daj si sprowadzi albo do rónic w nakadzie pracy, albo

te do stosunków monopolu.

Inne teorje wartoci mieszaj znowu warto i cen.

Wyprowadzaj warto ze stosunku zapotrzebowania i za-

ofiarowania. Ale wyjaniaj one tylko, dlaczego ceny pew-

nego towaru wahaj si cigle okoo jego wartoci (wzgld-

nie: ceny produkcji); nie wyjaniaj jednak, dlaczego prze-

citnie cena jednego towaru stoi zawsze o tyle a tyle wy-

ej od ceny drugiego, dlaczego naprzykad w cigu caych

stuleci funt zota droszy by przeciciowo trzy razy, ni

funt srebra.

Jeeli wyjanienie wartoci za pomoc zapotrzebowa-

nia i zaofiarowania chce uczyni zrozumiaemi te stae
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rónice cen rozmaitych rowarów, nie pozostaje nic innego,

jak wstydliwa ucieczka do teorji wartoci pracy. Na py-

tanie, skd to pochodzi, e towary przez dugi czas o tyle

a tyle drosze s od innych, odpowied brzmi, e zaley to

od ich wikszej rzadkoci, która sprawia, e zaofiarowanie

ich jest stale mniejsze od zaofiarowania innych towarów,

ale aeby sprowadzi na rynek t sam ilo rzadszego

towaru, co i trafiajcego si czciej, do tego potrzeba

wanie wicej pracy. Nie bdzie to stanowi rónicy, czy

powiem, e funt zota jest dlatego trzy razy droszy od

funta srebra, e znajduje si trzy razy rzadziej, lub

te czy powiem, e wydobycie funta zota kosztuje trzy

razy tyle, co funta srebra. Skoro tylko teoretj^k spojrzy

na kwestj nie ze stanowiska li tylko kupca, którego inte-

resuje na rynku jedynie cena towarów, a nie sposób,

w jaki je otrzymano, skoro tylko zaczyna gbiej grzeba

i bada jak si produkuje towary, przychodzce na rynek,

znajduje zawsze, e warto towarów zaley od przebiegu

produkcji, e tworzy si w warsztacie, a nie na rynku. Co

prawda, dla buruazyjnych teoretyków rynek jest o wiele

bliszy ni warsztat, dlatego te z reguy nie rozumiej

oni zupenie teorji wartoci pracy.

Na rynku warto zmienia si tylko w pienidz,

w cen; pocztkowo tylko w wyimaginowany pienidz,

w danie ceny, nastpnie za, kiedy towar sprzedany

zostaje, w pienidz rzeczywisty. Im wicej rozwija si

gospodarka kapitalistyczna, tym wicej poredników wciska

si pomidzy warsztatem a rynkiem, pomidzy producen-

tem i sprzedajcym a konsumentem, tym wiksze przeto

mog by uchylenia rzeczywicie osignitych cen od teo-

retycznie okrelonej wartoci. To nie przeszkadza jednak,

e w ostatniej linji warto towarów zaley od warunków

produkcji, i e ceny zawsze s od niej w zalenoci, jak-

kolwiek zaleno ta moe by poredni.

Sami kapitalici -praktycy przyznaj, e warto towaru

jest w zalenoci od warunków produkcji. Rozumiej jed-
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nak pod tym nie czas roboczy spoecznie niezbdny do

wytworzenia towaru, lecz koszta produkcji (pac robocz,

wydatki na maszyny, materja surowy i t, d.), powikszone

o zysk przecitny.

Dlatego te cay szereg teoretyków utrzymuje, e
warto okrela si kosztami produkcji.

Ale co jest susznym ze stanowiska praktyków- kapi-

talistów, jest bezsensowne z punktu widzenia teorji, która

nie oblicza kardorazowej ceny normalnej, lecz ma spro-

wadzi zjawiska kapitalistycznego sposobu produkcji do

ich ostatnich przyczyn.

Przedewszystkim, co to s koszty produkcji? Pewna

okrelona suma pienidzy. Ka wic one przypuszcza

ju z góry pienidze. Okrelenie wartoci za pomoc pro-

dukcji jest wyjanieniem wartoci przez pienidz, a nie

naodwrót. To znaczy odwróci kota ogonem.

Koszta produkcji s pewn dan sum wartoci —
warto siy roboczej (paca robocza), warto narzdzi

produkcji, warto zysku. Za pomoc tej sumy wartoci

objania si warto. Takie okrelenie wartoci krci si

cigle w kóko.

Przedstawmy sobie producenta lowarów, np. tkacza

wocianina, o którym przypuszczamy, e wszystko wyra-

bia sam: sam dostarcza sobie rodków do ycia, jak rów-

nie materjau surowego, lnu, który przd jego córki,

sam zrobi sobie warsztat tkacki z wasnego drzewa: gdzie

s jego koszta produkcji? Nie ma on adnych wydatków

pieninych, jego produkt kosztuje go tylko pracy, nic,

oprócz pracy.

Zróbmy krok dalej, na wyszy stopie produkcji,

przypatrzmy si tkaczowi rzemielnikowi. Ten ostatni ma
ju wydatki pienine, ma ju koszta produkcji. Musi

kupi warsztat tkacki, przdz, a take rodki do ycia.

To s jego koszta produkcji. Ale czy wedug tych kosz-
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tów bdzie on oblicza warto pótna, które wyrabia?

Gdyby tak oblicza, to jego rzemioso nie byoby wcale

popatne, nie da mu adnej nadwyki dochodu, któr móg-
by odkada, zaoszczdza. Cz jego kosztów produkcji—
wydatki na rodki do ycia i warsztat tkacki — pozostaj

te same, czy pracuje 4, czy te 12 godzin dziennie. Czy
wskutek tego nie bdzie liczy droej produktu 12 godzin,

ni -4 godzin — pomijajc materja surowy? Oczywicie,

bdzie on take zalicza prac swoj, jako tworzc warto,
do kosztów materjau.

Dla kapitalisty sprawa przedstawia si inaczej. Pro-

dukt nie kosztuje go adnej pracy, tylko pienidzy. Paci
on pienidze nietylko za narzdzia produkcji, lecz i za

prac, dla niego wszystkie warunki produkcji sprowadzaj
si do nakadu pienidzy

;
i ten ostatni wydaje mu si

tworzcym warto. Ale zdziwiby si bardzo, gdyby go

chciano zapewni, e warto jego produktów równa jest

kwocie, któr wyoy na ich produkcj. Kae on produ-

kowa nie dlatego, eby otrzyma z powrotem pienidze,

wydane na produkcj. Chce on take mie zysk. Ten

ostatni jest wanie powodem, dla którego wydaje wogóle

pienidze na produkcj, zamiast je skonsumowa. Dlatego

te dodaje do kosztów produkcji jeszcze „zwyky w kraju"

zysk. Tak okrelona cena jest minimaln cen, któr musi

otrzyma, jeli nie chce „pracowa" podug swoich poj
ze strat.

Podug kapitalistycznych pogldów, zysk naley do

kosztów produkcji, od których zaley warto produktu.

Ale ta „warto" okazuje si ]3oprostu wartoci produkcji

wedug teorji Marca, ta za ostatnia warto moe ze swo-

jej strony by znowu zrozumian tylko z punktu widzenia

teorji wartoci.

Warto uytkowa, cena rynkowa, cena produkcji —
s to kategorje, które teorje wartoci, uchylajce si od

teorji wartoci pracy, przedstawiaj nam jako „warto".
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S to albo kategorje, które, jak warto uytkowa, maj
tylko tyle do czynienia z wartoci wymienn, o ile tworz
jej warunek, ale nie jedn z jej podstaic; albo s to takie

kategorje, które wynikaj z wartoci wymiennej, jak cena

produkcji lub cena rynkowa, nie wyjaniaj wic stosunku

wymiany, lecz same dla wyjanienia swego wymagaj
uprzedniego wyjanienia stosunku wymiany.

Teorje te zadowalaj si tym, e uwaaj pojcia,

jakie maj kupujcy lub sprzedajcy, albo te kapitalici

o swoich operacjach, za rzeczywiste przyczyny tych ope-

racji. Teoretycy ci myl, e naukowo wyjanili zjawisko,

kiedy zebrali i powtórzyli pojcia praktyków o tym zja-

wisku. Ale do tego nie potrzeba wcale nauki. Ta ostatnia

powinna wykazywa gbsze przyczyny zjawisk i stosun-

ków spoecznych, które nie dochodz wcale do wiadomoci
zainteresowanych lub dochodz niedostatecznie, czsto zgoa

faszywie.

Z pomidzy wymienionych tutaj teorji wartoci naj-

blisz prawdy jest ta, która dopatruje si okrelenia war-

toci w kosztach produkcji. Ale rozbija si ona o zysk

przecitny. Prócz teorji wartoci pracy adna z nich nie

moe wyjani, czym okrela si wielko przecitnego zysku,

dlaczego w pewnych okrelonych warunkach wynosi on

10$ a nie 100 lub 1000. Inne teorje poprzestaj albo na

usprawiedliwieniu przywaszczania zysku, albo na psycholo-

gicznym jego objanianiu. Lecz najgbsza filozofja prawa

i najsubtelniejsza psychologja nie mog wyjani, skd
zysk pochodzi, jak si tworzy.

Teorja zysku ma ogromne znaczenie dla zrozumienia

zjawisk spoecznych. Mimo to nie bdziemy si ni dalej

zajmowali, lecz powrócimy do teorji nadwartoci. Teorja

zysku jest teorja podziau upu — nadwartoci — pomidzy
rónemi warstwami klas panujcych. Kapitalista przemys-

owy lub rolny kae wprawdzie wytwarza nadwarto,

nie moe jej jednak caej utrzyma dla siebie. Musi on,

Nauki ekonomiczne. o
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jeeli kapita jego woony jest w ga produkcji niszego

skadu organicznego, nietylko odstpi cz nadwartoci

innym kapitalistom, którzy kapitay swoje woyli w ga-
zie produkcji z wyszym skadem organicznym: tego wy-

równywajcego zjawiska nie widzi on wcale i dlatego nie

troszczy si o nie. Ale musi take— i to spostrzega bardzo

wyranie—cz swego zysku odda jako procent od kapi-

tau bankierowi, od którego poyczy pienidzy, drug
cz pozostawi kupcowi jako zysk kupiecki, a wreszcie,

jeeli jest rolnikiem, musi jedn jeszcze cz, jako rent

gruntow, odstpi wacicielowi gruntu jako dzierawca

lub wyda j — jeeli jest sam wacicielem ziemskim —
na oprocentowanie kapitau, który wyda musia na kupno

wasnoci ziemskiej.

Jakkolwiek wszystkie te stosunki s bardzo wane,
nas interesuje przedewszystkim stosunek pomidzy kapita-

list a robotnikiem, i to nie pomidzy pojedynczym kapi-

talist a pojedynczym robotnikiem, lecz pomidzy klas
kapitalistów a klas robotników. Do zrozumienia tego

stosunku jednak teorja zysku nie wchodzi w rachub, moe
ona raczej tylko zaciemni go bardziej, poniewa wielko
zysku czyni zalenym od caego szeregu okolicznoci, które

nie maj nic wspólnego ze stosunkiem pomidzy prac
a kapitaem.

Bez wzgldu jednak na to, jak ukada si zysk po-

jedynczych kapitalistów, wielko tego zysku zaley w ostat-

niej linji od wielkoci nadwartoci, a wic od wielkoci

wyzysku robotników najemnych. Przedewszystkim stosuje

si to do ogóu kapitalistów, poniewa cay zysk klasy

kapitalistów oznacza to samo, co caa nadwarto pi zez

nich zagarnita.

Nie z praw zysku, lecz z praw nadwartoci zrozumie
moemy antagonizm klasowy i walk klasow pomidzy
kapitaem a prac, a take moemy zrozumie najlepiej

waciwoci kapitalistycznego sposobu produkcji.
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W dalszym wic cigu bdziemy zajmowali si tylko

wartoci i nadwartoci, wychodzc z zaoenia, e cena

jest taka sama jak warto, a zysk — jak nadwarto.
Musimy pomin tutaj przecitn stop zysku i ceny pro-

dukcji, tak samo, jak przy wyjanieniu prawa cienia
pomija si opór powietrza.

Naturalnie w praktyce pomijane tutaj momenty mu-
sz by brane na uwag.





ROZDZIA PITY.

DZIEM ROBOCZY.

Niezbdny czas pracy i dodatkowy czas pracy tworz
razem dzie roboczy.

Niezbdny czas pracy jest w danych warunkach —
przy okrelonym stopniu produkcyjnoci pracy, potrzeb

klasy robotniczej i t. d. — wielkoci okrelon. W przy-

kadzie naszym przyjlimy t wielko za sze godzin.

Naturalnie przy adnym sposobie produkcji dzie roboczy

nie moe by krótszy od niezbdnego czasu pracy, przy

kapitalistycznym za sposobie produkcji musi by od niego

duszy. Im duszy jest dodatkowy czas pracy, tym wik-
sz bdzie — przy jednakowych warunkach — stopa nad-

wartoci. Dlatego te kapitalici d do jak najduszego

przecigania dnia roboczego. Pragnliby kaza pracowa
robotnikom 24 godzin bez przerwy x

).

') Austrjacka ankieta parlamentarna o stosunkach robotniczych

z roku 1883 stwierdzia, e w rónych przdzalniach w Bernie pracowano

od soboty rano do niedzieli rano bez przerwy. Pikny ten zwyczaj nie

ogranicza si, niestety, tylko do Berna i do przdzalni.
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Ku ich wielkiemu zmartwieniu trwa to dugo nie

moe. Robotnik traci ostatecznie siy, jeeli mu si nie

zostawi swobodnego czasu na odpoczynek, sen i jedzenie.

Ale kapitalista stara si skróci przynajmniej te pauzy jak

mona najbardziej, aby przez reszt czasu robotnik pra-

cowa tylko dla niego. Jednake sia robocza nie daje si

oddzieli od robotnika; przez cay wic czas, podczas któ-

rego warto uytkowa siy roboczej naley do kapitalisty,

do niego naley take osoba robotnika. Kada minuta,

któr robotnik zuywa dla siebie podczas dnia roboczego,

wydaje si kapitalicie kradzie jego wasnego kapi-

tau i).

Ale wanie dlatego, e sia robocza i osoba robotni-

ka zwizane s ze sob nierozdzielnie, interesy tego ostat-

niego wymagaj moliwego skrócenia dnia roboczego. Pod-

czas trwania procesu produkcji robotnik jest tylko czci
kapitau; staje si czowiekiem dopiero wtedy, kiedy prze-

staje pracowa. Ale obok tego moralnego wzgldu skró-

cenia czasu roboczego, stoi jesaoze inny, materjalny. Ka-

pita stara si bra wicej, ni mu si naley podug zasad

wymiany lewarów.

') Robotnicy angielscy — a zapewne i inni take — potrafi wy-

szydzi doskonale drobiazgow dokadno, z jak kapitalista czuwa, aeby
mu robotnik nic nie zmarnowa z kupionego czasu roboczego. Opowia-

daj mianowicie anegdot o pewnym wacicielu kamienioomów. Jeden

z robotników, pracujcych w kamienioomach, zosta z powodu przedwczes-

nego wybuchu miny wyrzucony w powietrze, upad jednak na ziemi

szczególnym sposobem bez obrae. Przy wypacie przedsibkrea wytrci

mu za czas, w którym si znajdowa w powietrzu, a wic nie pracowa.

Co podobnego miao si zdarzy faktycznie przy budowie akweduktu

crotonskiego w stanie New-Yorku. Trzeba byo przebi gór. Miny

w tunelu wydaway po wybuchu szkodliwe gazy, które oguszay robot-

ników i czyniy ich niezdolnemi do pracy na pewieu czas (jak cz
godziny). Za czas ten odtrcano im przy wypacie. W kantonie zuryeh-

skim pewien fabrykant, wielbiciel „wiecznej kobiecoci", potrca swoim

robotnicom za czas, który przepdzay z nim w kantorze.
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Jeeli kapitalista kupuje dzienn si robocz wedug
jej wartoci, naley do niego tylko warto uytkowa tej

siy za jeden dzie, to jest powinien uywa siy roboczej

tak dugo, aeby to nie szkodzio jej odnowieniu si. Kie-

dy kto kupuje plon z jaboni, a w celu otrzymania jak

najwikszego zysku z drzewa nietylko zrywa jabka, ale

i oina gazie, aeby mie drzewo na opa, wówczas na-

rusza zawart umow; drzewo nie moe w nastpnym roku

wyda tyle owoców, co przedtym. To samo dzieje si,

kiedy kapitalista kae pracowa robotnikowi niepomiernie

dugo: odbywa si to kosztem zdolnoci do pracy i dugoci
ycia robotnika. Jeeli skutkiem przepracowania czas,

w którym robotnik zdolny .jest do pracy z lat -10 spad-

nie do 20, to znaczy, e kapita zuy przecitnie w jednym

dniu warto uytkow dwach dni roboczych; zapaci jed-

nak robotnikowi za si robocz jednego dnia, wzi za
si robocz dwuch dni. Kapitalista zaleca robotnikom

oszczdno oraz mdr przezorno, a jednoczenie zmusza

ich, aby rozrzutnie szafowali jedyn rzecz, któr posia-

daj — swoj si robocz J
).

Chodzi tutaj nie o kapitalist jako o osob prywatn,

lecz jako o przedstawiciela kapitalistycznego sposobu pro-

*) Marx cytuje ustp z artykuu dr. Kichardsona w „Social

Seienee Review a
z roku 1863. Czytamy tam: „W Marylebone (jednej

z wikszych dzielnic Londynu) umieraj proci kowale w stosunku 31 na

1000 rocznie, czyli o 11 wicej ponad przecitn miertelno dorosych

mczyzn w Anglji. Zajcie to, stanowice prawie instynktown umiejt-

no ludzk, samo przez si zupenie nieszkodliwe, staje si skutkiem

naduycia pracy tpicielem czowieka. Moe on tyle a tyle razy dziennie

uderzy motem, zrobi tyle a tyle kroków; odetchn tyle a tyle razy,

sporzdzi tyle a tyle przedmiotów i y przeciciowo lat 50. Jeli tylko

si zmusza go robi o tyle a tyle wicej uderze, o tyle a tyle wicej

kroków, o tyle czciej na dzie oddycha, wszystko to zwikszy wydaj-

no jego pracy o jedn czwart dziennie. Próbuje to wszystko czyni

i w rezultacie w pewnym ograniczonym okresie wykonywa o jedn czwart

wicej swojej pracy i zamiast w 50 umiera w 37 roku swego ycia*.
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dukcji, którego przykazania spenia, bez wzgldu na to,

czy to czyni z osobistej chciwoci, czy te zmuszony jest

do tego przez konkurencj.

Widzimy tutaj antagonizm pomidzy interesami klasy

robotniczej a klasy kapitalistów. Jedni staraj si dzie

roboczy skróci jak mona najbardziej, drudzy przeduy
go o ile tylko mona. Rezultatem rozamu pomidzy obie-

ma klasami jest walka, trwajca do dzi, ale rozpoczta

ju przed wielu stuleciami i majca ogromne znaczenie hi-

storyczne. W walce tej pracujcy proletarjusze uznali so-

lidarno swoich interesów; bya ona gówn dwigni w ze-

spoleniu si robotników jako klasy, w rozwoju ruchu ro-

botniczego jako ruchu politycznego. Najwaniejszym z po-

ród dotychczasowych, praktycznych wyników tej walki

jest uregulowanie dugoci dnia roboczego przez pastwo,

normalny dzie roboczy.

W Anglji, w ojczynie nowoytnego przemysu, wa-

runki i przyczyny tej walki rozwiny si nawczeniej i naj-

ostrzej; dlatego te najwczeniej zacza si tam walka.

„Angielscy robotnicy fabryczni walczyli o pac nietylko

angielskich robotników, lecz caej nowoytnej klasy robotni-

czej wogóle, tak jak ich teoretycy najpierwsi rzucili rka-
wic teorji kapitau". Walka o dugo dnia roboczego

oraz jej przyczyny nigdzie nie daj si tak dobrze bada,

jak w Anglji, której prasa, debaty parlamentarne oraz ko-

misje wywiadowcze, a take sprawozdania urzdowe, a mia-

nowicie inspektorów fabrycznych, dostarczyy tak bogatego

materjau, jakiego nie mona znale w adnym pastwie?

by on jedynym materjaem, którym Marx móg rozporz-

dza, kiedy koczy pierwsz cz „Kapitau" (r. 1866).

Dlatego te Marx przedstawi szczegóowiej tylko

walk o normalny dzie roboczy w Anglji. Prac jego

dopenia ksika Engelsa „Die Lag der arbeitenden Klas-

se in England". Ksika ta omawia stan rzeczy tylko do

roku 1844, Marxa za tylko do 1866. Pomimo to ich

wnioski o walce i normalnym dniu roboczym przedstawiaj
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dzi jeszcze co wicej, ni historyczny interes. Warunki,

które opisuj, sztuczki, podstpy i wybiegi kapitalistów,

aeby dzie roboczy jak mona najbardziej przeduy lub

przymusowe jego skrócenie uczyni tylko pozornym, za-

chowanie si partji politycznych oraz robotników wzgldem
tych machinacji— wszystko to jest tak typowe, e póniej-

szy taki sam rozwój na kontynencie wydaje si tylko od-

biciem angielskiego. Stosunki, które opisywa Engels przed

laty 60, a Marx przed laty 40, moemy dzi jeszcze zna-

le we wasnym rodowisku. Skpy materja, jaki przy-

niosy nam w latach ostatnich badania prywatne i wiado-

moci urzdowe o niemieckich i austrjackich stosunkach

przemysowych, s yw ilustracj wniosków „Kapitau".

W przedmowie swojej Marx mówi, e w I tomie swego

dziea powici „tak duo miejsca historji, treci i rezulta-

tom angielskiego prawodawstwa fabrycznego", poniewa

jeden naród moe i powinien uczy si od drugiego i po-

niewa klasom panujcym wasny interes nakazuje usuni-

cie wszystkich prawnie dajcych si skontrolowa prze-

szkód, które hamuj rozwój klasy robotniczej. Wnioski

Marxa nie pozostay równie bez skutku. Fakty, które

przytoczy, byy tak uderzajce, tak nieprzeparte, e zro-

biy wraenie nietylko na klasie pracujcej, ale take na

mylcych czonkach klas panujcych. Postpy prawo-

dawstwa fabrycznego w Szwajcar ji, Austrji i .Niemczech

zawdzicza naley w niemaej mierze dziaaniu „Kapi-

tau".

Ale liczba mylcych, nienapenionych przesdami

klasowemi czonków buruazji, oraz polityczny wpyw kla-

sy robotniczej s jeszcze bardzo mae; przewaajcym za
wraeniem, jakie odbieramy przy czytaniu wywodów „Ka-

pitau" o prawodawstwie fabrycznym, nie jest zadowolenie

z osignitych rezultatów, lecz wstyd z powodu olbrzymiej

niewiadomoci, która panuje u nas do dzi dnia o prawo-

dawstwie fabrycznym i sprawia, e w parlamentach euro-

pejskich daj si jeszcze sysze pogldy, jakie w Anglji
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obalone zostay oddawna przez fakty i jakie w tym „kraju

manchesteryzmu", na który si tak obudnie spoglda z gó-

ry, nale do dawno obalonych punktów widzenia.

Szczegóowe powtórzenie tego, co Marx napisa w „Ka-

pitale u
o dniu roboczym, jest tutaj niemoliwe 1

). Poleca-

my kadema, kto moe, studjowa samemu w „Kapitale"

szczegóy o stosunkach w tych angielskich gaziach prze-

mysu, w których czas roboczy pozosta nieograniczonym

prawnie, o pracy nocnej, o systemie zmian i wreszcie

o walce o normalny dzie roboczy. Niema lepszej broni

na korzy prawodawstwa ochronnego dla robotników, jak

ósmy i trzynasty rozdzia „Kapitau".

Co do pastwowego uregulowania dnia roboczego

w Anglji, to wogóle zauway mona dwa przeciwne sobie

prdy: Od XIV a do koca XVII stulecia wydawano pra-

wa o przedueniu dnia roboczego. Od pocztku XIX stu-

lecia prawodawstwo idzie w kierunku skrócenia dnia robo-

czego.

Na pocztku rozwoju kapitalistycznego sposobu pro-

dukcji kapita by jeszcze za saby, aeby sam moc sto-

sunków ekonomicznych wycisn z robotnika potn ilo
pracy dodatkowej. Jeszcze w XVIII wieku skarono si

na to, e w Anglji robotnicy przemysowi pracowali tylko

cztery dni w tygodniu, poniewa przez ten czas zarabiali

dostatecznie, aeby móc z tego y przez cay tydzie.

Aeby obniy pac zarobkow i przeduy czas roboczy,

zaproponowano wówczas zamykanie wóczgów i ebraków
do przymusowego domu pracy, który mia by domem
okropnoci. W tym „domu okropnoci" praca dzienna

trwa miaa dwanacie godzin.

') Mówiem szczegóowiej o tym temacie, uwzgldniajc specjalnie

rozwój najwieszej daty w mojej broszurze: „Der Arbeitersehutz, beson-

ders die internationale Arbeiterschutzgesetzgebung und der Achtstunden-

tag". Norymberga, 1890.
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W sto lat póniej, w roku 1863. w „wieku hurnani-

taryzmu", pewna komisja stwierdzia, e w fabrykach garn-

ków w StafYordshire siedmioletnie dzieci zajte byy dzie

iv 'dzie przez pitnacie godzin z rzdu.

Kapita nie potrzebowa ju praw przymusowych oraz

domów pracy przymusowej, aeby zmusi robotników do

pracy dodatkowej; sta si on potg ekonomiczn, której

proletarjat ulega musia bezsilnie. Od koca XVlII stu-

lecia powsta w Anglji prawdziwy pocig za prac dodat-

kow, jeden kapitalista stara si przecign drugiego

w nadmiernym powikszaniu czasu roboczego.

Klasa robotnicza upadaa moralnie i fizycznie nad-

zwyczaj szybko: wyradzaa si coraz wyraniej z roku na

rok; nawet cige odwieanie krwi przez napyw robotni-

ków wiejskich do okrgów fabrycznych nie mogo powstrzy-

ma procesu zniszczenia. „Przemys baweniany liczy lat

90"— móg zawoa w angielskiej Izbie niszej w roku 1863

pewien mówca, Ferrand. _ W trzech pokoleniach rasy angiel-

skiej pochon ten przemys dziewi pokole robotników

bawenianych".

Fabrykanci jednak nie dali si tym zbi z tropu.

Pomimo szybkiego zuywania ycia ludzkiego, nie dawa
si spostrzec ubytek siy roboczej: ze wsi, ze Szkocji, Ir-

landji, Niemiec, napywali masami kandydaci na mier
do angielskich okrgów fabrycznych i do Londynu, wyp-
dzani z ojczyzny swojej upadkiem rodzimego przemysu,

zamian gruntów ornych na pastwiska i t. d.

Jeeli jednak wzgld na wyniszczenie ludnoci an-

gielskiej nie przeszkadza klasie fabrykantów jako takiej

przedua dnia roboczego, nie móg jednak nie budzi

troski w angielskich mach stanu, nie nalecych do kla-

sy fabrykantów, a nawet w dalej widzcych czonkach

samej' klasy kapitalistycznej. Co si stanie z Anglj, z prze-

mysem angielskim, jeeli ludno pochania bdzie nie-

ustannie kapita'.-
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Tak jak trzebienie lasów przez kapita we wszystkich

pastwach kapitalistycznych wywoao konieczno ograni-

cze, tak samo zjawia si konieczno ograniczenia rabun-

kowego wyzysku narodowych si roboczych. Mowie sta-

nu, którzy t konieczno dojrzeli, pchani byli naprzód

przez angielski ruch robotniczy, 'pierwszy nowoytni} ruch te-

go rodzaju.

Ju Bobert Owen postawi na pocztku dziewitnastego

stulecia danie ograniczenia dnia roboczego i zaprowadzi

faktycznie w swojej fabryce dziesicio i pó godzinny dzie
roboczy z jak najlepszym skutkiem. Ruch robotniczy, który

od trzeciego lat dziesitka XIX w. wzrós wkrótce nadzwy-

czajnie, zorganizowany od r. 1835 w partj chartystów, wy-

musza na angielskich klasach panujcych jedno ustpstwo

za drugim, stawiajc sobie jako gówny cel powszechne pra-

wo wyborcze i dziesiciogodzinny dzie roboczy.

Z jakim uporem i rozgoryczeniem prowadzono walk,

jak kapitalici i prawnicy wysilali cay swój spryt, aeby
zdobyte ustpstwa obróci w niwecz, z jak odwag i ener-

gj wystpowali inspektorzy fabryczni w obronie klasy ro-

botniczej przeciwko samym ministrom pastwowym (od-

znaczy si pod tym wzgldem Leonard Horner, którego

imi wspomina powinien z uznaniem kady robotnik), jak

zwolennicy wolnego handlu obiecywali robotnikom dziesi-

ciogodzinny dzie roboczy, dopóki potrzebowali robotników,

aeby nastpnie zama swoj obietnic w najcyniczniejszy

sposób, skoro tylko przeprowadzone zostao zniesienie ce
przewozowych, jak jednak w kocu grona postawa robot-

ników wymoga ustanowienie dziesiciogodzinnego dnia ro-

boczego, przynajmniej dla pewnych kategorji robotników—

wszystko to mamy przedstawione w „Kapitale" szczegóo-

wo i ywo z sa mas cytat rzeczowych.

Z pocztkiem szóstego lat dziesitka XIX w. ruch ro-

botniczy w Anglji wszed w spokojne oysko.
Z drugiej strony cel ruchu chartystów by w gów-

nych zarysach coraz bardziej osigany, a jednoczenie prze-
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mys angielski rozrós si w ogromny sposób kosztem prze-

mysu innych krajów, co pocigno w wir przemysowy
take i aDgielsk klas robotnicz, która wyobrazia sobie,

e istnieje harmonja interesów kapitau angielskiego i ro-

botników angielskich wobec kapitau i pracy zagranicy.

Jednake i w tych spokojnych czasach angielskie pra-

wodawstwo fabryczne stale czynio postpy. Prawem z dnia

27 maja roku 1878 caa praca prawodawcza od roku 1>02

do 1874, obejmujca szesnacie rónych praw fabrycznych,

zostaa uproszczona i skodyfikowana. Najwaniejszy postp

prawodawstwa tego polega na zniesieniu rónicy pomidzy
fabryk a warsztatem. Od tego czasu ochrona robotnicza

stosowana bya nietylko do fabryk, ale take do drobniej-

szych warsztatów, a nawet do pewnego stopnia do prze-

mysu domowego. Ochrona prawna rozcigaa si wszake

nie na dorosych robotników mskich, lecz na dzieci, mo-
dych ludzi i kobiety. Prawo z roku 1878 zostao ulepszone

nastpnie przez cay szereg dalszych praw, z których szcze-

gólniej wane s prawa z lat 1891 i 1901. Dzieci poniej

lat dwunastu wyczone s zupenie z klasy przemysowej.

Dzieci od dwunastu do czternastu lat ycia mog praco-

wa tylko poow tego dziennie, co modziecy (od czterna-

stego do osiemnastego roku ycia) i kobiety. Dla tych

ostatnich tygodniowy czas roboczy wynosi 60 godzin, z wy-

jtkiem fabryk przdzalniczych, w których dozwala si pra-

cowa tylko 56 J

/2 godzin. Praca osób chronionych przez

prawo jest zabroniona w niedziel, a take w pierwszy

dzie Boego Narodzenia i w Wielki Pitek. Prócz tego

musz mie jeszcze zapewnione cztery cae i osiem pódni

witecznych w roku (nie w soboty), z których przynaj-

mniej poowa przypada powinna w czasie od 15 marca

do 1 padziernika.

Przez te prawa zosta take naturalnie w wikszoci

wypadków ograniczony czas roboczy mczyzn do dziesi-

ciu godzin tam, gdzie pracuj oni razem z kobietami i dzie-

mi. Jak jednak koniecznym jest rozszerzenie ochroDy take
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i na mczyzn, dowodzi tego rozpaczliwe pooenie robotni-

ków angielskich w tych niechronionych przez prawo ga-
ziach pracy, które nie wytworzyy wskutek zbiegu sprzy-

jajcych okolicznoci uprzywilejowanej klasy, arystokracji

robotniczej.

Skutki normalnego dnia roboczego byy zadziwiajco

pomylne. Za pomoc niego klasa robotnicza zostaa fak-

tycznie uratowana, a wraz z ni i przemys angielski. Nie-

tylko e zaprowadzenie prawa o dziesiciogodzinnym dniu

roboczym nie powstrzymao rozwoju przemysu, ale pocig-

no za sob niesychany dotd rozrost przemysu angiel-

skiego. Normalny dzie roboczy sta si instytucj naro-

dow w kraju manchesteryzmu, na któr napada nikomu

ju na myl nie przychodzi. Sami fabrykanci, którzy z po-

cztku wszystkiemi rodkami zwalczali zaprowadzenie nor-

malnego dnia roboczego, póniej chepili si, z dum owiad-

czajc, e stanowi on podstaw wyszoci przemysu angiel-

skiego nad przemysem europejskiego kontynentu.

Przykad Anglji i rozwój kapitalizmu z jego nastp-

stwami w krajach na kontynencie wywoay w tych ostat-

nich take konieczno uregulowania czasu roboczego, co

te mniej lub bardziej szeroko przeprowadzone zostao,

w miar siy ruchu robotniczego i poj panujcych poli-

tycznie partji, to jest w miar przezwyciania ograniczo-

nego punktu widzenia fabrykantów.

Z pomidzy kontynentalnych prawodawstw ochrony

robotniczej, najdalej idcym jest bez wtpienia; prawodaw-

stwo republikaskiej Szwajcarji. Sejm zwizkowy 31 marca

1877 roku, który reprezentowa róne kantonalne prawa

fabryczne — o ile takowe istniay dotd — ustanowi jede-

nastogodzinny dzie roboczy dla wszystkich robotników fa-

brycznych. Idzie ono dalej, ni prawo angielskie, które

nie chroni dorosych mczyzn; ustpuje prawu angielskie-

mu w tym wzgldzie, e ustanawia maksymalny dzie ro-

boczy na 11 zamiast na 10 godzin i e kompetencji jego

nie podlegaj drobniejsze warsztaty, oraz przemys domo-
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wy. Dzieci do lat 14 nie powinny wogóle w fabryce pra-

cowa, dla dzieci od lat I-i do 16 czas nauki szkolnej

wraz z prac w fabryce nie powinien przenosi 1 1 godzin

dziennie.

Francja otrzymaa pierwsze prawodawstwo fabryczne

w roku 1841. Ustanawiao ono dzienn prac dzieci od

lat 8 do 12 na 8 godzin, dla dzieci od lat 12 do 16— na 12.

Ale nawet to marne prawo pozostawao tylko na papierze;

jak równie dwunastogodzinny normalny dzie roboczy dla

wszystkich fabryk i warsztatów, który pod naciskiem rewolu-

cji z roku 1849 podniesiony zosta do prawa. Brak byo

inspektorów fabrycznych, którzyby czuwali nad wprowa-

dzeniem w ycie prawa. Dopiero prawo z 19 maja 1874

roku dao pocztek powaniejszemu prawodawstwu ochron-

nemu. Zabrania ono pracy dzieci do lat 12 w pewnych

gaziach przemysu, a do lat 10 wogóle. Dzie roboczy

dla dzieci od lat 10 do 12 ograniczony zosta do 6 godzin,

dla modziey za od lat 12 do 16 do 12 godzin. Do
wprowadzenia prawa tego w ycie ustanowiono pastwo-

wych inspektorów fabrycznych, przy których, boku znaj-

doway si komisje miejscowe.

W roku 1S92 prawo to zostao ulepszone. Praca dzie-

ci do lat 12 zostaa zakazana, maksymalny dzie roboczy

dla dzieci od lat 12 do 16 ustanowiono na 10 godzin, dla

modocianych robotników od 16 do 18 lat na 11 godzin

dziennie, a najwyej 60 godzin tygodniowo, a dla dorosych

robotnic na 11 godzin.

Wielokrotne usiowania zmiany jedenastogodzinnego

dnia roboczego na dziesiciogodzinny rozbijay si o opór

senatu. Nareszcie udao si Millerandowi przeprowadzi

pewien kompromis. Prawo z dnia 30 marca 1900 roku

ustanawia dla fabryk, w których kobiety i dzieci pracuj

razem z mczyznami, dziesiciogodzinny dzie roboczy dla

wszystkich kategorji, postp ten jednak okupiony by wzgld-

nym pogorszeniem pooenia dzieci. Dzie roboczy zosta

dla wszystkich kategorji, a take dla dzieci dwunastoletnich
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jednakowo diugo oznaczony, co stanowi jedyny wypadek

w caym midzynarodowym robotniczym prawie ochron-

nym; ustanowiono mianowicie, e podczas pierwszych dwuch
lat funkcjonowania prawa dzie roboczy trwa ma 11 go-

dzin, podczas nastpnych dwuch lat— 10 1

/2
g°dzin. I dopiero

potym zaprowadzony mia by dziesiciogodzinny dzie ro-

boczy. A wic na pewien czas roboczy dzieci, robotników

potrzebujcych najbardziej ochrony, zosta nawet prze-

duony.
W Austrji od dnia 11 czerwca 1885 roku istnieje je-

denastogodzinny normalny dzie roboczy dla fabryk, prawda

z zastrzeeniem, e ministrowi handlu pozwala si przedu-

y dzie roboczy w pewnych gaziach przemysu o jedn

godzin x
). Dzieci do lat dwunastu nie powinny by uy-

wane w regularnej pracy przemysowej (take i w mniej-

szych warsztatach). Dla „modocianych pomocniczych ro-

botników" — dla uczonych austrjackiego parlamentu i nie-

których innych parlamentów wiek dziecinny koczy si

w latach 12, poczym dziecko staje si ju „modocian
osob" — maximum dnia roboczego oznaczono na 8

godzin.

O wiele gorsze z rozpatrywanych dotychczas jest

ochronne prawodawstwo robotnicze w Niemczech, jakkolwiek

jest najmodsze z nich wszystkich. Nowela prawa przemys-

owego, która utwierdza istniejc teraz ochron pracy,

datuje si od maja 1891 r. Podug prawa tego dzieci po-

niej lat 13 nie powinny pracowa w fabrykach, dzieci od

lat 13 do 14 nie powinny pracowa wicej jak 6 godzin

dziennie, od 14 za do 16 lat nie wicej jak 10 godzin. Dla

robotnic starszych od lat 16 ustanowiono 11-godzinny nor-

malny dzie roboczy. Doroli robotnicy mog tak, jak

i przedtym, by zajci.

') Z caego tego prawa dotychczas, jak si zdaje, najwicej ko-

rzy-tano z owego zastrzeenia.
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Robotnicze prawod awstwa ochronne w innych pa-
stwach europejskich s mniejszej wagi. Rozcigaj si one

prawie wycznie na pracnjce dzieci.

W Stanach Zjednoczonych prawa o ochronie dzieci, a po-

czci take i kobiet w fabrykach, posiadaj stany: Maine,

New Hampshire, Vermont, Massachusets, Rhode Island,

Connecticut, New-York, New Jersey, Pennsylwania, Mary-

land i Ohio. Ustanawiaj one po wikszej czci dziesicio-

godzinny dzie roboczy, jako maximum dla chronionych

osób, tylko Rhode Island

—

jedenastogodzinny dzie roboczy.

Praca dzieci poniej lat 13 zabroniona jest w Pennsylwanji,

poniej lat 12 w Rhode Island, poniej lat 10 w New
Hampshire, Vermont, Massachusets i New Jersey. W in-

nych stanach nie istnieje adne ograniczenie wieku. Wogóle

omiogodzinny dzie roboczy, jeeli nawet nie prawnie, to

faktyczaie, rozpowszechnia si coraz bardziej w Stanach

Zjednoczonych, jak równie i w Australji.

Wreszcie w ostatnich latach wystpuj coraz bardziej

denia, majce na celu wyprowadzenie uregulowania dnia

roboczego z dotychczasowych ramek narodowych i uczynie-

nie z niego sprawy midzynarodowej, wspólnej dla wszyst-

kich pastw kapitalistycznych. W tym sensie wypowiedzieli

si najpierw robotnicy w Szwajcarji, Francji, Niemczech

i Austrji oraz w innych krajach, z czasem jednak i rzdy
widziay si zmuszone wzi t spraw na uwag. Sejm

zwizkowy szwajcarski by pierwszym rzdem, który si

wypowiedzia na korzy midzynarodowego prawodawstwa

ochronnego dla robotników. Jego usiowania w celu zain-

teresowania t kwestj innych rzdów rozbijay si wszake
o odmowne stanowisko rzdu pastwa niemieckiego. Dla

Bisaiarcka normalny dzie roboczy by zgroz. Upadek e-
laznego kanclerza utorowa drog postpowi prawodawstwa

ochronnego w Niemczech, nowy^kierunek rzdu zdawa si

przez pewien czas zdecydowanym zwolennikiem reform so-

cjalnych. Pomidzy innemi podj on take myl midzy-

Nauki ekonomiczne.
"
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narodowego prawodawstwa dla robotników. Cesarz Wil-

helm II zwoa do Berlina w celu dyskusji nad t ide kon-

ferencj z przedstawicieli pastw europejskich. Konferen-

cja ta, jak wiadomo, nie przyniosa adnych rezultatów.

Przeciwnie, midzynarodowa akcja robotników na korzy
omiogodzinnego dnia roboczego, zapocztkowana przez

midzynarodowy kongres paryski w roku 1889, zdobya ju
znaczenie ogólno historycznego ruchu. wito 1 Maja, de-

monstrancja na korzy midzynarodowej ochrony robotni-

ków, strio si faktycznie olbrzymim przegldem si bojo-

wych i zwycisk uroczystoci midzynarodowego, walcz-

cego proletarjatu.



ROZDZIA SZÓSTY.

Madwarto „drobnego majstra"

i nadwarto kapitalisty.

Skoro ustalimy warto siy roboczej i odpowiedni dla

utrzymania robotnika niezbdny czas roboczy, wtedy wraz

ze stop nad wartoci jest ju okrelona i masa nadwartoci,

jakiej dostarcza pojedynczy robotnik. Jeeli warto siy

roboczej wynosi 3 marki, a stopa nad wartoci równa si

100$, to masa nadwartoci, która j wytwarza, równa si

3 markom. Jak dua jednak jest caa masa nadwartoci,

która przypada kapitalicie w okrelonych warunkach?

Przypumy, e zajmuje on 300 robotników na wymienio-

nych wyej warunkach. Niech kapita zmienny, który

wkada codziennie, równa si 900 mark., a stopa nadwar-

toci 100$. A wic masa jego wynosj bdzie dziennie

900 marek. „Masa wytworzonej nadwartoci równa si

wielkoci wyoonego kapitau zmiennego, powikszonej

o stop nadwartoci".

Jeeli si zmniejszy jeden z tych czynników, masa

nadwartoci utrzyma si moe na tej samej wysokoci przez
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powikszenie innych czynników. Naodwrót powikszenie

jednego czynnika pozwala na odpowiednie zmniejszenie dru-

giego, nie zmieniajc masy nadwartoci. Kilka przykadów

wyjani to lepiej. Pewien kapitalista zajmuje 300 robotni-

ków; niezbdny czas roboczy wynosi 6 godzin, warto siy

roboczej —3 marki; dzie roboczy — 12 godzin. Masa wy-

twarzanej dziennie nadwartoci równa si bdzie 900 mar-

kom. Powolno robotników pozwala kapitalicie powik-

szy dzie roboczy do godzin 15. Stopa nadwartoci wy-

nosi teraz przy jednakowych zreszt warunkach 150$

9 godzin pracy dodatkowej

6 godzin pracy niezbdnej

Aeby wytworzy t sam mas nadwartoci (900 ma-

rek) co przedtym, kapitalista musi wyda teraz ju nie 900

mar. kapitau zmiennego, lecz tylko 600; zamiast 300 robot-

ników wystarczy teraz 200.

Jeeli jednak robotnicy nie s powolni, jeeli prze-

ciwnie za pomoc szczególnie szczliwego podstpu uda im

si dzie roboczy z 12 godzin obniy na 9, stopa nadwar-

toci wynosi bdzie tylko 50$

3 godziny nadwartoci

6 godzin niezbdnej pracy

Aeby wytworzy t sam mas nadwartoci co

i wpierw, kapitalista musi teraz zajmowa 600 robotników,

wyda 1800 marek kapitau zmiennego. e pierwszy wy-

padek jest dla o wiele przyjemniejszy, o tym niema na-

wet co mówi. Kapitalista stara si wszystkiemi siami

powikszy jak mona najbardziej mas nadwartoci; ale

woli osign to przez zwikszenie stopy nadwartoci, ni
przez powikszenie kapitau zmiennego, przez zwikszenie

liczby pracujcych robotników.



— 133 —

Jednake stopy nadwartoci nie mona zmienia do-

wolnie; w pewnych okrelonych warunkach jest ona mniej

lub wicej okrelon wielkoci. Jeeli przypucimy, e
dana jest stopa nadwartoci, to produkcja pewnej masy
nadwartoci wymaga zastosowania okrelonej iloci kapitau

zmiennego, który j wytwarza, i okrelonej iloci kapitau

staego, który j pochania.

Okoliczno ta ma znaczenie historyczne.

Ju przed rozwojem kapitalizmu uywano robotników

najemnych dla wytwarzania nadwartoci. Miao to miano-

wicie miejsce w rzemiole cechowym. Ale redniowieczny

majster dawa zajcie tylko maej liczbie robotników, a wic
odpowiednio do tego dostawa take niewielk mas nad-

wartoci. Z reguy nie bya dostateczna, aeby mu zapew-

ni odpowiednie utrzymanie, musia wic sam przykada
rk do pracy; drobny majster nie jest robotnikiem najem-

nym, ale nie jest take kapitalist: zajmuje miejsce pored-

nie pomidzy niemi.

Jeeli przedsibiorca, dajcy prac robotnikom najem-

nym, ma by rzeczywistym kapitalist, wówczas musi zaj-

mowa robotników w takiej liczbie, eby masa wytworzonej

przez nich nadwartoci nietylko moga mu zapewni „od-

powiednie do jego stanu" utrzymanie, lecz eby mu pozwo-

lia zwiksza wci jego bogactwo, co jest dla koniecz-

noci przy kapitalistycznym sposobie produkcji, jak to zo-

baczymy póniej.

Nie kada suma pienidzy daje mono wacicielowi

sta si kapitalist. Jeeli kto posiadajcy pienidze prag-

n zosta kapitalist przemysowym, musi posiada do
duy zapas pienidzy, aeby móc kupi dostateczn liczb

si roboczych, przewyszajc o wiele miar przemysu rze-

mielniczego, oraz odpowiedni ilo narzdzi produkcji.

Posiadacz pienidzy musi jednak produkowa z zupen
swobod, bdc wolnym od wszelkich przeszkód, zabrania-

jcych mu powikszania liczby swoich robotników do nie-
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zbdnej miary i ponad ni. Cechy redniowieczne usio-

way przeszkodzi przemianie majstrów rzemielniczych

w kapitalistów w ten sposób, e ograniczay bardzo liczb

robotników najemnych, których pojedynczy majster móg
zajmowa.

„Kupiec sta si pryncypaem nowoczesnego (kapitali-

stycznego) warsztatu, a nie dawny majster cechowy".

(„Ndza filozofji").

Majster cechowy przywaszcza sobie nadwarto, ale

nie jest jeszcze skoczonym kapitalist.

Czeladnik cechowy wytwarza nadwarto, ale nie jest

jeszcze zupenym proletarjackim robotnikiem najemnym.

Majster cechowy pracuje jeszcze sam. Kapitalista ko-

menderuje tylko i dozoruje prac innych.

Czeladnik cechowy zastosowuje jeszcze narzdzia pro-

dukcji; znajduj si one z jego powodu, aeby mu umoli-

wi i uczyni atwiejsz prac. Jest on pomocnikiem, wspó-

pracownikiem majstra, chce i moe z reguy sta si kiedy

sam majstrem.

Eobotnik najemny w kapitalistycznym sposobie pro-

dukcji jest tylko robotnikiem w procesie produkcji, ródem
nadwartoci, a kapitalista jego pijawk. Narzdzia produk-

cji su teraz przedewszystkim do tego, aeby wchon
w siebie si robocz robotnika: to one teraz uywaj ro-

botnika, który faktycznie nie moe sta si kapitalist.

Narzdzia pracy s ju teraz nie do tego, aeby robot-

nikowi uatwi prac, lecz pomagaj, aeby go do niej

przyku.

Zajrzyjmy do fabryki kapitalistycznej: widzimy tam

by moe tysice wrzecion, tysice centnarów baweny.

Wszystko to kupione jest w tym celu,' aeby zamieni si

w warto, t. j. wchon nadwarto. Ale nie wytwarzaj

one nadwartoci bez dodania do nich pracy, woaj wic
wci o prac i znowu o prac. Maszyna przdzalnicza

istnieje nie po to, aeby robotnikowi uatwi prac, lecz
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przdzarz jest po to, aeby maszyna przdzalnicza moga
wytwarza warto. Wrzeciona krc si i potrzebuj ludz-

kiej siy roboczej: robotnik jest godny, ale wrzeciona pra-

cuj bezustanie, musi wic robotnik poyka swój obiad,

podczas gdy obsuguje swoj wadczyni. Siy go opuszcza-

j, jest senny, ale wrzeciona krc si wci wawo i wartko

i daj wicej pracy; a poniewa wrzeciona si krc, ro-

botnik take spa nie powinien.

Martwe narzdzie ujarzmio yjcego robotnika.





ROZDZIA SIÓDMY.

Madwarto wzgldna,

Jeeli niezbdny czas pracy, to jest cz dnia robo-

czego, w którym wytworzono tyle wartoci, ile kapita za-

paci za towar — si robocz, jest wielkoci okrelon,

wówczas podwyszy mona stop nadwartoci tylko przez

poiciekszenie dnia roboczego. Jeeli np. niezbdny czas pra-

cy wynosi 6 godzin dziennie, i nie da si zmieni, jak to

ma miejsce w danych warunkach produkcji, wówczas stopa

nadwartoci zwikszy si moe tylko za pomoc przedu-

enia dnia roboczego.

Dziaanie tych warunków rozwaalimy w rozdziale

czwartym.^

Ale nie mona przedua dnia roboczego do niesko-

czonoci. Denie kapitalisty do przeduania go spotyka

naiuralne szranki w wyczerpaniu robotnika, moralne—w do-

maganiu si jego wolnej dziaalnoci, jako czowieka, poli-

tyczne — w ograniczeniach dnia roboczego przez pastwo,

zdobytych przez róne stosunki.

Przypumy, e dzie roboczy dosign! granic, poza

które w danych warunkach nie moe si przeciga; gra-
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nice te niechaj stanowi dwunasta godzina pracy. Niech nie-

zbdny czas roboczy wynosi 6 godzin, a wic stopa nad-

wartoci wyniesie 100 .

Jak teraz t stop powikszy? Bardzo prosto. Ob-

niam niezbdny czas pracy z szeciu na cztery godziny,

wówczas czas pracy dodatkowy podskoczy z 6 do 8 godzin;

dugo dnia roboczego pozostaa ta sama, ale zmieni si

stosunek pomidzy obiema jego czciami, niezbdnym i do-

dathowym czasem pracy. Zmienia si take stopa nadwar-

toci. Przez obnienie niezbdnego czasu pracy z 6 na 4

godziny przy dwunastogodzinnym dniu roboczym stopa

nadwartoci podniosa si ze 100 na 200$ — podwoia si.

Zjawisko to bdzie mona najatwiej zrozumie, kiedy du-

go dnia roboczego i jego czci przedstawimy w linjach

pewnej dugoci. Przypumy, e linja A—B przedstawia

dwunastogodzinny dzie roboczy, cz linji A— C niezbd-

ny, cz C—B dodatkowy czas pracy:

C
i iii

B
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za, wynikajc ze skrócenia niezbdnego czasu pracy i od-

powiedniej zmiany w stosunku wielkoci obu czci dnia

pracy — wzgldn nadwartoci.

Denie kapitalisty do powikszenia nadwartoci tym

ostatnim sposobem okazuje si bez osonek w jego usio-

waniach obnienia pacy zarobkowej. Poniewa jednak war-

to siy roboczej jest w danych warunkach wielkoci okre-

lon, jego usiowania mog tylko doprowadzi do obnienia

ceny siy roboczej poniej jej wartoci. Jakkolwiek okolicz-

no ta jest bardzo wana w praktyce, nie moemy tutaj

bliej si ni zajmowa, poniewa chodzi tu o podstawy ru-

chu ekonomicznego, a nie o jego zewntrzne formy.

Musimy wic tu tymczasem wychodzi z zaoenia, e
wszystko idzie normalnym trybem, cena odpowiada war-

toci, a wic zapata za si robocz — jej wartoci. Nie

bdziemy tu jeszcze bada, jak paca robocza spa moe
poniej wartoci siy roboczej i jakie to pociga za sob
skutki, ale — jak zmniejsza si warto siy roboczej.

W danych warunkach robotnik ma okrelone potrze-

by; aeby utrzyma siebie i swoj rodzin, potrzebuje okre-

lonej iloci wartoci uytkowych. Te przedmioty, suce do

uytku, s towarami, warto ich zaley od spoecznie nie-

zbdnego czasu pracy, potrzebnego do ich wytworzenia.

Wszystko to ju znamy, nie potrzeba wic dalszych wy-

janie. Jeeli zmniejsza si czas pracy przecitnie nie-

zbdny do wyrobienia wspomnianych przedmiotów uytku,

wówczas spada take warto tych produktów, a take siy

roboczej robotnika oraz czci dnia roboczego, niezbdnej

do odtworzenia tej wartoci, bez ograniczenia zwykych po-

trzeb robotnika. Innemi sowami: jeeli si podnosi sia pro-

dukcyjna pracy, to, iv pewnych warunkach, spada warto
siy roboczej. Tylko w pewnych warunkach, mianowicie tyl-

ko wtedy lub tylko o tyle, o ile podniesienie si siy wy-

twórczej pracy skraca czas roboczy, potrzebny do wytwo-

rzenia rodków do ycia, których robotnik zazwyczaj po-

trzebuje. Jeeli robotnik przyzwyczajony jest nosi buty
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zamiast chodzi boso, fakt, e do zrobienia pary butów za-

miast 12 potrzeba tylko 6 godzin pracy, zmniejszy warto
siy roboczej. Jeeli jednak podwoi si sia produkcyjna

pracy szlifierza djamentów lub koronkarza, nie wpynie to

zupenie na warto siy roboczej.

Ale powikszenie siy produkcyjnoci pracy jest mo-
liwe tylko przez zmian w sposobach produkcji, przez ulep-

szenie narzdzi lub metody pracy. A wic wytwarzanie

wzgldnej naduartoci zaley od przewrotu iv sposobach pracy.

Ten przewrót i stae udoskonalanie sposobu produkcji

jest dla kapitalistycznego sposobu produkcji naturaln ko-

niecznoci. Pojedynczy kapitalista wprawdzie niekoniecz-

nie musi mie wiadomo, e im taniej produkuje, tym
nisz jest warto siy roboczej i tym wysz jest, przy

jednakowych zreszt warunkach, nadwarto. Ale konku-

rencja zmusza go cigle do nowych ulepsze w procesie

produkcji. Pragnienie wyprzedzenia konkurentów popycha

go do zaprowadzania metod, pozwalajcych mu w krótszym

przecigu czasu, ni przecitnie niezbdny czas roboczy,

wyrabia tyle towaru, co przedtym. Konkurencja zmusza

równie konkurentów jego do zaprowadzenia ulepszonej me-

tody. Wyjtkowe zarobki, jakie otrzymuj kapitalici, o ile

s one odosobnione, znikaj, skoro tylko staj si ogólne;

kiedy za ju nowe metody wpyny bardziej lub mniej na

produkcj niezbdnych rodków do ycia, pozostaje jako

trway wynik wiksze lub mniejsze obnienie wartoci siy

roboczej i odpowiednie podniesienie si wzgldnej nad-

wartoci.

Jest to jedna z przyczyn, wskutek któr}*ch kapitalizm

zmienia cigle sposoby produkcji i powiksza cigle wzgld-

n nadwarto.
Jeeli zwiksza si sia produkcyjna pracy, to zwik-

sza si take stopa wzgldnej nadwartoci, podczas gdy
warto wytworzonych towarów odpowiednio spada. Tym
sposobem widzimy, jak rozwija si pozorna sprzeczno, e
kapitalici staraj si nieustannie coraz taniej produkowa,
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nadawa swoim towarom coraz mniejsz warto, aeby móc
coraz wicej wartoci chowa do kieszeni. Widzimy jednak,

jak wystpuje jeszcze jedna pozorna niedorzeczno: im

wiksza produkcyjno pracy, tym wiksza jest, pod pano-

waniem kapitalistycznego sposobu produkcji, nadwarto,
dodatkowy czas pracy robotnika. Kapitalistyczny sposób

produkcji dy wic do tego, aeby produkcyjn si pracy

powikszy olbrzymio, niezbdny czas pracy zmniejszy do

minimum, przeduajc jednoczenie dzie roboczy, o ile

tylko mona.
Jak kapitalistyczny sposób produkcji przedua dzie

roboczy, widzielimy ju w rozdziale czwartym. Zobaczmy

teraz, jak skraca on niezbdny czas pracy.





ROZDZIA ÓSMY.

KOOPERACJA.

W rozdziale pitym niniejszej czci widzielimy, e
aby zosta kapitalist w cakowitym znaczeniu tego wyrazu,

nie wystarcza dawa zajcie robotnikom najemnym. Daj-

cy zajcie robotnikom najemnym staje si kapitalist do-

piero wtedy, gdy zdobyta przez niego masa nadwartoci

jest do wielka, by mu dostarcza dochodu „odpowiednie-

go do stanu" i powiksza jego bogactwo, nie zmuszajc

go samego przykada rki do pracy. To za wymaga jed-

noczesnego zatrudniania takiej liczby robotników, która

o wiele przewysza miar, dopuszczan w rzemiole cecho-

wym. „Praca wikszej liczby robotników w tym samym

czasie, w tym samym miejscu (albo, jeli kto woli, na tym

samym polu pracy), w celu produkowania tego samego ga-

tunku towaru, pod komend tego samego kapitalisty, sta-

nom historycznie i pojciowo punkt wyjcia produkcji kapi-

talistycznej.

Rónica pomidzy sposobem produkcji kapitalistycz-

nym a rzemielniczym jest zatym przedewszystkim tylko

rónic stopnia, a nie rodzaju. Czy zatrudniam trzech tka-
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czów przy trzech warsztatach tkackich, czy trzydziestu tka-

czów przy trzydziestu takich samych warsztatach tkackich

w tym samym miejscu i w tym samym czasie, to zdaje si
pociga za sob, jako skutek, najpierw tylko t rónic,
e w ostatnim razie wytwarza si dziesi razy tyle war-

toci i nad wartoci, ni w pierwszym.

Ale zatrudnianie wikszej liczby pociga za sob jesz-

cze inne rónice. Przedewszystkim przypomnijmy tu prawo
wielkich liczb, t. j. t okoliczno, e waciwoci indywi-

dualne tym bardziej si uwydatniaj, im mniej osobników

wchodzi w rachub, a tym bardziej si zacieraj, im bar-

dziej obserwacja jest obserwacj masow. Jeli zechc do-

wiedzie si redniego trwania ycia ludzkiego, zapewne
popeni bd, gdy wezm w rachub dugo ycia 5—6
osób. Z wielkim za prawdopodobiestwem mog przypu-
ci, e bardzo si zbliam do prawdy, gdy oblicz dugo
ycia ludzkiego z dugoci ycia miljona ludzi.

Podobnie take rónice indywidualne poszczególnych

robotników o wiele bardziej si uwydatniaj, gdy zatrud-

niam tylko trzech, a nie trzydziestu robotników. W ostat-

nim razie wiksza wydajno pracy robotników dobrych

i mniejsza robotników zych tak si wyrównywaj, e otrzy-

muje si prac przecitn. Wedug Burkego ju przy jedno-

czesnym zatrudnianiu piciu parobków zacieraj si wszelkie

rónice indywidualne, tak, e wzitych bez wyboru piciu

parobków zwykle wykonywa tyle pracy, ile piciu innych,

dowolnie wzitych.

Dla drobnego majstra jest to rzecz zupenie przy-

padkow, czy jego robotnicy wykonywaj przecitn prac
zbiorow. Dopiero dla kapitalisty staje si rzecz moliw,
e praca, przeze puszczona w ruch, zwykle bywa przecitn

prac zbiorow.

Jednoczesne zatrudnianie wielu robotników w tym
samym miejscu pociga za sob jeszcze inne korzyci. Nie

potrzebuj paci dziesi razy tyle za urzdzenie lokalu,

w którym pracuje trzydziestu tkaczów, jak za urzdzenie
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lokalu, w którym pracuje tylko trzech. Równie i maga-

zyn na 100 centnarów weny nie kosztuje dziesi razy

tyle, co magazyn na 10 centnarów i t. d. Warto staej

czci kapitau, zjawiajcej si w produkcie, zmniejsza si

wic w stosunku do liczby zatrudnionych robotników tym
bardziej, im wicej robotników w równych skdind wa-

runkach jest zajtych w pewnym przebiegu pracy. A przez

to wzrasta nadwarto w stosunku do zaliczonego kapitau

cakowitego, a zarazem spada warto produktu, a w pew-

nych warunkach, wyuszczonych w poprzednim rozdziale

spada take warto siy roboczej. W tym razie wzrasta

nadwarto take w stosunku do kapitau zmiennego.

Jednoczesne zatrudnianie wielu robotników w jednym

miejscu ku osigniciu okrelonego rezultatu prowadzi do

wspódziaania wedug pewnego planu, t. j. do kooperacji. A ta

wytwarza now, spoeczn si produkcyjn, która jest czym
wicej i czym innym, ni prosta suma pojedynczych si

produkcyjnych, z których si skada.

Ta nowa sia z samego pocztku jest si masow;

umoliwia niejeden proces pracy, który z mniejszemi siami

albo wcale si nie da przeprowadzi, albo tylko w niedo-

statecznej mierze. Trzydziestu ludzi z atwoci w kilka

chwil podniesie pie, nad którym trzech ludzi nadaremnie

mozoli si bdzie przez dzie cay. Kooperacja umoliwia

take przeprowadzenie prac, które wymagaj nie siy maso-

wej, lecz skupienia moliwie wielkiego nakadu pracy w krót-

kim przecigu czasu; tak bywa np. w czasie niw.

I tam, gdzie niepotrzeba ani wielkiej masy siy, ani

jej skupienia czyli koncentracji w jednym miejscu i w je-

dnym czasie, kooperacja osiga skutki dodatnie: ona bowiem

powiksza produkcyjno, pracy. Kady wie, jakim sposobem

przy budowie domu cegy dostaj si na rusztowanie;

tworzy si acuch robotników, podajcych jeden drugiemu

cegy. Wskutek tego celowego wspódziaania cegy do-

staj si do miejsca swego przeznaczenia o wiele prdzej,

Nauki ekonomiczne 10
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ni gdyby przez pojedynczych robotników byy zanoszone

na rusztowanie.

Nakoniee nie naley zapomina, e czowiek jest zwie-

rzciem towarzyskim, e jego ywotno we wspódziaaniu

towarzyskim si oywia, e ambicja i wspózawodnictwo

take odgrywaj pewn rol. Tym sposobem praca zbio-

rowa postpuje szybciej i wydajno pracy staje si sto-

sunkowo wiksz, ni praca robotników odosobnionych.

Pod systemem kapitalistycznym robotnicy najemni

tylko wtedy mog dziaa wspólnie, gdy ich siy robocze

s r

kupione przez tego samego kapitalist. Im wicej kto

chce kupi si roboczych, tym wicej potrzebuje kapitau

zmiennego; im wicej chce zatrudnia robotników najem-

nych, tym wicej potrzebuje materjau surowego, narzdzi,

przez nich uywanych, a wic tym wicej koniecznego

kapitau staego. Przeprowadzenie kooperacji w pewnych

rozmiarach wymaga wic pewnej wielkoci kapitau, która

tym sposobem staje si warunkiem kapitalistycznego systemu

produkcji.

Kooperacja nie jest waciwa jedynie kapitalistyczne-

mu systemowi produkcji. Widzielimy j w jej formach

pierwotnych ju u Indjan. Okazao si, e ich celowe

wspódziaanie na polowaniu wymaga kierownictwa wedug

jednego planu. Takie kierownictwo jest potrzebne w kadej

pracy zbiorowej, w jakiej kol wiekby si odbywaa formie.

W kapitalistycznym systemie produkcji staje si ono z ko-

niecznoci funkcj kapitau. I w tym badaniu okazuje si

nam podno Marxowskiego rozrónienia dwoistego cha-

rakteru pracy, produkujcej towar. Zgodnie z tym cha-

rakterem dwoistym, pod systemem kapitalistycznym pro-

dukcji, jak widzielimy, proces produkcji polega na jednoci

procesu pracy i procesu uytkowania. O ile proces pro-

dukcji jest procesem pracy, kapitalista jest kierownikiem

produkcji, funkcja, przeze sprawowana, jest tak, e
w kadym zbiorowym procesie pracy jest mniej lub wicej

konieczna. Ale kapitalistyczny proces produkcji, jako proces
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uytkowania, ma za podstaw przeciwiestwo interesów kapi-

tau i pracy, jakie ju poznalimy przy rozwaaniu dnia

roboczego. Jeli proces uytkowania ma postpowa bez

przeszkody sposobem podanym, wtedy wywouje on pod-

dastwo robotnika, despotyczne panowanie kapitalisty. Ale

proces uytkowania i proces pracy tworz tylko dwie

róne strony tego samego procesu, kapitalistycznego pro-

cesu produkcji, a tym sposobem kierownictwo produkcji

i despotyczne panowanie kapitau nad robotnikiem okazuj
si nierozcznemi — a poniewa pierwsze jest koniecz-

noci techniczn, wic ekonomja buruazyjna poucza nas,

e panowanie kapitau nad prac jest równie koniecznoci
techniczn, zalen od naturalnych warunków, e zatym

wraz z obaleniem panowania kapitau take produkcja

sama, o ile jest produkcj zbiorow, bdzie zniweczona,

e panowanie kapitau jest koniecznym warunkiem cywi-

lizacji!

Rodbertus równie owiadczy, e jako kierownicy

produkcji, kapitalici s urzdnikami spoeczestwa i upraw-

nieni do pobierania pensji. Ale jak kapitalista kae pro-

dukowa tylko wartoci uytkowe, poniewa innym sposo-

bem nie moe wej w posiadanie adnej wartoci, tak te
dla niego kierownictwo produkcji jest tylko zem koniecz-

nym, które tylko dlatego bierze na siebie, e jest niero-

zerwalnie poczone z uytkowaniem z jego kapitau. Gdzie

moe tego za unikn bez uszczerbku dla nadwartoci,

chtnie go umka. Skoro jego przedsibiorstwo jest do
wielkie, wtedy swój „urzd" kae sprawowa najemnikom,

dyrektorom i oficjalistom. Niekiedy stosuje take inne

metody, aby si pozby kierownictwa produkcji. Naprzy-

kad w czasie kryzysu bawenianego na pocztku siódmego

dziesiciolecia przeszego wieku, angielscy przdzalnicy

baweny pozamykali swoje fabryki, aby gra na giedzie

bawenianej i tam wytrzaska swoj „pensj". Twierdze-

nie, e kapitalici za kierownictwo produkcji zasuguj na

zapat, przypomina nam owego chopaka, który zobaczy
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jabo pen najpikniejszych jabek, do której nie móg
si dosta inaczej, jak przez bardzo wysoki mur. Jabka
byy zbyt pontne, wic podj si pracy przelezienia przez

mur, co mu te po wielkich trudach si udao. Wanie
rozkoszowa si jabkami, kiedy nadszed waciciel sadu

i zapyta si go, jakie prawo ma do zrywania jabek. „Ja

rzetelnie na nie zarobiem", odpowiedzia chopak, „s one

zapat za cik prac przelezienia przez mur". Jak ów
chopak do jabek przez mur, tak kapitalista do nadwar-

toci zwykle dosta si moe tylko jako kierownik pro-

dukcji.

Musimy odeprze jeszcze jeden osobliwy pogld, na-

potykany w ksikach ekonomicznych. Kapitalista kupuje,

jak dotychczas przypuszczaj, wszelk si robocz wedug
jej cakowitej wartoci, ale zbiorowe siy robocze, które on

kupuje, w swym celowym wspódziaaniu rozwijaj now
si produkcyjn. Produkuj one wicej, ni gdyby

kad z nich zatrudnia zosobna. Tej nowej siy produk-

cyjnej kapitalista nie opaca. Nie ma on nic wspólnego

z wartoci towarow siy roboczej, lecz stanowi waciwo
jej wartoci uytkowej. A ta nowa sia ujawnia si te do-

piero w czasie procesu pracy, wic dopiero wtedy, gdy

towar siy roboczej wszed w posiadanie kapitalisty, gdy

sta s/e kapitaem. Dlatego kapitalistom i ich rzecznikom

wydaje si, rzecz naturaln, e to powikszenie produkcyj-

noci pracy naley przypisa nie pracy, lecz kapitaowi.

„Poniewa zbiorowa sia produkcyjna pracy nic nie kosz-

tuje kapitalist, poniewa z drugiej strony nie jest wytwo-

rzona przez robotnika, zanim jego praca sama nie naley

do kapitau, wic wydaje si by si produkcyjn, nalec
z natury swej do kapitau".

Ale kooperacja, jak ju wspomnielimy, nie jest

waciwa jedynie kapitalistycznemu systemowi produkcji.

Produkcja zbiorowa, wspólna jest ju waciwa pierwotne-

mu komunizmowi, który napotykamy u kolebki rodzaju

ludzkiego. Rolnictwo uprawiano pierwotnie wszdzie spo-
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sobem wspódzielczym, wspólnie. Wydzielanie ziemi poje-

dynczym rodzinom nastpio dopiero póniej. W pierwszej

czci niniejszej ksiki rozpatrywalimy przykady koope-

racji u Indjan i Indów.

Rozwój produkcji towarowej zniweczy t pierwotna

kooperacj. Wprawdzie wraz z produkcj towarow rozsze-

rza si zakres ludzi pracujcych jeden dla drugiego, ale

praca jednego uraz z drugim w gruncie rzeczy ustaje,

oprócz formy pracy przymusowej
',
pracy niewolników i pod-

danych dla ich panów.

Kapita, powstajcy w przeciwiestwie do odosobnie-

nia i rozproszenia si gospodarstwa wociaskiego i rze-

miosa, znów rozwija kooperacj, prac zbiorow, wspóln.
Kooperacja jest form podstawow kapitalistycznego spo-

sobu produkcji, jego szczególn form historyczn w obr-

bie produkcji towarowej. Kapita usiuje produkcj zbio-

row coraz bardziej rozwija, wytwarza coraz wysze formy

kooperacji: manufaktur, przemys wielki. A jego celem

jest przytym podwyszenie nadwartoci. Ale mimowoli

tym sposobem przygotowuje grunt dla nowej, wyszej

formy produkcji.

Produkcja towarowa rzemielnicza polega na rozdrob-

nieniu i wzajemnym odosobnieniu przedsibiorstw; przedsi-

biorstwo kapitalistyczne za polega na zjednoczeniu robotni-

ków, na produkcji zbiorowej, wspólnej. Produkcja towarowa

rzemielnicza opiera si, jako na swej regule, na wielu

drobnych producentach towarowych samodzielnycii; przed-

sibiorstwo kapitalistyczne, oparte na kooperacji, stawia

bezwarunkow przewag kapitalisty nad pojedyczemi ro-

botnikami.

W pierwszej czci niniejszej ksiki rozpatrywalimy

pierwotn kooperacj i podzia pracy na dwuch przyka-

dach; ledzilimy powstawanie produkcji towarowej; teraz

rozpatrujemy rozwój kapitalistycznego systemu produkcji,

który jest jednoczenie produkcj towarow i produkcj

wspódzielcz (kooperacyjn).
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Jeli kapitalistyczna produkcja towarowa róni si od

rzemielniczej przez koncentracj przedsibiorstw, przez

organizacj pracy zbiorowej, wspólnej, to z drugiej strony

kooperacja kapitalistyczna róni si od pierwotnej komuni-

stycznej bezwarunkow przewag kapitalisty, który jest

zarazem kierownikiem produkcji i posiadaczem rodków
produkcji, któremu take dostaj si produkty pracy wspó-
dzielczej, które w pierwotnej kooperacji naleay do samych

pracujcych.



ROZDZIA DZIEWITY.

Podzia pracy i manufaktura.

i. Podwójny pocztek manufaktury,

jej pierwiastki: robotnik czstkowy i jego

narzdzie.

W pierwszej czci pracy niniejszej, jako podstawy

naszych wywodów, obok „Kapitau", moglimy korzysta

gównie z „Krytyki ekonomji politycznej" Marxa, a nie-

kiedy take z jego „Pracy najemnej i kapitau". W wy-

wodach niniejszego i nastpnego rozdziau, traktujcych

o podziale pracy i manufakturze, o maszynach i wielkim

przemyle, obok „Kapitau", opiera si bdziemy na „Mi-

sere de la philosophie" Marxa T
), zwaszcza na § 2 roz-

') Tumaczenie niemieckie tej ksiki ukazao si w Sztutgardzie

u I. H. W. Dietza pod tytuem: „Das Elend der Philosophie" (2 wyd.

1882). Cytaty i stronice przytaczamy tu podug niemieckiego drugiego

wydania.
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dziau drugiego (str. 110 — 130), zatytuowanym: „Podzia

pracy i maszyny".

Literatura o zych wpywach podziau pracy w ma-

nufakturze kapitalistycznej na robotnika jest w „Ndzy
filozofji" bardziej szczegóowo rozpatrywana, ni w „Kapi-

tale''. Wspomniany § 2 stanowi wic nietylko przygoto-

wanie, lecz i uzupenienie do obydwu, wchodzcych tu

w rachub rozdziaów „Kapitau", które zdaniem naszym

nale do rzeczy najwspanialszych, napisanych przez Marxa,

a które niestety dotychczas nie byy uwzgldnione tak, jak

zasuguj, przez wikszo tych, co czytali „Kapita" ]

).

Najpierw rozpatrywa nam wypada manufaktur,

„ów przemys, który jeszcze nie jest nowoytnym prze-

mysem z jego maszynami, ale który ju nie jest ani prze-

mysem wieków rednich, ani przemysem domowym".
Jako forma charakterystyczna kapitalistycznego procesu

produkcji, panuje ona mniej wicej od poowy XVI do

koca XVIII wieku 2
).

Jej pocztek jest podwójny. Z jednej strony kapita

znajdowa produkty, które musiay przechodzi przez rce
rónych rzemielników, zanim byy wykoczone. Tak np.

kareta z rk stelmacha wdrowaa do rk rymarza, tapicera,

malarza, szklarza i t. d. Na miejsce rónych rzemielni-

ków samodzielnych kapitalista postawi najemników, nale-

*) Gustaw Gross jest jednym z tych nielicznych, którzy zrozu-

mieli znaczenie tych rozdziaów. Porówn. Karl Mars, von Dr. G. Gross,

Leipzig 1885, str. 82.

2
) Wyraz „manufaktura" zosta utworzony z aciskich wyrazów

manus (rka) i factus (zrobiony). Jedn z najwaniejszych gazi prze-

mysu, któr owadna manufaktura, bya przeróbka materjaów wókni-

stych, jak weny, baweny i t. p. Dlatego dzi jeszcze czsto nazywaj

warsztaty przemysu tkackiego manufakturami, jakkolwiek one nie nale
do zakresu manufaktury, lecz do zakresu wielkiego przemysu, uywaj-
cego maszyn; niekiedy nawet manufaktur nazywaj wprost przem\>l

tkacki. Ten sposób mówienia nie jest waciwy.
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cych do tych gazi pracy, którzy w wspólnym domu
roboczym pracowali razem wedug jednego planu dla zro-

bienia karety.

Ale manufaktura rozwijaa si take drog przeciwn.

Kapitalista jednoczy szereg robotników, wyrabiajcych ten

sam produkt, np. szpilkarzy, w tym samym lokalu. Ka-

demu z nich przypaday wszystkie owe rkoczyny, które

s potrzebne do wykoczenia produktu. Skoro wiksza
liczba robotników bya tym sposobem zatrudniona, dopro-

wadzio to zupenie naturalnie do podziau rónych rko-

czynów pomidzy rónych robotników. Z jednej strony

powstaa manufaktura wskutek zjednoczenia rónych rze-

mios samodzielnych, a z drugiej strony wskutek podziau

rónych rkoczynów jednego rzemiosa pomidzy rónych
robotników.

Ale zarówno, czy rkoczyny, przypadajce robotniko-

wi w manufakturze, niegdy byy samodzieln prac osob-

nego rzemiosa, czy te powstay z rozoenia rzemiosa,

zawsze rzemioso stanowio nietylko historycznie, ale

i technicznie ich podstaw. Byo warunkiem nieodzownym,

eby kada poszczególna operacja bya wykonywana rk
ludzk. Podobnie jak w rzemiole, tak i w manufakturze

wydajno pracy polega gównie na zrcznoci, sprawnoci

i szybkoci pojedynczego robotnika.

Jednak pomidzy robotnikiem rzemiosa a robotnikiem

manufaktury zachodzi ogromna rónica. Miejsce rónorod-

noci rkoczynów pierwszego zajmuje w manufakturze

prostota i jednostajno rkoczynów, dokonywanych przez

robotnika z dnia na dzie, od roku do roku. Robotnik

nie jest ju producentem wiadomym celu, samodzielnym?

lecz jest ju tylko niesamodzieln czstk wielkiego me-

chanizmu roboczego, jest jakby ogniwem robotnika cako-

witego, zbiorowego.

Wprawdzie wirtuozostwo robotnika w ograniczonym

zakresie, w którym on si obraca, przez to podnosi si
niezmiernie. Odkrywa on mnóstwo sztuczek i fortelów.
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przekazuje je swoim towarzyszom i uczy si od nich in-

nych. Zmiana miejsca i narzdzia, konieczna przy rozma-

itoci pracy, pociga za sob marnowanie czasu i siy

roboczej; to marnotrawstwo upada przy podziale pracy

w manufakturze, gdzie robotnik bez przerwy pracuje w tym

samym miejscu, z tym samym narzdziem w rku, jednym

cigiem. Z drugiej strony jednak odmiana zawiera w so-

bie wypoczynek i powab, których robotnik czstkowy jest

pozbawiony.

Podzia pracy w manufakturze nietylko rozwija wir-

tuozostwo robotnika, lecz doprowadza take do udoskona-

lenia jego narzdzi. Narzdzie, które ma suy do rónych

rkoczynów, nie moe by doskonale dostosowane do ka-

dego z nich; narzdzie, uywane wycznie przy jednym

rkoczynie, moe by do niego odpowiednio przystosowane

a przez to sta si o wiele skuteczniejszym, ni narzdzia

dawniejsze.

Te wszystkie okolicznoci wywouj znaczne powik-

szenie produkcyjnoci pracy w manufakturze w porównaniu

z rzemiosem.

2. Dwie formy podstawowe manufaktury.

Rozpatrywalimy dotychczas podwójny pocztek ma-

nufaktury, oraz jej proste pierwiastki: robotnika czstko-

wego i narzdzie. Teraz zwrócimy uwag na jej cao-

ksztat.

Manufaktura posiada dwie, w istocie swej róne formy

podstawowe, wynikajce z natury jej wytworu, produktu.

Albo ten produkt skada si z caego szeregu samodziel-

nych produktów czstkowych, albo wytwarza si przez

cay szereg powizanych z sob rkoczynów, które jednak

wszystkie s dokonywane na tym samym przedmiocie

pracy.
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Moemy kad z ^tych dwuch form podstawowych

manufaktury wyjani na sawnym przykadzie. Sir Wil-

liam Petty wyjania pogldowo podzia pracy w manufak-

turze na fabrykacji zegarków, któr naley zalicza do

pierwszej formy podstawowej manufaktury. W przedsi-

biorstwie rzemielniczym zegarek by pierwotnie produktem

pracy jednego robotnika, który go sam wykonywa z po-

cztku do koca. Skoro za fabrykacja zegarków dostaa

si pod wadz przedsibiorstwa kapitalistycznego, wytwa-

rzanie kadej czci skadowej zegarka oddano osobnemu

robotnikowi czstkowemu, a równie i jego skadanie.

Powstali wic wyrabiacze spryn, wyrabiacze cyferblatów,

kopert, skazówek, czopów i t. d., nareszcie repaser, który

skada cay zegarek i nadaje mu chód regularny.

Przykad drugiej podstawowej formy manufaktury

poda nam Adam Smith w swym sawnym opisie fabry-

kacji szpilek, istniejcej za jego czasów. „Jeden czowiek

wyciga drut", powiada, „drugi go prostuje, trzeci przeciDa

go na kawaki, czwarty zaostrza koniec, pity piuje go na

drugim kocu, gdzie ma by wsadzona gówka. Aeby
zrobi gówk, potrzeba znów dwuch albo trzech rónych
operacji. Osadzenie gówki na szpilce jest znów osobnym

rkoczynem, a znów innym rkoczynem jest pobielanie

szpilki. Jest nawet osobn gazi pracy zatykanie szpilek

w papier. Tym sposobem praca, potrzebna do wyrabiania

szpilki, jest podzielona na osiemnacie niezalenych od sie-

bie rkoczynów, które w niektórych fabrykach tego rodzaju

s wykonywane przez tyle rónych rk". (Wealth of

nations, eh. I).

Pojedynczy drut przebiega po kolei przez rce ró-

nych robotników czstkowych; ale ci robotnicy s te za-

trudnieni jednoczenie. W manufakturze szpilkowej jedno-

czenie drut si wyciga, prostuje, przecina, zaostrza i t. d.,

sowem, róne rkoczyny, które robotnik rzemiosa musia

wykonywa po kolei, w manufakturze s wykonywane

jednoczenie, obok siebie. Przez to staje si rzecz moli-
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w dostarcza w tym samym czasie wicej towaru. W po-

równaniu z rzemiosem, w manufakturze zyskuje si take
si produkcyjn; jest to zysk, wynikajcy z jej charakteru

wspódzielczego. Ale manufaktur krpuje jeszcze jedno

ograniczenie, zarówno, czy naley do pierwszego rodzaju,

którymy objanili na przykadzie zegarmistrzostwa, czy

do drugiego, którego przykad znalelimy w fabrykacji

szpilek; zawsze wyrób albo jego czci skadowe musz
przechodzi transport z jednej rki do drugiej, co wymaga
czasu i nakadu pracy. To ograniczenie zostao przezwy-

cione dopiero w wielkim przemyle.

W czasie tego transportu z rki do rki jeden ro-

botnik dostarcza drugiemu jego materja surowy, wic jeden

robotnik zatrudnia drugiego. Tak np. robotnik, który ma
osadza gówki na szpilkach, nie moe tego robi, jeli mu
nie s dostarczane odpowiednio przyrzdzone kawaki drutu

w dostatecznej iloci. Jeli wic praca zbiorowa ma i
tokiem nieprzerwanym i nigdy si nie zatrzyma, to czas

pracy, konieczny do wykonania pewnego produktu w ka-

dej czstkowej gazi pracy musi by ustalony, a liczba

robotników, w kadej z nich zajtych, musi pozostawa

w pewnym stosunku do siebie. Jeli np. robotnik, przeci-

najcy drut, przecitnie na godzin moe odcina 1000

szpilek, gdy tymczasem robotnik, który ma osadza gówki,

w tym samym czasie zaatwi si tylko z 200 szpilkami,

to aeby da dostateczne zajcie dziesiciu robotnikom,

osadzajcym gówki, musi by czynnych dwuch robotni-

ków, przecinajcych drut. Z drugiej za strony kapitalista,

zatrudniajcy jednego przecinacza drutu, musi te zatrud-

nia piciu robotników, osadzajcych gówki, jeli chce

si robocz pierwszego wyzyska odpowiednio do swych

celów. Jeli chce rozszerzy swoje przedsibiorstwo, to

liczba robotników, których musi przybra, jeli ich si
robocz chce moliwie wyzyska, nie jest równie dowolna.

Aeby pozosta przy naszym przykadzie: jeli przyjmie

jeszcze jednego przecinacza drutu, bdzie to tylko wtedy
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miao dla niego odpowiedni korzy, jeli równoczenie

przyjmie jeszcze piciu robotników do zakadania gówek,

a nie np. trzech lub czterech.

Wykonanie pewnego towaru w czasie roboczym, ko-

niecznym do tego ze wzgldu na warunki spoeczne, jest,

jak wiemy, wymaganiem produkcji towarowej wogóle;

zmusza do tego konkurencja. Wraz z rozwojem manufak-

tury kapitalistycznej wykonanie pewnej iloci produktów

w czasie roboczym, koniecznym ze wzgldu na warunki

spoeczne, staje si nadto koniecznoci techniczn. Jeli

rzemielnik pracuje szybciej albo powolniej, ni tego wy-

magaj warunki pracy zbiorowej, to wpywa to jedynie

na jego zarobek z roboty, ale nie umoliwia pracy.

W manufakturze za kapitalistycznej cay proces pracy

zatrzymuje si, skoro w jednej gazi prac czstkowych

produkcja odstpi od prawida. Widzielimy za powyej,

e jednoczesne zatrudnianie wikszej liczby robotników

przy tym samym wytworze zamienia ich prac na prac

przecitn. Ta korzy prostej kooperacji staje si koniecz-

nym warunkiem produkcji w manufakturze.

Dopiero wic w produkcji kapitalistycznej pojedynczy

producent towaru (kapitalista) produkuje zwykle z prac

przecitn, konieczn ze wzgldu na warunki pracy zbio-

rowej, i musi to czyni. Dopiero w kapitalistycznym sy-

stemie produkcji prawo wartoci towarowej otrzymuje swoje

cakowite znaczenie.

Wraz z manufaktur rozpoczyna si tu i owdzie take

uywanie maszyn] ale maszyny w tym okresie odgrywaj

tylko rol podrzdn. Gówn maszynerj manufaktury

pozostaje robotnik zbiorowy, którego powizane z sob

kóka stanowi robotnicy czstkowi. Robotnik pod syste-

mem manufaktury jest w rzeczy samej tylko czstk ma-

szyny, która musi dziaa z równ regularnoci i staoci,

jak rzeczywista cz maszyny. Jak w maszynie s czci

mniej lub wicej skomplikowane, podobnie i róne prace

czstkowe wymagaj robotników mniej lub wicej wywi-
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czonych, których sia robocza ma przeto take mniejsz
lub wiksz warto. Gdy wyrób szpilek uprawiano jeszcze

sposobem rzemielniczym, nauka dla kadego szpilkarza

bya jednakowa, a zatym i warto siy roboczej kadego
z nich bya mniej wicej taka sama i stosunkowo wysoka.

Gdy wyrób szpilek dosta si pod system manufaktury,

rozpad si na prace czstkowe, z których jedne wymagay
wielkiej wprawy, a drugie mogy by wykonywane z wielk
atwoci. Sia robocza tych, którzy potrzebowali dugiego
czasu na nabycie potrzebnej wielkiej wprawy, miaa natu-

ralnie o wiele wiksz warto, ni sia robocza tych, któ-

rzy zajmowali si rkoczynami najatwiejszemi. Tym spo-

sobem powstaje „hjerarchja si roboczych, której odpowiada

drabina pac roboczych" x
). Na najniszym szczeblu tej

drabiny stoj ci, którzy wykonywaj rkoczyny, które

moe wykonywa kady czowiek bez szczególnej wprawy
i przygotowania. Takie proste rkoczyny napotykamy
w kad}^m procesie produkcji; w rzemiole stanowi one

urozmaicenie wród czynnoci bardziej skomplikowanych;

w manufakturze staj si cigym zajciem osobnej klasy

ludzi, którzy teraz, jako robotnicy niewykwalifikowani,

odróniaj si od wykwalifikowanych.

Prawie kady robotnik manufaktury musi przechodzi

krótsz}7 czas nauki, ni rzemielnik odpowiedniej gazi
przemysu. Ten ostatni musi si nauczy wszystkich rko-
czynów, które s konieczne do wykoczenia produktu jego

rzemiosa; z pierwszych za kady uczy si tylko jednego

albo kilku takich rkoczynów. U robotników niewykwa-

lifikowanych koszta nauki zupenie nie istniej.

Tym sposobem w manufakturze spada warto siy

roboczej, spada zarazem czas roboczy, konieczny do utrzy-

*} Nastpujca tabelka, wyjta z dziea Babbage'a (On the Eco-

nomy of Machinery and Manufacture, London 1835, XXIV. atr. 408)

bardzo dobrze unaocznia hjerarchje pojedynczych stopni pacy, oraz ko-

nieczno techniczn dostosowywania do siebie liczby robotników w ka-
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mania robotnika, i przedua si przy jednakowym dniu

roboczym czas pracy dodatkowej, wzrasta nadwarto
wzgldna.

Robotnik za karowacieje pod wzgldem cielesnym

i duchowym, jego praca traci dla niego wszelk tre,

wszelki powab; on staje si przynalenoci kapitau.

dyrn rkoczynie i uwzgldniania przecitnie koniecznego czasu roboczego.

Tabelka podaje stosunki maej angielskiej manufaktury szpilkowej na

pocztku XIX wieku.

Nazwa rkoczynu Robotnicy Paca dzienna

Wyciganie drutu. . . .





ROZDZIA DZIESITY.

Flaszyny i przemys wielki.

i. Rozwój maszyny.

Podzia pracy w manufakturze doprowadzi wpraw-

dzie do pewnego zmodyfikowania pracy rzemielniczej, ale

jej nie obali. Zrczno rzemielnicza pozostaje wogóle

podstaw manufaktury i umoliwia robotnikowi czstko-

wemu, jakkolwiek wywiczonemu jednostronnie, zachowa-

nie pewnej samodzielnoci wobec kapitalisty. Nie mona
go zastpi z dzi na jutro, gdy tymczasem jego praca

jest niezbdn do dalszego przebiegu caego przedsibior-

stwa, jak widzielimy na przykadzie fabrykacji szpilek.

A robotnicy s tak dobrze wiadomi tej swojej korzyci,

e staraj si wszelkiemi siami o zachowanie charakteru

rzemielniczego manufaktury przez moliwe przestrzeganie

zwyczajów rzemielniczych, np. terminowania.

Dzi jeszcze mona widzie to usiowanie w caym

szeregu gazi przemysu, które dotychczas s uprawiane

Nauki ekonomiczne.



— 162 —

sposobem manufaktury. Tu tkwi take tajemnica powo-

dzenia ruchu zawodowego.

Co jednego cieszy, to drugiego smuci. „Przez cay

ckres manufaktury 14

,
pisze Marc, „odzywa si skarga na

brak karnoci wród robotników. A gdybymy nie mieli

wiadectw wspóczesnych pisarzy, oraz tych prostych fak-

tów, e od wieku XVI a do epoki wielkiego przemysu

kapitaowi si nie udao zawadn caym rozporzadzalnym

czasem roboczym robotników manufaktury, e manufaktury

maj ycie bardzo krótkie i wraz z imigracja i emigracj

robotników opuszczaj sw siedzib w jednym kraju i za-

kadaj j w innym, — wtedy przemawiayby bibljoteki u
.

atwo wic rozumie krzyk boleci, wydany przez bez-

imiennego autora pamfletu, wydanego w roku 1770: „Ro-

botnicy nie powinni si nigdy uwaa za niezalenych od

swych przeoonych... czy takim, czy owakim sposobem

naley zaprowadzi porzdek".

I zaprowadzono porzdek. Manufaktura sama wy-

tworzya potrzebne do tego warunki. Powoaa warsztat

hjerarchicznie urzdzony do produkcji bardziej skompliko-

wanych narzdzi pracy, a „produkt podziau pracy w ma-

nufakturze wyprodukowa ze swej strony — maszyny u
.

A maszyna zadaa ostatni cios panowaniu produkcji rze-

mielniczej.

Czym róni si maszyna od narzdzia rzemielniczego,

przez co rodek pracy i narzdzia zamienia si w maszyn?

Przez to, e przyrzd mechan iczny, który naley tylko wpra-

wi w ruch odpowiedni, „swojemi narzdziami wykonywa te

same operacje, które dawniej wykonytra robotnik podobne))! i

narzdziami. Czy sia ruchu wychodzi teraz od ludzi, czy

sama wychodzi znów od innej maszyny, to nic nie zmienia

w istocie rzeczy. Trzeba to zapamita wobec bdnego
mniemania, jakoby maszyna tym si rónia od narzdzia,

e jest wprawiana w ruch przez si przyrody, rón od

siy ludzkiej, jak oto przez zwierzta, wod, wiatr i t. d.

Stosowanie takich si poruszajcych jest o wiele dawniej-
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sze ni produkcja manufaktury, e przypomnimy tylko

cignienie puga przez woy albo konie. Zwierzta, wiatr,

sia wody i t. p., jak wiadomo, ju bardzo wczenie zostay

przez czowieka zastosowane, jako sia poruszajca, jak

przy obracaniu mynów, przy pompach i t. p., nie wywo-
ujc wcale rewolucji w sposobie produkcji; nawet maszyna

parowa, jaka zostaa wynaleziona pod koniec XVII wieku,

nie wywoaa jeszcze rowolucji przemysowej. Ale to na-

stpio naprawd, gdy wynaleziono pierwsz waniejsz
maszyn, zastpujc narzdzie, „maszyn przdzalnicz".

Niema nic niedorzeczniej szego, jak bajeczka o wynalezieniu

siy pary przez przypadkow obserwacj wrzcego czaj-

nika. Sia pary wodnej prawdopodobnie bya ju znana

Grekom przed 2,000 lat, lecz oni nie wiedzieli, co z ni
pocz, a potym uywano jej do rónych zabawek mecha-

nicznych. Wynalazek za maszyny parowej jest wytworem
rzeczywistego, wiadomego celu wysiku duchowego, oparte-

go na dawniejszych próbach, i sta si moliwym dopiero

wtedy, gdy manufaktura dostarczya koniecznych warun-

ków technicznych, a zwaszcza dostatecznej liczby zrcznych

robotników mechanicznych do jej wytworzenia. I by,

oprócz tego, moliwy dopiero wtedy, gdy potrzeba wytwo-

rzya take zainteresowanie si nowemi siami poruszajce-

mi !). A to nastpio, gdy zostaa wynaleziona maszyna

robocza.

Maszyna robocza potrzebowaa do swego wyzyskania

wikszej siy poruszajcej, funkcjonujcej regularniej, ni
siy dotychczasowe. Czowiek jest narzdziem bardzo nie-

doskonaym dla ruchu cigego (nieprzerwanego) i jednostaj-

nego, a nadto jest zbyt saby; silniejszy od niego ko jest

nietylko bardzo kosztowny i tylko w ograniczonym zakre-

sie daje si stosowa w fabryce, lecz posiada nadto brzydk

l
) Goethe na pytanie: „Co to jest wynalazek?" odpowiedzia traf-

nie: „Zakoczenie tego, czego poszukiwano" (Buch der Erfindungen).
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waciwo, e niekiedy podrzuca swoj wasn gow;
wiatr jest niestety i nie daje si kontrolowa, a i sita wodna,

która ju w okresie manufaktury bya czsto uywana, ju
nie wystarczaa, poniewa nie moga by dowolnie pod-

wyszana, w pewnych porach roku nieraz zupenie odma-

wia swych usug, a przedewszystkim, poniewa jest przy-

wizana do miejsca. Dopiero gdy James Watt po wielu

wysikach wynalaz swoj drug maszyn parow, tak

zwan podwójnie dziaajc i gdy w „bardzo rozlegym"

zakadzie przemysowym Macieja Doultona znalaz „zarówno

siy techniczne, jak rodki pienine" (zob. Buch der Er-

nndungen), których potrzebowa do wykonania swych pla-

nów, dopiero wtedy zosta wynaleziony motor, który sam

wytwarza swoj si poruszajca ze spoytego wgla i wody,

którego potencja siy pozostaje cakowicie pod kontrola ludz-

k, który jest ruchomy (zdatny do przenoszenia z miejsca

na miejsce), który jest rodkiem lokomocji (ruchu z miejsca

na miejsce), który jest motorem miejskim, a nie wiejskim,

jak koo wodne, wic pozwala na koncentracje produkcji

w m iastach, zamiast j rozprasza po wsiach, jak koo wodne,

który jest uniwersalnym (powszechnym) w swym zastosowa-

niu technologicznym" (Marx). A teraz naturalnie wydo-

skonalona sia poruszajca oddziaywa ze swej strony na

dalszy rozwój wewntrzny maszyny roboczej.

„Wszelka maszynerja w zupenym swym rozwoju

skada si z trzech, w istocie swej rónych czci: z maszyny

poruszajcej, z mechanizmu transmisyjnego i z maszyny ?ia-

rzdnej czyli roboczej
11

. O maszynie poruszajcej, jako sile

poruszajcej caego mechanizmu, mówilimy powyej. Me-

chanizm transmisyjny, skadajcy si z kó rozpdows '< h,

z walców rozpdowych, z kó zbatych, z kó krkowy h.

sznurów, pasów, z wstawek i zastawek rónego rodzaju,

reguluje ruch, zmienia jego form wedle potrzeby, np. z pro-

stolinijnej w kolist, rozdziela i przenosi go na maszyn

robocz. „Obydwie czci mechanizmu istniej tylko dla-

tego, aeby maszynie roboczej udzieli ruch, przez który
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ona chwyta przedmiot pracy i zmienia go stosownie do

swych celów".

Wanie z maszyny roboczej wysza, jak ju wspom-
nielimy, rewolucja przemysowa w wieku XVIII, podob-

nie jak i dzi jeszcze stanowi punkt wyjcia tam, gdzie

dotychczasowe przedsibiorstwo rzemielnicze albo manu-

fakturalne przechodzi w przedsibiorstwo maszynowe. Jest

ona przedewsz3rstkim albo mniej wicej zmienionym wy-

daniem mechanicznym starego narzdzia mechanicznego,

jak w mechanicznym warsztacie tkackim, albo te organy,

umieszczone na jej szkielecie, s to nasi dawni znajomi,

jak wrzeciona w maszynie przdzalniczej, druty w maszy-

nie poczoszniczej, noe w maszynie do krajania i t. d.

Ale liczba narzdzi, które ta sama maszyna robocza jedno-

czenie wprawia w ruch, jest „z góry wolna od ogranicze-

nia, przez które jest skrpowane narzdzie robotnika".

Poniewa maszyna poruszajca zapomoc stosownego

urzdzenia („rozgazienia w osobne ujcia") mechanizmu

transmisyjnego moe wiksz liczb maszyn roboczych

jednoczenie wprawia w ruch, przez to oddzielna maszyna

robocza spada do roli prostego elementu produkcji maszy-

nowej. Gdzie jedna maszyna robocza wykonywa cay

produkt, jak np. w mechanicznym warsztacie tkackim, tam

w pracowni, opartej na uyciu maszyn, to jest w fabryce,

zawsze znów si ukazuje prosta kooperacja, poniewa pewna

liczba maszyn jednorodnych (robotnika tymczasem pomijamy)

w tym samym miejscu jednoczenie dziaa razem i obol'

siebie. Ale tu istnieje jedno techniczna. Jedno ttno, ta

sama maszyna poruszajca, wprawia je równomiernie

w ruch. S one tylko organami tego samego mechanizmu

poruszajcego.

Ale gdzie przedmiot pracy przebiega cigy szereg

rónych procesów stopniowych, wykonywanych przez szereg

rónorodnych, ale uzupeniajcych si nawzajem maszyn ro-

boczych, gdzie wic kooperacja, waciwa manufakturze,

wskutek podziau pracy znów si zjawia, ale jako wspólne
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dziaanie maszyn czstkowo- roboczych, dopiero tam miejsce

pojedynczej samodzielnej maszyny zajmuje waciwy system

maszynowy. Kada maszyna czstkowa dostarcza nast-

pujcej bezporednio po niej jej materja surowy, i po-

dobnie jak w manufakturze kooperacja robotników czst-

kowych, tak w rozwinitym systemie maszynowym cige
zatrudnianie maszyn czstkowych jednej przez drug wyma-
ga okrelonego stosunku pomidzy ich liczba, ich rozmiarami

i ich szybkoci. Ta skombinowana maszynerja robocza jest

tym doskonalsza, im bardziej cigy jest jej proces zbiorowy,

to znaczy, z im mniejszemi 'przerwami materja surowy

przechodzi z swej formy pierwszej do swej formy ostatniej,

im bardziej wic, zamiast rki ludzkiej, mechanizm sam

doprowadza go z jednego stopnia produkcji do drugiego.

Jeli 'ta maszynerja wykonywa wszystkie ruchy, potrzebne

do obróbki materjau surowego, bez pomocy ludzkiej, tak

e wymaga tylko ostatecznego przyoenia rki ludzkiej,

to otrzymujemy automatyczny system maszynerji. e i taka

maszynerja wymaga jeszcze cigego doskonalenia, to wy-

kazuje przyrzd, który sam przez si zatrzymuje maszyn
przdzalnicz, skoro si zerwie jedna nitka. Jako przykad

„zarówno cigoci produkcji, jak przeprowadzenia zasady

automatycznej" moe, jak powiada Mara, „posuy wspó-

czesna papiernia^.

Jak wynaleziona przez Watta maszyna parowa, tak

i inne pierwsze wynalazki w dziedzinie maszyn byy wy-

konalne tylko dziki temu, e okres manufaktury dostar-

czy by znaczn liczb zrcznych robotników mechanicz-

nych, robotników czstkowych manufaktury, a obok nich

i samodzielnych rzemielników, którzy byli zdolni wytwa-

rza maszyny. Pierwsze maszyny byy wytworzone przez

rzemielników albo w manufakturach.

Ale dopóki maszyny zawdziczay swoje istnienie

osobistej zrcznoci i osobistej sile robotników, którzy byli

jeszcze nawpó artystami, dopóty byy nietylko bardzo

drogie — a jest to punkt, na który kapitalista jest zawsze
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bardzo czuy — ale i rozszerzenie ich zastosowania, a wic
rozwój wielkiego przemysu, tak dugo pozostawa w za-

lenoci od powikszenia si liczby mechaników maszyno-

wych, których zajcie wymagao dugiego czasu nauki,

których liczba nie dawaa si wic jednym skokiem po-

wikszy.
Ale i pod wzgldem technicznym wielki przemys,

skoro osign pewien poziom rozwoju, wpad w sprzecz-

no z swoj podstaw rzemielnicz i manufakturaln.

Wszelki postp, rozszerzenie rozmiarów maszyn, ich oswo-

bodzenie od krpujcego je pierwotnie wzoru rzemielni-

czego, uycie materjau odpowiedniejszego, ale trudniej-

szego do obróbki, np. elaza zamiast drzewa, napotkay
wielkie trudnoci, których nie udao si przezwyciy na-

wet przeprowadzonemu w manufakturze systemowi podziau

pracy. „Maszyny takie, jak np. wspóczesna prasa dru-

karska, wspóczesny parowy warsztat tkacki i wspóczesna

maszyna grplarska, nie mogy by dostarczone przez ma-

nufaktur".

Z drugiej za strony przewrót w jednej gazi prze-

mysu pociga za sob przewrót w caym szeregu innych

gazi przemysu, pozostajcych z ni w pewnym zwizku.

Przdzalnictwo maszynowe wywouje potrzeb tkactwa

maszynowego, a oboje razem wywouj rewolucj mecha-

niczno-chemiczn w blicharstwie, drukarstwie i farbiarstwie.

A potym rewolucja systemu produkcji w przemyle i rol-

nictwie wywoaa przewrót rodków komunikacyjnych i prze-

wozowych. Wielki przemys ze sw gorczkow szybkoci

produkcji musi szybko sprowadza swoje materjay surowe,

musi szybko i w wielkich masach rzuca swoje produkty

na rynki, musi mie mono cigania i odrzucania, wedle

potrzeby, wszelkich mas robotniczych i t. d. Za tym po-

szed przewrót w budowie okrtów, zastpienie aglowca

przez parowiec, wozu przez kolej elazn, goców przez

telegraf. „A ogromne masy elaza, które teraz trzeba

byo ku, szwajcowa, kraja, wierci i formowa, ze swej
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strony wymagay maszyn olbrzymich, których wytwarzanie
dla manufaktury byo niemoliwe".

Tym sposobem wielki przemys musia sobie wytwo-
rzy swoj wasn podstaw, przystosowan do jego istoty,

i to przez to, e zawadn maszyn, aeby z jej pomoc
produkowa maszyny. „Dopiero dziki maszynom roboczym
technika zdoaa pokona olbrzymie zadanie, które budowa
maszyn jej stawiaa" (Buch der Erfindungen). A do tego

potrzeba byo produkowa na maszynie potrzebne dla

pojedynczych czci maszynowych cile gieometryczne

formy, jak linj, paszczyzn, koo, walec, stoek i kul.
A i to zagadnienie zostao rozwizane, gdy Henry Maudsley

w pierwszym dziesicioleciu ubiegego wieku wynalaz sanie

tokarskie („slide rest"), które wkrótce zostay zamienione

na automatyczne i z tokarni zostay przeniesione na inne

maszyny konstrukcyjne. Dziki temu wynalazkowi mecha-

nicznemu udao si formy gieometryczne pojedynczych

czci maszynowych „produkowa z takim stopniem at-

woci, dokadnoci i szybkoci, jakiego adne nagromadzo-

ne dowiadczenie rki najzrczniejszego robotnika nie mog-
oby osign" x

).

Nie potrzeba traci wiele sów na opis wspaniaoci ma-
szynerji, uywanej w budowie maszyn. Któ nie sysza
o olbrzymich potworach naszych fabryk maszyn, o owych
ogromnych motach parowych, wacych przeszo 100 cent-

narów, które z atwoci cieraj na proch gaz granitowy,

a zarazem s zdatne do wykonywania najlejszych ude-

rze, dokadnie wymierzonych a do najdrobniejszych ró-

J
) „The Industry of Nations, London 1855", 2 tom, str. 239.

Z tego dziea przytacza Mars nastpujce zdanie o wynalazku „slide

rest": Jakkolwiek ten dodatek do tokarni moe si wydawa prostym

i nieznacznym, zdaniem naszym nie powiemy za wiele, jeli twierdzi

bdziemy, e jego wpyw na ulepszenie i rozszerzenie budowy maszyn by
równie wielki, jak wpyw, wywoany ulepszeniem maszyny parowej przez

Watta".
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nic i t. d.? A kady dzie przynosi nam wieci o nowych
postpach maszyn, o nowym rozszerzeniu ich dziedziny.

W manufakturze podzia pracy by jeszcze przewanie
subjektywny, proces szczegóowy by dostosowany do osoby

robotnika; w systemie maszynowym za wielki przemys
posiada organizm produkcyjny zupenie objektywny, który

staje zupenie gotowy wobec robotnika i do którego ten

przeto stosowa si musi. Kooperacja, wyparcie odosobnio-

nego robotnika przez zrzeszonego, nie jest ju przypadko-

wa, lecz „koniecznoci techniczn, podyktowan przez natur

rodka pracy ".

2. Oddawanie wartoci produktowi

ze strony maszynerji.

Podobnie jak proste narzdzie, maszyna naley do

kapitau staego. Nie wytwarza ona wartoci, lecz oddaje

tylko sw wasn warto produktowi, w pojedynczym

wypadku warto tego, co traci przez swoje zuycie.

Maszynerja wchodzi do procesu pracy czowieka, do

procesu uytkowania tylko czciowo. To samo zachodzi

i przy narzdziu, jednak rónica midzy pierwotn war-

toci cakowit a wartoci czciow, oddawan produkto-

wi, jest przy maszynie o wiele wiksza, ni przy narzdziu,

poniewa ona jest zrobiona z trwalszego materjau, a po

wtóre wskutek swego uregulowania wedug praw cile

naukowych umoliwia wiksz oszczdno w zuywaniu

czci skadowych i w uyciu materjaów pomocniczych,

jak oliwa, wgiel i t. d., a nareszcie pole jej produkcji jest

bez porównania wiksze, ni pole produkcji narzdzia.

Przy danej rónicy pomidzy wartoci maszynerji

a wartoci czciow, przeniesion na jej produkt dzienny,

stopie, w jakim ta warto czciowa wpywa na podro-

enie produktu, zaley od rozmiarów produktu. W wyka-
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dzie, wygoszonym w roku 1S58 p. Baynes z Blackburn
oceni, e rkady rzeczywisty mechaniczny ko parowy l

)

porusza 450 ..selfacting" (samodzielnych) wrzecion albo 15

warsztatów tkackich dla tkaniny 40-calowej i t. d.
u Tym

sposobem rozdzielaj si dzienne koszta konia parowego,

a zuycie poruszanej przeze maszynerji rodziela si na

produkcj dzienn 450 wrzecion albo 15 mechanicznych

warsztatów tkackich; czstka wartoci, przenoszona tym
sposobem na ut przdzy albo na okie tkaniny, jest wic
znikomo drobniutka.

Przy danym zakresie dziaalnoci maszyny roboczej, t. j.

przy danej liczbie jej narzdzi, albo gdzie, jak przy mocie
parowym, chodzi o si, przy danych rozmiarach jej siy,

masa produktów zaley od szybkoci, z jak maszyna pra-

cuje.

Wielko wartoci czstkowej, oddawanej przez maszy-

nerj produktowi, przy danym stopniu przenoszenia war-

toci zaley od wielkoci jej wasnej wartoci. Im mniej

pracy ona sama kosztuje, tym wicej wartoci dodaje pro-

duktowi. Jeli jej produkcja kosztuje tyle pracy, ile jej

uywanie zaoszczdza, wtedy zachodzi prosta zmiana miejs-

ca pracy, ale niema powikszenia produkcyjnoci pracy.

Produkcyjno maszyny mierzy si stopniem, w którym

oszczdza si robocza ludzka. Nie jest to zatym adn
sprzecznoci z zasad produkcji maszynowej, e wogóle,

w porównaniu z towarami, wytwarzanemi w rzemiole albo

w manufakturze, w produkcie maszynowym warto czcio-

wa, zawdziczona rodkowi pracy, jest wzgldna, t. j. w sto-

sunku do wartoci cakowitej produktu wzrasta, gdy tym-

czasem sama jest bezwzgldna.

J

) Do tego dodaje Engels, wydawca 3 i 4 wydania „Kapitau",

w dopisku: _Ko parowy równa si sile 33,000 stopofuntom na minut,

t. j. sile, podnoszcej 33,000 funtów w 1 minucie na 1 stop (angielska).

albo 1 funt na 33.000 stóp. O takim koniu parowym jest powyej mowa.
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Ze stanowiska nadania produktowi wikszej tanioci,

granica dla uywania maszynerji polega na tym, eby
produkcja jej samej kosztowaa mniej pracy, ni jej uy-
wanie oszczdza pracy. Kapita za, jak widzielimy, nie

opaca pracy uytej, lecz opaca tylko warto uytej siy

roboczej, dla niego wic uywanie maszyn jest ograniczone

przez rónic pomidzy wartoci maszyny a wartoci cako

wita zaoszczdzonej przez ni w czasie jej trwania siy

roboczej, albo, poniewa rzeczywista paca robotnika to

spada poniej wartoci jego siy roboczej, to podnosi si

wyej ponad ni, poniewa ta paca w rónych krajach,

w rónych epokach i w rónych gaziach pracy jest róna,

jest ograniczone przez rónic pomidzy cen maszynerji

a cena siy roboczej, któr ona ma zastpi. Tylko ta ró-

nica ma znaczenie dla kapitalisty, tylko ona wywiera na

niego nacisk rodkiem przymusowym konkurencji, a std

pochodzi, e dzi niekiedy maszyny, w jednym kraju ko-

rzystne, w innym nie s uywane. W Ameryce wynale-

ziono maszyny do tuczenia kamieni, w starym wiecie ich

nie uywaj, poniewa tutaj proletarjusz, wykonywajcy
t prac, otrzymuje zapat za tak drobn cz swej pra-

cy, e maszyny sprawiyby podroenie produkcji dla kapi-

talisty.

Nizkie normy pacy s wprost przeszkod do zapro-

wadzania maszyn, a wic i z tego stanowiska s uszczerb-

kiem dla rozwoju spoecznego.

Dopiero w spoeczestwie, któreby znioso przeciwie-

stwo midzy kapitaem a prac, maszyny miayby wolne

pole do zupenego rozwoju.
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3. Najblisze skutki pzedsibiorstwa, uy-

wajcego maszyn, dia robotników.

„0 ile maszyna czyni zbyteczn si miniow, staje

si rodkiem do uywania robotników bez siy miniowej albo

o niedojrzaym rozwoju cielesnym, ale z wiksz zwinnoci

czonków. Potny rodek, zastpujcy prac i robotników,

natychmiast zamienia si w rodek do pomnoenia liczby na-

jemników przez zapisanie wszystkich czonków rodziny ro-

botniczej, bez rónicy pci i wieku, pod bezporedni wa-
dz kapitau". Miejsce nietylko zabawy dziecicej, ale take

miejsce swobodnej pracy w gronie domowym dla rodziny

zastpuje robota przymusowa dla kapitalisty. „Praca ko-

biet i dzieci — oto byo pierwsze sowo kapitalistycznego

stosowania maszynerji!"

Skutki, std wypywajce, byy pod wzgldem eko-

nomicznym, spoecznym i moralnym zarówno zowrogie dla

klasy robotniczej.

Dotychczas warto siy roboczej okrelaa si czasem

roboczym, potrzebnym na utrzymanie nietylko indywidu-

alnego robotnika dorosego, lecz caej rodziny robotniczej,

której on by ywicielem. Teraz za, gdy ona i dzieci

równie zostay zacignite na rynek roboczy i otrzymay

mono zarobkowania wraz z mem i ojcem, z czasem

warto siy roboczej ma podzielia si na ca jego ro-

dzin. A do tego ruchu icartoci siy roboczej dziwnie

prdko dostosowa si odpowiedni ruch jej ceny, t. j. pacy

roboczej. Zamiast ojca, stopniowo caa rodzina, aby wyy,
musi pracowa za pac dzienn i tym sposobem dostar-

cza kapitaowi nietylko pracy, lecz take -pracy dodatkoicej.

Maszyna tym sposobem powiksza nietylko materja do

wyzyskiwania, lecz podwysza take stopie wyzysku.

Zreszt nie jest tu wykluczony pewien nominalny

przyrost dochodów rodziny robotniczej. Jeli teraz zamiast
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ojca pracuj ojciec, matka i dwoje dzieci, to cakowita

paca najczciej bywa wysza, ni dawniej bya paca
ojca samego. Ale zarazem powikszyy si i koszta utrzy-

mania. Maszyna sprawia wiksz gospodarno w fabrjce,

ale przemys maszynowy kadzie kres gospodarnoci w domu

robotnika. Robotnica fabryczna nie moe by zarazem go-

spodyni domu. Oszczdno i celowe uywanie rodków
ywnoci staj si niepodobiestwem.

Dawniej robotnik sprzedawa swoj wasn si robo-

cz, któr rozporzdza, jako osoba wolna, przynajmniej

formalnie. Teraz robotnik staje si handlarzem niewolni-

ków i sprzedaje on i dzieci fabryce. Jeli faryzeusz ka-

pitalistyczny publicznie rzuca gromy na t „bestjalno",

to zapomina, e on sam j stworzy, j wyzyskuje i chcia-

by j uwieczni pod pikn nazw „wolnoci pracy". Ale

naprzeciw „bestjalnoci" rodziców robotniczych staje ten

wielki fakt, e doroli robotnicy mscy wywalczyli w fa-

brykach angielskich ograniczenie pracy kobiecej i dzie-

cicej.

Marx przytacza wiele przykadów na zgubny wpyw
pracy fabrycznej kobiet i dzieci. Wskazujemy tu na te

przykady i przytoczymy tylko jeden przykad z nowszych

czasów, z ksiki Singera: „Badania stosunków spoecz-

nych w okrgach fabrycznych Czech pónocno wschodnich"

(Lipsk 1885). Dane tej ksiki umoliwiaj nam porówna-

nie redniej miertelnoci dzieci w kraju, który prawie nie

zna zupenie wielkiego przemysu, w Norwegji, z ich mier-

telnoci w okrgach, w których wielki przemys jest wy-

soko rozwinity, a w czasie wydania tej ksiki nie by
jeszcze skrpowany prawodawcz ochron pracy. Mamy tu

na myli Czechy pónocno-wschodnie.

W Norwegji (1866-1874) na 10,000 noworodków y-
wych obojga pci przypadao w wieku do 1 roku 1063 wy-

padków mierci. A w nastpujcych okrgach przemyso-

wych liczono na 10,000 noworodków ywych, wypadków
mierci:
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w miejscowociach: w pierwszym roku ycia:

Hohenelbe 3026

Gablonz 3104

Braunau 3236

Trautenau 3475

Reichenberg, okolica 3805

Friedland 4130

miertelno niemowlt w okrgach fabrycznych bya
wic irzij albo cztery razi/ wiksza, ni w zacofanej pod

wzgldem „kultury" Norwegji! Wielkiej miertelnoci

w owych okrgach nie mona wraz z Malthusjanami przy-

pisywa nadmiernej podnoci ludnoci. Cyfra urodze jest

raczej nadzwyczaj maa. W okrgach, zbadanych przez

Singera, na 1000 mieszkaców przypada rocznie nie cae

35 urodze, w Niemczech prawie 42, w caej Austrji prze-

szo 40.

Obok upoledzenia cielesnego i moralnego, zamiana

ludzi niedojrzaych na proste maszyny do wytwarzania

nadwartoci wywoaa takie „spustoszenie intelektualne, które

naley odrónia od owej domorosej niewiadomoci, w któ-

rej umys ley odogiem, ale nie traci swej zdolnoci do

rozwoju i swej przyrodzonej podnoci".

Ale jeden „bogi" skutek ma jednak wywoane przez

maszyny zacignicie dzieci i kobiet do skombinowanego

personelu robotniczego: pomaga ono nareszcie przeama
opór, który robotnik mski stawia jeszcze w manufaktu-

rze despotyzmowi kapitau.

Co jest celem maszynerji, dlaczego kapitalista zapro-

wadza maszyny? Czy w tym celu, aby uly pracy ro-

botników? Bynajmniej. Maszynerja ma na celu powik-

szenie tanioci towarów przez podwyszenie siy produkcyj-

nej pracy, oraz skrócenie tej czci dnia roboczego, której

robotnik potrzebuje do wyprodukowania wartoci jego siy

roboczej, na korzy tej czci, w której wytwarza nad-

warto,
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Widzielimy za, e raaszynerja jest tym produkcyj-

niejsza, im mniejsza jest ta cz jej wasnej wartoci, któ-

r oddaje okrelonej masie produktów. A ta cz jest

tym mniejsza, im wiksza jest masa produktów, któr wy-

twarza; masa produktów za jest tym wiksza, im duej

trwa okres, w czasie którego maszyna jest czynna. Czy

za dla kapitalisty jest rzecz obojtn, czy ten „okres pra-

cy" jego maszynerji rozdziela si na 15 lat przy 8 godzin-

nej dziaalnoci dziennej, czy te na 7 1

2
lat przy 16 go-

dzinnej pracy dziennej? Biorc rzecz matematycznie, czas

uytkowania w obydwu razach jest jednakowy. Ale nasz

kapitalista rachuje inaczej.

Powiada sobie po pierwsze: W 7Y3
lat przy 16-go-

dzinnej pracy dziennej maszyna dodaje ogólnemu produk-

towi nie wicej wartoci, jak w cigu 15 lat przy 8-go-

dzinnej pracy dziennej, ale w pierwszym razie produkuje

swoj warto dwa razy tak szybko, jak w drugim razie,

i stawia mi w tym przyjemnym pooeniu, e w cigu

7V2 lat mog zagarn tyle pracy dodatkowej, co w prze-

ciwnym razie w cigu 15 lat — pominwszy nawet inne

korzyci, które sprowadza przeduenie dnia roboczego.

A dalej: Moja maszyna zuywa si nietylko w czasie

uywania, ale i wtedy, gdy jest nieczynna i naraona na

wpywy ywioów. Grdy spoczywa, rdzewieje. Takie zu-

ycie za jest czyst strat, której mog unikn, im bar-

dziej skraca bd czas spoczynku.

A dalej jeszcze: W naszym czasie cigych przewrotów

technicznych codzie mog si spodziewa, e moja ma-

szyna straci sw warto wskutek wynalezienia taszej

i technicznie ulepszonej konkurentki. Im prdzej wic na

niej odbij jej warto, tym mniejsze bdzie niebezpiecze-

stwo tej fatalnoci.

Mówic mimochodem, to niebezpieczestwo jest naj-

wiksze przy pierwszym zaprowadzeniu maszynerji w ja-

kiejkolwiek gazi produkcji; tutaj nowe metody nastpuj
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po sobie jedna po drugiej. Dlatego te wtedy najsilniej

wystpuje denie do przeduenia dnia roboczego.

Nasz kapitalista powiada dalej: Moje maszyny, moje

budynki i t. d. przedstawiaj kapita tylu a tylu tysicy.

Gdy one s nieczynne, mój kapita nie daje mi procentów.

Im duej wic s czynne, tym lepiej uytkuj nietylko

z nich, lecz i z kapitau, woonego w budynki i t. d.

Do tych rozwaa kapitalisty przycza si jeszcze

pobudka, której on, co prawda, nie uwiadamia sobie wca-

le, zarówno jak i jego uczony rzecznik, ekonomista poli-

tyczny, która jednak jest bardzo siln. Kapitalista sprawia

sobie maszyny, aby zaoszczdzi pac robocz (kapita

zmienny), aeby nadal robotnik w cigu jednej godziny

wytworzy tyle towaru, ile dotd w trzy albo cztery go-

dziny. Maszyna powiksza produkcyjno pracy i przez to

powiksza prac dodatkow kosztem pracy koniecznej,

a przez to podwysza rat nadwartoci. Ale do tego rezul-

tatu doj moe jedynie przez zmniejszenie liczb// robotników,

zatrudnionych przez dany kapita. Przedsibiorstwo, uywa-
jce maszyn, zamienia cz kapitau, która przedtym bya
zmienna, t. j. zamieniaa si w yw si robocz, na ma-

szynerj, t. j. na kapita stay.

Wiemy za, e masa nadwartoci okrela si po pierw-

sze przez rat nadwartoci, a po wtóre przez liczb zatrudnio-

nych robotników. Zaprowadzenie maszyn w wielkim prze-

myle kapitalistycznym usiuje powikszy pierwszy czyn-

nik masy nadwartoci przez zmniejszenie drugiego. Wic
w uywaniu maszyn do produkowania nadwartoci tkwi

sprzeczno wewntrzna. Ta sprzeczno zmusza kapita

do wyrównywania stosunkowego ubytku wyzyskiwanych

robotników przez to, e nie poprzestajc na przyrocie

wzgldnej pracy dodatkowej, usiuje take powikszy bez-

wzgldn prac dodatkow i o ile monoci przeduy
dzie roboczy.

Kapitalistyczne uywanie maszyn wytwarza zatym

cay szereg nowych, potnych pobudek do bezmiernego
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przeduania dnia roboczego. A zarazem zwiksza mono
jego przeduania. Poniewa maszyna moe by czynn
bez przerwy, wic kapita w swym usiowaniu przeduenia

dnia roboczego jest skrpowany jedynie granicami, które

mu stawia naturalne wyczerpanie ludzkiego pomocnika ma-

szyny, t. j. robotnika, i jego opór. Opór jego amie przez

wciganie powolniejszego i gitszego ywiou kobiecego

i dziecicego do produkcji, jakote przez wytwarzanie

„zbytecznej" ludnoci robotniczej, skadajcej si z robotni-

ków, pozbawionych pracy przez maszyn. Tym sposobem

maszyna obala wszelkie granice moralne i naturalne dnia

roboczego, i jakkolwiek jest „potnym rodkiem do skró-

cenia czasu roboczego", staje si mimo to niezawodnym

rodkiem do zamienienia caego czasu ycia robotnika i je-

go rodziny na rozporzdzalny czas roboczy dla wyzyskania

robotnika.

Marx koczy rozdzia, w którym to stwierdza, nast-

pujcemi sowy: „Arystoteles, najwikszy myliciel staro-

ytnoci, marzy: «Grdyby kade narzdzie na dany rozkaz

albo i uprzedzajc go, mogo wykonywa przypadajce mu
dzieo, tak jak arcydziea Dedala same si poruszay, albo

jak trójnogi Hefajsta same przez si szy do witej pracy,

gdyby czóenka tkackie same tkay, wtedy ani majster nie

potrzebowaby pomocników, ani panowie niewolników>.

A Antiparos, poeta grecki z czasów Cycerona, powita wy-

nalazek myna wodnego do mielenia zboa, t form pier-

wotn wszelkiej maszynerji produkujcej, jako oswobodzi-

ciela niewolnic i przywróciciela wieku zotego. Poganie,

ach, ci poganie!" Oni, jak to zauway roztropny Bastiat,

a jeszcze przed nim jeszcze roztropniejszy Mac Culloch,

nie rozumieli nic z caej ekonomji politycznej i z chrze-

cijastwa. Nie rozumieli midzy innemi, e maszyna jest

najlepiej wypróbowanym rodkiem do przeduenia dnia

roboczego. Tumaczyli n. p. niewol jednego, jako rodek

do cakowitego rozwoju ludzkiego innych. Ale aeby go-
19

Nauki ekonomiczne. L "
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si niewol mas, w celu wyniesienia kilku nieokrzesanych

albo nawpó wyksztaconych parwenjuszów na stanowisko

„eminent spinners" (wybitnych przdzalników), „extensive

sausage makers" (wielkich kiebaników) i „infuential shoe

black dealers" (wpywowych handlarzy szuwaksu) — na to

nie posiadali organu specyficznie chrzecijaskiego".

Im bardziej rozwijaj si maszyny, a wraz z niemi

osobna klasa dowiadczonych robotników maszynowych,

tym bardziej ywioowo wzrasta szybko, a zarazem wy-

siek, intensywno pracy. Ale ta wzmoona intensywno
jest moliwa tylko dopóty, dopóki dzie roboczy nie jest

przeduony poza pewn granic, tak samo, jak na pew-

nym stopniu rozwoju wzmoenie intensywnoci pracy jest

moliwe tylko przy odpowiednim skróceniu dnia roboczego.

Gdzie chodzi o prac, powtarzajc si regularnie dzie

w dzie, tam sama natura stawia swój zakaz: Dotd, a nie

dalej

!

W pierwszych czasach przemysu fabrycznego w An-

glji przeduenie dnia roboczego i wzmagajca si inten-

sywno pracy fabrycznej szy w parze. Ale skoro wymu-

szone przez oburzon klas robotnicz prawodawcze ogra-

niczenie dnia roboczego odebrao kapitaowi mono osi-

gania na pierwszej z tych dróg wzmoonej produkcji nad-

wartoci, kapita z caym naciskiem rzuci si na osiganie

podanego rezultatu przez przypieszony rozwój systemu

maszynowego i wiksz oszczdno w procesie produkcji.

J^li dotychczas metoda produkowania wzgldnej natwar-

toci wogóle polegaa, na tym, eby przez wzmoon pro-

dukcyjno pracy uzdolni robotnika do produkowania

z tym samym nakadem pracy w tym samym czasie wik-

szej iloci produktów, to teraz chodzi o to, eby prz^z

zwikszony nakad pracy w tym samym czasie osign wiksz
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ilo pracy. Skrócenie dnia roboczego sprowadza dla ro-

botnika wzmoenie napicia siy roboczej, „cilejsze wy-

penienie przerw czasu roboczego", t. j. wiksz „konden-

sacj pracy". W jednej godzinie dziesiciogodzinnego dnia

roboczego musi pracowa wicej, ni dawniej w jednej go-

dzinie dwunastogodzinnego dnia roboczego. Tym sposobem

w okrelonym okresie czasu wydusza si wiksza masa

pracy.

Wymienilimy ju obydwie drogi, na których mona
osign ten rezultat: wiksza ekonomja w procesie pracy

i przypieszony rozwój systemu maszynowego. W pierwszym

razie kapita metod wypaty zarobku (zwaszcza zapat
od sztuki, o której pomówimy póniej) stara si o to, eby
robotnik w krótszym czasie wydawa wicej siy roboczej

ni przedtym. Podwysza si regularno, jednostajno,

porzdek i energj pracy. Nawet tam, gdzie kapita nie

mia na swe rozporzdzenie drugiego rodka, t. j. wydu-

szania z robotnika wicej pracy przez wzmoon szybko

biegu maszyny poruszajcej albo przez rozszerzenie rozmia-

rów maszyny, któr naley kontrolowa, nawet tam w tym

kierunku o^^nito rezultaty, które zadaj kam wszelkim

kiedykolwiek podnoszonym wtpliwociom. Prawie przy

kadym skróceniu czasu roboczego fabrykanci owiadczaj,

i praca w ich zakadach jest tak starannie dozorowana,

a" uwaga ich robotników jest tak naprona, e byoby
niedorzecznoci, gdyby chciano po jej wzmoeniu oczeki-

wa znaczniejszego rezultatu; a zaledwie przeprowadzono

skrócenie dnia roboczego, ci sami fabrykanci zmuszeni s
przyzna, e ich robotnicy w krótszym czasie wykonywaj
nietylko tyle, ale niekiedy i wicej pracy, ni przedtym

w duszym czasie, nawet przy niezmienionych rodkach

pracy. Tak samo rzecz si ma z udoskonaleniem maszy-

nerji. Ilekro owiadczano, e doszo si do ostatecznych

granic tego, co na dugi przecig czasu mona osign,
zawsze przekraczano t granic ju po krótkim czasie.
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Wytanie robotników przy krótszym dniu roboczym

jest tak silne, e angielscy inspektorzy fabryczni, jakkol-

wiek „niezmordowanie wychwalaj bogie rezultaty praw

fabrycznych z roku 1844 i 1850", jednak w siódmym dzie-

sicioleciu zeszego wieku przyznali, e skrócenie dnia ro-

boczego ju wywoao intensywno pracy, zagraajc zdrowiu

robotników.

Ci, którzy mniemaj, e zaprowadzenie normalnego

dnia roboczego przywróci harmonj midzy kapitaem
a prac, bardzo si myl.

„Nie podlega najmniejszej wtpliwoci", powiada

Mara, e tendencja kapitau, skoro mu przeduenie dnia

roboczego raz na zawsze przez prawo zostao przecite,

musi zmierza do powetowania swego uszczerbku przez

systematyczne wzmaganie intensywnoci pracy i do zamie-

niania wszelkiego ulepszenia maszynerji na rodek do wy-
ciskania wikszej siy roboczej, a wic wkrótce musi do-

prowadzi do punktu zwrotnego, w którym stanie si nie-

uniknionym ponowne zmniejszenie godzin roboczych"

.

Gdzie zaprowadzono dziesiciogodzinny normalny dzie
roboczy, wzmiankowane powyej usiowania fabrykantów

w niezbyt dugim czasie czyni koniecznym omiogodzinny

dzie roboczy.

To w naszych oczach przemawia nie przeciw, lecz za

normalnym dniem roboczym. Jak kada prawdziwa re-

forma socjalna, zmierza on poza siebie, jest elementem

dalszego rozwoju, a nie zabagnienia spoeczestwa.

4. Maszyna jako „wychowawczyni"

robotnika.

Dotychczas mówilimy o skutkach zaprowadzenia ma-

szynerji, które przedewszystkim maj znaczenie ekono-
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miczne; teraz rozpatrzmy skutki maszynerji na robotników,

posiadajce znaczenie wprost moralne.

Jeli porównamy caoksztat nowoytnego, uywaj-
cego maszyn zakadu produkujcego, t. j. fabryki z przed-

sibiorstwem rzemielniczym albo z manufaktur, to od-

razu rzuca si w oczy, e gdy w manufakturze i rzemiole

robotnik posuguje si narzdziem, przeciwnie w fabryce

on wanie maszynie sluzy\ jest on „ywym dodatkiem"

istniejcego niezalenie od niego martwego mechanizmu.

„Filozof", albo, jak Marx go nazywa, Pindar systemu

maszynowego, Dr. Andrew Ure, nazywa nowoytn fabry-

k „ogromnym automatem, zoonym z niezliczonych or-

ganów mechanicznych i wiadomych, dziaajcych w poro-

rozumieniu z sob i bez przerwy, aeby wyprodukowa
ten sam przedmiot, tak, e te wszystkie organy s poddane

jednej sile poruszajcej, która si porusza sama". W innym
miejscu mówi on o poddanych „dobroczynnej potgi pary".

Za t „dobroczynn potg" naturalnie ukrywa si jej

pan i wadca, kapitalista, który jest dobroczynny tylko

dla siebie.

W kadej fabryce, obok masy robotników przy ma-

szynie roboczej i ich pomagrów, napotykamy nieliczny

personel, do którego naley kontrolowanie i utrzymywanie

w ruchu caej maszynerji. Ta klasa robotników, wykszta-

cona albo naukowo (inynjerzy), albo rzemielniczo (me-

chanicy, stolarze i t. p.), stoi poza koem robotników

fabrycznych i dlatego tu dla nas nie wchodzi w rachub.

Moemy tu równie pomin pomagrów, których usugi

dla swej prostoty najczciej mog by zastpione przez

maszyny (co okazao si wszdzie, gdzie przez ustawodaw-

stwo fabryczne najtasi z tych robotników, t. j. dzieci,

zostali usunici z fabryk) albo przynajmniej dopuszczaj

szybk zmian osób, obarczonych tym cikim brzemie-

niem. Chodzi tu nam o waciwego robotnika fabryczne-

go, o robotnika przy maszynie roboczej.
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Do maszyny roboczej wraz z dawniejszym narzdziem
robotnika (ig, wrzecionem, dótem) przesza take jego

szczególna zrczno w wadaniu tym narzdziem. Potrzeba

mu tylko jeszcze jednej zrcznoci w przystosowywaniu swo-

jego wasnego ruchu do jednostajnego, nieprzerwanego

ruchu maszyny. T zrczno nabywa si najprdzej

w wieku modocianym. Robotnik musi wczenie zaczyna,

a fabrykant nie jest zmuszony korzysta jedynie z kate-

gorji robotników, wychowanych wycznie do roboty ma-
szynowej, lecz znajduje szybko zastpstwo w podrastajcej

modziey robotniczej, któr odrazu moe zacign do

pracy.

Proudhon w swojej „Filozofji ndzy" nazywa maszyn
„protestem gienjuszu przemysu przeciwko pracy rozdrobnio-

nej i mobójczej", nazywa j ^przywróceniem robotnika 1,1

.

Faktycznie maszynerja, co prawda, obala stary system

podziau pracy z jego warunkami technicznemi, a jednak

napotykamy w fabryce jego dalszy cig, i to w formie,

jeszcze bardziej niegodnej czowieka. Robotnik wprawdzie

ju przez cae ycie nie pracuje narzdziem czciowym,
ale zato, w interesie wzmoonego wyzysku, maszynerja

jest naduywana na to, eby go z dziecistwa zamieni
w cze maszyny czciowej, i tym sposobem dokonywa si
jego bezradna zaleno od caoci fabryki, innemi sowy,
od kapitalisty. Jego praca jest odarta z wszelkiej treci

duchowej, jest ju tylko harowaniem mechanicznym, wstrz-

sajcym nerwami. Jego specjalna zrczno staje si nik
drobnostk w porównaniu z nauk, z ogromnemi siami

przyrody i masow prac zbiorow, ucielenion w syste-

mie maszynowym. A jak jest zmuszony poddawa si bez

oporu automatycznemu biegowi maszynerji, tak jednocze-

nie poddawa si musi surowej karnoci, zaprowadzonej

przez waciciela fabryki.

Jakakolwiek bdzie forma organizacji spoecznej,

zawsze wspólna praca na tak rozleg skal, oraz uywanie
wspólnych rodków pracy, zwaszcza maszynerji, wymaga
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bdzie takiego uregulowania procesu pracy, które go uczyni

niezalenym od widzimisi wspópracujcej jednostki. Jeli

nie chcemy si wyrzec korzyci produkcji maszynowej, to

zaprowadzenie pewnej dyscypliny, której wszyscy musz
podlega, staje si koniecznoci. Ale dyscyplina i dyscy-

plina—to dwie róne rzeczy. W wolnej wspólnocie, w któ-

rej dyscyplina spada na wszystkich, ona nikogo nie gnbi;

narzucona za przymusowo na korzy jednostek, dyscy-

plina nazywa si niewol, i jako ciemice jarzmo, jest

znoszona z najwikszym wstrtem, skoro wszelki opór

okaza si daremnym. Potrzeba wic byo cikich walk,

zanim si udao przeama opór robotników przeciw pracy

przymusowej, na któr ich skazuje maszyna. Ure we

wspomnianej ju ksice kadzie nacisk na to, e Wyatt

nadugo przed Arkwrightem wynalaz by sztuczne palce

przdzalnicze, e jednak gtówna trudno polegaa nie tyle

na wynalezieniu mechanizmu samodziaajcego, ile na wy-

nalezieniu i przeprowadzeniu kodeksu dyscyplinarnego, odpo-

wiadajcego potrzebom systemu automatycznego! A wic
zómy wieniec laurowy na gow „szlachetnego" golarza

Arkwrighta, który dokona tego przedsiwzicia, „godnego

Herkulesa".

Kodeks dyscyplinarny, t. j. regulamin fabryczny nowo-

ytnego kapitalisty nic nie wie o tak drogim buruazji

konstytucyjnym systemie „podziau wadz", ani te o dro-

szym jej jeszcze systemie reprezentacyjnym, lecz jest tylko

wyrazem nieograniczonego samowadztwa przedsibiorcy nad

jego robotnikami. „Miejsce bata poganiacza niewolników",

powiada Marx, „zastpuje ksiga karna dozorcy. Wszyst-

kie kary naturalnie wychodz na kary pienine i potrcenia

z pacy, a przenikliwo prawodawcza Likurgów fabrycz-

nych sprawia, e przekroczenie ich ustaw jest o ile mo-
noci jeszcze intratniejsze dla nich, ni ich przestrzeganie".

Tak si amie opór i pewno siebie robotnika. A przy-

tym jest on wskutek jednostronnej czynnoci miniowej
cielenie skarowaciay, przez ze powietrze fabryczne, przez
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oguszajcy haas w czasie pracy przygnbiony — oto

skutki wychowawcze maszynerji!

Mówilimy przed chwil o oporze robotników przeciw

wprowadzeniu maszyn. Przytym jednak poczucie, e ma-
szyna zadaje cios miertelny wolnoci robotnika, wystpo-
wao bardziej instynktownie; w pierwszym rzdzie ten

opór zwraca si przeciw maszynie, jako rodkowi do uczy-

nienia pracy ludzkiej zbyteczna. Z tego stanowiska nawet

nifyn tasiemkowy, wynaleziony w poowie wieku XVI
w Gdasku, przez tamtejsz rad miejsk zosta zawieszo-

ny, podobnie póniej w Bawarji, w Kolonji, a w roku 1685

edyktem cesarskim zosta zabroniony na cae Niemcy.

Bunty robotników angielskich przeciw zaprowadzeniu ma-
szyn cigny si a do XIX stulecia, a to samo zjawisko

powtarza si i w innych krajach. We Francji takie bunty

zdarzay si jeszcze w czwartym dziesicioleciu, w Niem-
czech jeszcze w roku 1848.

Bardzo to atwo lamentowa po faryzejsku nad tym
brutalnym sposobem opierania si najwikszemu postpowi
czasów nowoytnych, ale faktem jest, e maszyna wszdzie
wystpowaa najpierw jako nieprzyjacióka robotnika, prze-

znaczona na to, eby go wyprze. W okresie manufaktury
w podziale pracy i w kooperacji w warsztatach uwydat-

niaa si bardziej strona pozytywna, e praca robotników

stawaa si bardziej 'produkcyjn, ale maszyna odrazu wy-
stpia jako konkurentka robotnika. Dla robotników, przez

ni wypartych, ma to by wielk pociech, e ich cierpie-

nia po czci s tylko „przemijajce", po czci e maszyna

tylko powoli owada caym polem produkcji i tym sposo-

bem rozmiary i intensywno jej skutków burzcych s
jakby osabione. „Jedna pociecha", odpowiada na to Marx,

„zabija drug". W ostatnim wypadku w warstwie robot-

niczej, z ni konkurujcej, maszyna wytwarza chroniczn

ndz, a gdzie przejcie jest szybkie, tam dziaa masowo
i ostro. „Dzieje wiata nie przedstawiaj straszniejszego

widowiska, jak powolne, wlokce si przez cae dziesicio-
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lecia, nareszcie w r. 1838 dokonane upadanie angielskich

tkaczów baweny. Wielu z nich umaro z godu, wielu

wegietowao dugo ze swemi rodzinami o 2 1

/* d (20 gro-

szach) dziennie. Ostro za dziaaa angielska maszynerja

baweniana w Indjach Wschodnich, których gubernator

gieneralny w 1834/35 r. stwierdzi: „Ndza ta nie znajduje

chyba podobnego przykadu w historji handlu. Koci tka-

czów baweny bielej na równinach Indji". Naturalnie,

dodaje Marx z gorzkim sarkazmem, o ile ci tkacze poeg-

nali ycie doczesne
;
maszyna przyniosa im tylko „doczes-

ne niedogodnoci". rodek pracy zabija robotnika. To oka-

zuje si naj wymowniej, gdzie nowo zaprowadzona maszy-

nerja konkuruje z tradycyjnym przedsibiorstwem rzemiel-

niczym albo manufakturalnym. Ale w obrbie wielkiego

przemysu cige ulepszanie maszynerji sprowadza ten sam

rezultat. l[arx popiera to twierdzenie mnóstwem przyka-

dów z raportów angielskich inspektorów fabrycznych, przy-

kadów, których nie bdziemy tu przytaczali, poniewa sa-

memu faktowi nikt zaprzeczy nie moe.
Zwrómy si raczej jeszcze raz od maszyny, jako kon-

kurentki, do maszyny, jako „wychowawczyni" robotnika.

Liczne „przywary", do których klasa robotnicza zdaniem

swych przyjació kapitalistycznych, jak wiadomo, jest skon-

na,—wymiemy tu tylko krnbrno, lenistwo i pijastwo

—

nie maj dzielniejszego przeciwnika nad maszyn. Ona to

jest najpotniejszym rodkiem bojowym kapitau przeciw

robotnikom, jeli si opieraj jego samowadztwu, jeli nie

s zadowoleni z tej pacy, któr kapita im przyznaje, z te-

go czasu roboczego, który kapita im narzuca, jeli si

omiel podnie bunt w formie strajku i t. p. „Monaby",

powiada Marx, „napisa ca historj wynalazków, poczy-

najc od r. 1830, które weszy w
a
uycie jedynie jako rodki

wojenne przeciwko buntom robotników". Ale poniewa

kade dalsze stosowanie „rodków nauki" w przemyle, t. j.

rozwój maszynerji, jest bardzo podanym postpem, wic

zdaje si, e owe przywary przyczepiono robotnikom spe-
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cjalnie w tym celu, aby byli mimowolnemi pjouierami po-

stpu. Tak wic widzimy, jak w wiecie kapitalistycznym

wszystkie rzeczy ostatecznie wychodz na dobre, nawet

przywary robotników.

5. Maszyna i rynek roboczy.

Maszyna wypiera robotników — jest to fakt, któremu

nie mona zaprzeczy, który jednak jest bardzo nieprzy-

jemny dla tych, którzy w istniejcym systemie produkcji

upatruj najlepszy w wiecie system. Dlatego podejmowa-

no liczne próby zatarcia tego nieprzyjemnego faktu.

Tak n. p. cay szereg ekonomistów narodowych twier-

dzi, e wszelka maszynerja, wypierajca robotników, za-

wsze z koniecznoci uwalnia odpowiedni kapita na zatrud-

nienie tych robotników. Tym kapitaem maj by rodki

ywnoci, które robotnicy byliby spoyli, gdyby byli pozo-

stali w pracy! Wic, jak twierdz, te rodki ywnoci s
uwolnione przez zwolnienie robotników, i zaraz wytwarza

si potrzeba wynalezienia dla tych robotników jakiego za-

jcia, aby ta ywno moga by przez nich spoyta.

W rzeczywistoci jednak ywno, któr robotnik ku-

puje na swój uytek, nie staje wobec niego jako kapita,

lecz jako proste towary. Dla niego kapitaem s pienidze,

za które sprzedaje swoj si robocz. A te pienidze przez

zaprowadzenie maszyn nie s uwolnione; su raczej do ich

kupna i przez to s uwiezione. Zaprowadzenie maszyn nie

uwalnia caego kapitau zmiennego, który suy na opa-

canie robotników', przez nie wypartych, lecz przynajmniej

czciowo zamienia go na kapita stay. Wic zaprowa-

dzenie nowej maszynerji oznacza przy niezmienionej wy-

sokoci uytego kapitau — powikszenie kapitau staego,

a zmniejszenie zmiennego.

Unaocznijmy to przykadem.
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Pewien kapitalista uywa kapitau 200,000 marek,

z tego 100,000 suy jako kapita zmienny. Zatrudnia 500

robotników. Zaprowadza maszynerj, umoliwiajc mu
wytwarza ten sam produkt zamiast z 500 robotnikami,

tylko z 200 robotnikami. A maszyna kosztuje 50,000

marek.

Poprzednio kapitalista uywa 100,000 marek kapitau

zmiennego i tyle staego. Teraz uywa 150,000 marek

kapitau staego, a tylko 40.000 marek kapitau zmiennego.

Tylko 10,000 marek zostao uwolnionych, które jednak mo-

g suy nie na zatrudnienie 300 robotników, lecz — jeli

s uyte w tych samych warunkach, co wiksza suma —
tylko na zatrudnienie zaledwie 10 robotników. Bo z owych

10,000 marek przynajmniej S000 marek trzeba u}' na

kupno maszyn i t. d.
;
a tylko 2000 marek pozostaj wolne

na kapita zmienny.

Widzimy, e odpowiedni kapita nie zosta uwol-

niony.

Marx wykaza, e teorja, jakoby maszyna wraz z ro-

botnikami uwalniaa take odpowiedni kapita, jest zupe-

nie nieuzasadniona. Jedyn moliwoci osabienia tego

fatalnego dowodu byo wkadanie Marsowi w usta równie

nieuzasadnionego twierdzenia.

Tak n. p. w pewnej rozprawce, w której autor zaat-

wia si z Marsem „naukowo", napotykamy nastpujcy

ustp:

^Maszyna jemu (Marxoim) zastpuje poprostu prac-, gdy

tymczasem moe te dawa sposobno do pracy dodat-

kowej i faktycznie nieraz ju j dawaa. Przytym nieko-

niecznie przez zwikszon produkcj praca w innym okr-

gu ziemi musi by uwolniona i przez to sta si zbyteczn,

jak to w pismach socjalistycznych czsto twierdzono z ca
stanowczoci. Nadprodukcja moe by atwo zuyta ju
przez to, e ogólna sia produkcyjna, a wraz z ni i zdol-

no do zwikszenia konsumpcji wzrosa a
. (Prof. Dr. J.



— 188 —

Lehr w „Vierteljahresschrift fur Yolkswirthschaft", rok 23,

t. 2, star. 114).

Profesor Juljusz Wolf w dziele, w którym si roi od

faszerstw i przekrce nauki Marxa, kadzie nawet Mar-

xowi w usta twierdzenie, „e gdy w kraju wzrasta ogólny

kapita, w najlepszym razie mniej wicej taka sama ludno
robotnicza, jak przedtym, moe znale zatrudnienie, wanie po-

niewa coraz wicej ludzi jest zastpionych przez maszy-

n". („Sozialismus und kapitalistische Gresellschaftsordnung",

Stuttgart, 1892, str. 258).

Na prawd jednak Marxowi ani- przez gow nie prze-

szy twierdzenia, jak tu przytoczone. Marcowi nietylko

„maszyna poprostu nie zastpowaa pracy", lecz raczej sy-

stematycznie i gruntownie, jak nikt przed nim, o ile wiemy,

rozwin okolicznoci, wród których maszyna „moe da
sposobno do pracy dodatkowej i faktycznie nieraz da-

waa". To nie zawiera adnej sprzecznoci z twierdzeniem,

e maszyna wypiera robotników.

Marx twierdzi, e maszyna zmniejsza liczb zatrud-

nionych robotników w stosunku do uytego kapitau, e wraz

z rozwojem systemu maszynowego kapita zmienny zmniej-

sza si stosunkoioo, a kapita stay wzrasta. A kapita

zmienny, liczba robotników, zatrudnionych w pewnej ga-

zi pracy, moe jednoczenie wzrasta, pomimo zaprowa-

dzenia, pomnoenia i ulepszenia maszyn, jeli uyty kapita

ogólny wzrasta w dostatecznej mierze 1
). Jeli w takim

razie liczba zatrudnionych robotników si nie zmniejsza,

naley to przypisa nie uwolnieniu kapitau przez maszyn,

lecz dopywowi nowego kapitau dodatkoicego. Dno ma-

szyny do pozbawienia robotników pracy przez to si po-

wstrzymuje i chwilowo przezwycia, ale nie znosi si zu-

l
) Wzrost produkcji opiera si naturalnie take na odpowiednim

rozszerzeniu rynku zbi/tu. Tego nader wanego czynnika tu jednak

jeszcze rozpatrywa nie moemy.
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penie; ta dno znów si ujawnia, a wzgldny ubytek

liczby robotników staje si bezwzgldnym, skoro dopyw
nowego kapitau dodatkowego si zwalnia i spada poniej

pewnej miary.

W celu unaocznienia powrómy do naszego poprzed-

niego przykadu. Mielimy kapita 200,000 marek, z nich

100,000 marek kapitau zmiennego, sucego do zatrudnie-

nia 500 robotników. Zaprowadzenie nowej maszyny pod-

wyszyo kwot kapitau staego do 150,000 marek, obni-

yo kwot kapitau zmiennego do 42,000, a liczb zatrud-

nionych robotników do 210. Ale przypumy, e jedno-

czenie przedsibiorcy przypyno 400,000 marek nowego

kapitau; przedsibiorstwo zostao odpowiednio. rozszerzone;

w tym razie liczba zatrudnionych robotników wzrasta do

630, wic o 130 wicej, ni byo poprzednio. Gdyby ma-
szyna nie bya zaprowadzona, wtedy potrojenie kapitau

naturalnie spowodowaoby potrojenie liczby robotników,

z 500 na 1500.

Ale chocia maszyna zawsze wywouje wzgldne,

a niekiedy i bezwzgldne zmniejszenie liczby robotników

w tej gazi pracy, w której jest zaprowadzona, to prze-

cie jednoczenie moe wywoa powikszenie liczby robot-

ników w innych gaziach pracy, na które ta ga wy-

wiera wpyw.
Maszyna wywouje potrzeb nowej klasy robotniczej,

robotników, budujcych maszyny.

Zaprowadzenie maszyny w pewnej gazi przemysu
wywouje powikszenie ogólnej masy wytwarzanych przez

ni produktów. To znów wywouje odpowiednie powik-

szenie mcderjahi surowego, a wic, w równych skdind
okolicznociach, powikszenie liczby robotników, zatrudnio-

nych przy jego produkcji. Jeli zaprowadzono maszyn,
przdc 1000 okci przdzy, moe z mniejsz liczb robot-

ników, równie szybko, jak poprzednio 100 okci przdzy
wykonywano, to moe zmniejszy si liczba przdzalników,

ale jednoczenie wzronie liczba robotników, zatrudnionych
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w plantacjach baweny. Rozwój maszyn przdzalniczych

w ADglji by gówn przyczyn do powikszenia liczby

niewolników murzyskich w Stanach Zjednoczonych.

Jeli przdza stanieje, to tkacz (przypumy, e to

jeszcze tkacz rczny) bez wikszych wydatków na materja
surowy moe wicej produkowa, jego dochód ronie, i wi-
cej ludzi oddaje si tkactwu. „Jeli maszynerja zagarnie

stopnie przygotowawcze albo porednie, które jaki przed-

miot pracy musi przebiega a do swojej formy ostatecznej,

to wraz z materjaem roboczym powiksza si popyt na

prac w przedsibiorstwach, uprawianych jeszcze sposobem

rzemielniczym albo rkodzielniczym (manufakturalnym),

przez które przechodzi fabrykat maszynowy".
Z rozwojem systemu maszynowego wzrasta nadwar-

to, oraz masa produktów, w której ona jest przedstawio-

na. A jednoczenie wzrasta zbytek klasy kapitalistów i ich

popleczników. Wzrasta popyt na robotników luksusowych,

na sucych, lokajów i t. d. W r. 1861 w Anglji na prze-

mys tkacki przypadao 642,607 osób, na klas suc
1.208,648 osób.

Obok tych czynników, sprawiajcych, e zaprowadze-

nie maszynerji pociga za sob zwikszony popyt pracy,

Marx wymienia jeszcze jeden: powstawanie nowych dzie-

dzin pracy, jak gazownie, koleje elazne i t. p.

Porównajmy z temi wynikami wywodów Marsa to,

co panowie profesorowie kad Marxowi w usta, pominw-
szy ich wasn uczono.

Co prawda, jeli Marx bada, jakim sposobem zapro-

wadzenie maszynerji moe za sob pociga zwikszenie

popytu na prac, to nie czyni tego, aeby zatuszowa cier-

pienia, które system fabryczny sprowadza dla ludnoci pra-

cujcej. Fabryka burzy robotnikowi rodzin, odbiera mu
modo, powiksza jego prac i odziera j z wszelkiej

treci, rujnuje go cielenie i duchowo i czyni z niego ulege

narzdzie kapitalisty — a ekonomici buruazyjni sdz, e
wietnie wsawili kapitalistyczne stosowanie maszynerji,
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jeli dowiedli, e wraz z ni wzrasta liczba robotników na-

jemnych w fabrykach!

Jakby ten wzrost nie by wzrostem ndzy! A obok

ndzy pracy, wyrasta ndza bezrobocia.

Kapita zmienny moe z postpem systemu maszyno-

wego wzrasta bezwzgldnie, ale nie wzrasta koniecznie;

w rónych gaziach wielkiego przemysu stwierdzono ju
obok powikszenia kapitau staego bezwzgldne zmniej-

szenie kapitau zmiennego, ubytek liczby zatrudnionych

robotników. (Podajemy kilka dotyczcych tego faktów

w trzeciej czci, w rozdziale o przeludnieniu). Pomijamy

tu zupenie brak pracy i ndz, któr wywouje konkuren-

cja w-elkiego przemysu w odpowiednich gaziach rze-

miosa i rkodzielnictwa w kraju i za granic. Przypom-

nijmy sobie, comy w poprzednim rozdziale powiedzieli

o tkaczach rcznych w Anglji i Indjach "Wschodnich, któ-

rzy krociami umierali z godu, gdy tymczasem liczba an-

gielskich tkaczów maszynowych wzrosa o kilka tysicy.

Zwykli ekonomici, którzy wmawiaj w robotnika, e ma-

szyna wytwarza nowe zajcie dla uwolnionych robotników,

widzieli te tysice nowych robotników, ale milczeli hanieb-

nie o setkach tysicy, mrcych z godu.

Nawet gdy jednoczenie z uwolnieniem robotników

w jednej gazi pracy wystpuje powikszenie popytu na

prac w innych gaziach przemysu, to i w tym tkwi tyl-

ko marna pociecha dla robotników bez zajcia. Czy robot-

nik, który cae ycie by czynny w pewnej gazi pracy,

moe odrazu przeskoczy do innej?

Obok ruchu na rynku roboczym, wywoywanym przez

cige przesuwanie si stosunku kapitau staego do

zmiennego na niekorzy drugiego, w wielkim przemyle

powstaje jeszcze inny, swoisty wpyw na rynek roboczy,

krzyujcy si z tamtym wpywem.
Skoro zostay wytworzone odpowiadajce wielkiemu

przemysowi ogólne warunki produkcji, skoro produkcja

maszyn, dobywanie wgli i elaza, system przewozowy
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i t. p. osigny pewien poziom rozwoju, wtedy ten system

przedsibiorstwa jest zdolny do niezmiernie szybkiego roz-

szerzania si, które znajduje swe granice tylko w mater-

jale surowym i rynku zbytu. Std pochodzi cige parcie

i denie do otwierania nowych rynków, dostarczajcych

nowego materjau surowego i nowych odbiorców dla wy-

tworów fabrycznych. Po kadym znaczniejszym rozszerze-

niu rynku nastpuje okres produkcji gorczkowej, dopóki

rynek nie jest przepeniony, poczym nastpuje okres za-

bagnienia. „ycie przemysu zamienia si w kolejne na-

stpstwo okresów redniej ywotnoci, nadprodukcji, przesi-

le i zastojów". A dla robotnika ten obieg koowy ozna-

cza cige wahanie midzy nadmiarem a brakiem pracy,

zupen niepewno zajcia i wysokoci pacy, wogóle nie-

pewno jutra.

Ten ruch plcze si z ruchem, wywoanym przez po-

stp techniczny, z wzgldnym, a czsto i bezwzgldnym
ubytkiem kapitau zmiennego. Raz jeden dziaa na prze-

kór drugiemu — w okresie pomylnoci, gdy postp tech-

niczny stara si o to, eby robotnikom zabardzo nie wy-

rastay rogi; innym razem obydwa dziaaj zgodnie w tym
samym kierunku — w czasie przesile, gdy jednoczenie

z brakiem pracy gonitwa konkurencyjna jest najbardziej

wyuzdana, a denie do obniania cen najdziksze, przyczym

to obnianie cen uskutecznia si po czci przez zaprowa-

dzenie nowych maszyn, oszczdzajcych prac, po czci
przez przeduenie czasu roboczego, a po czci przez obni-

enie pacy roboczej — zawsze kosztem robotnika.

6. Maszyna, jako czynnik rewolucyjny.

Jeli któremu z apostoów harmonji przedstawimy

obraz kapitalistycznego systemu fabrycznego i zapytamy

go, czy jeszcze sdzi, e yjemy w najlepszym ze wiatów,
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wtedy chtnie omija odpowied na to pytanie, owiadcza-

jc: Ba, yjemy jeszcze w stadjum przejciowym. Wielki

przemys kapitalistyczny nie móg jeszcze rozwin w ca-

ej peni swoich bogich skutków, poniewa w jego rozwoju

zatrzymuj go jeszcze gruzy redniowieczne. Ale porów-

najmy tylko pooenie robotników w fabrykach z pooe-
niem robotników w odpowiednich przedsibiorstwach prze-

mysu domowego albo rzemiosa, a znajdziemy, e pierwsi

maj si o wiele lepiej, ni drudzy, e wic wielki prze-

mys pooenie robotników istotnie polepszy, a nie pogorszy.

Tak przemawia aposto harmonji.

Nie mona zaprzeczy, e gdzie rozwielmoni si
wielki przemys, tam w tradycyjnym przemyle domowym,
rzemiole i manufakturze robotnicy yj w ndzniejszych

jeszcze warunkach, ni w fabrykach. Czy to przemawia

za wielkim przemysem kapitalistycznym? Nie sdzimy.
Ten fakt wyjania si poprostu przez to, e system fabrycz-

ny w gaziach przemysu, w których si zagniedzi, nie-

tylko pogarsza pooenie robotników, których zacign
do fabryk, lecz take pooenie tych robotników, którzy

w dalszym cigu pracuj poza fabrykami, i to ostatnich

nawet bardziej jeszcze, ni pierwszych. ., Postp", wywo-
any przez wielki przemys kapitalistyczny, polega" na tym,

e wszystkiemi owemi udrczeniami i prywacjami, któremi

obarcza robotników fabrycznych, nawiedza take w dwój-

nasób i w trójnasób robotnika w przemyle domowym,
w rzemiole i w manufakturze.

„Wyzyskiwanie tanich i niedojrzaych si roboczych

w nowoytnej manufakturze staje si bezwstydniejszym,

ni w waciwej fabryce, poniewa istniejca tutaj podstawa

techniczna, zastpienie siy miniowej przez maszyny
i uatwienie pracy, tam po wikszej czci nie istnieje,

a zarazem ciao kobiece i jeszcze niedojrzae zupenie bez

sumienia naraa si na wpywy substancji trujcych i t. d.

Ten wyzysk w tak zwanej pracy domowej staje si jeszcze

Nauki ekonomiczne. 13
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bezwstydniej szym, ni w manufakturze, poniewa odpor-

no robotników zmniejsza si z ich rozproszeniem, ponie-

wa cay szereg drapienych pasorzytów wciska si pomi-

dzy waciwego „pracodawc" a robotnika, poniewa praca

domowa wszdzie walczy z maszynami — albo przynaj-

mniej z manufaktur w tej samej gazi przemysu, ponie-

wa ubóstwo odbiera robotnikowi najkonieczniejsze warunki

pracy, jak przestrze, wiato, wentylacj i t. d., poniewa

wzrasta nieregularno zajcia, i nareszcie — poniewa

w tych ostatnich przytuliskach ludzi, przez wielki prze-

mys i rolnictwo pozbawionych pracy, konkurencja robot-

ników z koniecznoci osiga swoje masimum. Ekonomi-

zacja rodków produkcji systematycznie uskuteczniona do-

piero przez zaprowadzenie maszyn, która z samego pocztku

bya zarazem najbezwzgldniejszym marnotrawstwem siy

roboczej i upiestwem normalnych warunków funkcji pracy,

teraz tym bardziej wysuwa t swoj stron antagonistyczn

i mordercz, im mniej w jakiej gazi pracy s rozwinite

zbiorowa sia produkcyjna pracy i techniczna podstawa

skombinowanych procesów roboczych" *).

Ile czowiek moe wytrzyma, nie ginc odrazu,

to wszystko wycierpieli robotnicy przemysu domowego.

W usiowaniu, by z maszyn konkurowa pod wzgldem

tanioci, coraz bardziej obniaj swoje wymagania pod

wzgldem ywnoci, odziey, wiata, powietrza, spoczynku,

a osignli taki poziom, jakiego nie moe wymyli naj-

straszniejsza wyobrania. Marx opowiada o szkoach ko-

ronkarskich, w których zatrudniano dwuletnie dzieci.

W angielskich pracowniach plecionek somianych pracoway

dzieci trzyletnie, niekiedy do pónocy, w ciasnych lokalach,

w których nieraz przypadao tylko 12 — 17 stóp szecien-

*) Od kilku lat ukaza si cay szereg poczci bardzo cennych

poszukiwa o strasznej ndzy przemysu domowego w Niemczech. Kto

t kwesti pragnie pozna bliej, temu polecamy zwaszcza dzieo D-ra

Emanuela Sasa „Dfe Hau.-industrie in Thiiringen".
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nych na osob. Te liczby, powiedzia komisarz White
przed komisj do zbadania pracy dziecicej, „przedstawiaj

mniej przestrzeni niz poowa tej przestrzeni, którby zajmo-

wao dziecko, gdyby byo zapakowane w pudeko o trzech

stopach we wszystkich trzech rozmiarach!".

Lecz jakkolwiek natura czowieka wiele wytrzyma
moe, nie ulegajc natychmiast, jednak istniej pewne
granice, których nie moe przekroczy. Gdy ta granica

zostanie osignita, wtedy dla pracy domowej wybija go-

dzina szybkiej zagady wskutek zaprowadzenia maszyn;

robotnicy domowi musz albo szuka innego zajcia, albo

umieraj z godu prdzej ni przedtym. Co podobnego

powiedzie mona o tradycyjnym rzemiole i manufak-

turze.

Przejcie od manufaktury do wielkiego przemysu
przypiesza si przez wprowadzenie ustaw fabrycznych.

Przemys domowy natychmiast traci grunt pod nogami,

skoro podlega ograniczeniom prawodawczym. Tylko jak

najbardziej nieograniczony wyzysk siy roboczej kobiet

i dzieci moe przedua jego byt.

Jeli maszyna wywouje tak ogromny przewrót we
wszystkich dziedzinach przemysu, któremi zawadna, to

jest prawie jeszcze bardziej rewolucyjna, skoro zagarnie

rolnictwo. Tutaj wywouje zwykle nietylko wzgldn, ale

i bezwzgldn zbyteczno robotników,—z wyjtkiem tych

wypadków, w których jednoczenie wystpuje bardzo silny

przyrost grantów, oddanych pod upraw, jak to np. byo
w Stanach Zjednoczonych.

Chopu tam, gdzie do rolnictwa wciska si maszyna,

grozi ten sam los, co tradycyjnym przedsibiorstwom rcz-

nym w przemyle. Wraz z nim upada najsilniejsza pod-

pora starego spoeczestwa. „Zbyteczni" na wsi wocianie

i najemnicy napywaj do miast. Wielkie miasta wzrastaj

niepomiernie, gdy tymczasem wie si wyludnia. Skupienie

ogromnych mas ludnoci w miastach wywouje skarlenie

fizyczne robotników przemysowych. Opustoszenie wsi
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zmniejsza bodce duchowe robotników rolnyeh
;
niweczy

ich ycie duchowe, amie ich odporno wobec kapitau.

Wraz z wielkiemi miastami wzrasta marnotrawstwo pod-

noci gleby, poniewa czci skadowe, zabrane glebie

w postaci rodków ywnoci, nie s jej napowrót oddawa-

ne, lecz w postaci ekskrementów i odpadków zatruwaj

powietrze miast, zamiast uynia rol. Ale z zastosowa-

niem nowoytnej technologji do rolnictwa wzrastaj take

rodki do wycigania z gleby jak najwikszych plonów.

Coraz wicej jej zabieraj, coraz mniej oddaj. Tym spo-

sobem kapitalistyczne uywanie maszyn rozwija razem

z wyzyskiem rabunkowym ludzkiej siy roboczej take

gospodarstwo rabunkowe na roli. Tym sposobem ziemia

zamienia si w pustyni, a robotnicy marniej cielenie

i duchowo.

Ale maszyny rozwijaj jednoczenie zarodki nowej

i wyszej kultury, oraz siy twórcze, które jej dopomog
do zwycistwa. Mars widzia w ndzy nietylko ndz,
lecz take zarodki lepszej przyszoci, które w jej onie si

kryj. On nie potpia systemu fabrycznego, on go nie

oskara, lecz usiuje go poj. On nie moralizuje, lecz bada.

A sam zwraca nasz uwag na swego poprzednika, który

pierwszy pozna stron rewolucyjn nowoytnego systemu

fabrycznego, na Boberta Owena.

Wielki przemys wytworzy tak straszn ndz, jak

przed nim jeszcze aden system produkcji. Ale niza
mas nie jest staa. Nie napotykamy dzi tego staego

bagniska ndzy, w które spoeczestwo powoli i nieznacz-

nie si zapada, jak np. spoeczestwo rzymskie w czasach

cesarstwa. Wspóczesny system produkcji jest raczej po-

dobny do wiru. wzruszajcego, mieszajcego i wci wzbu-

rzajcego wszystkie warstwy spoeczestwa. Wszystkie

tradycyjne sposoby i stosunki produkcji s niweczone,

a wraz z niemi i tradycyjne przesdy. Ale nowe stosunki

produkcji, zajmujce ich miejsce, same nie s stae, lecz

podlegaj cigym zmianom. Jeden wynalazek, jedna me-
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toda pracy goni za drug, masy kapitau i masy robotni-

ków s wci przerzucane z jednej gazi przemysu do

drugiej, z jednego kraju do drugiego, znika wszelka sta-o stosunków i wszelka wiara w ich stao. ywioy
zachowawcze s wci usuwane, chop jest wypierany do

wielkich miast, w których dzi koncentruje si dziejowa

sia poruszajca, i gdzie on pomaga wzmacnia si ruchu,

zamiast j powstrzymywa. Kobiety i dzieci s zacigane

do fabryk, ywio zachowawczy mieszczaskiej formy ro-

dziny si rozprzga, a zachowawcza i gospodarna pani

domu staje si zarobkujc, walczc o byt robotnic na-

jemn.
A w tym cakowitym rozprzeniu wszystkiego, co

stare, odbywajcym si przed naszemi oczyma, wyaniaj
si ju zarodki nowego.

Wzrastajce zdziczenie modziey robotniczej wskutek

nadmiernie dugiej, jednostronnej pracy zmusio we wszyst-

kich pastwach przemysowych do tego, by w tej lub innej

formie uzna nauk elementarn za przymusowy warunek

pracy. Odtd przekonano si, e dzieci fabryczne ucz si

nietylko równie dobrze, ale nawet lepiej i prdzej od

regularnych uczniów dziennych. „Rzecz jest bardzo prosta",

powiada pewien inspektor fabryczny; „ci, którzy tylko

przez pó dnia przebywaj w szkole, s zawsze rzewi

i prawie zawsze zdolni i chtni do przyjmowania nauki.

System pó-pracy i pó-nauki czyni z kadego z obydwu

zaj wypoczynek i zebranie si do drugiego zajcia i dla-

tego jest o wiele odpowiedniejszy dla dziecka, ni nie-

przerwane trwanie jednego z nich". A Marx dodaje:

„Z systemu fabrycznego, jak w szczegóach mona si

przekona z Owena, wyrós zarodek wychowania przyszoci,

które dla wszystkich dzieci w pewnym wieku czy bdzie

prac produkcyjn z nauczaniem i gimnastyk, nietylko

jako metoda do pomnoenia produkcji spoecznej, lecz jako

jedyna metoda do produkowania wszechstronnie rozwini-

tych ludzi".
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A z tym przewrotem pedagogicznym musi si po-
czy inny, dalszy przewrót. Daleko posunity podzia

pracy w spoeczestwie na oddzielne zawody i specjalnoci,

który by ju waciwy okresowi rzemiosa, oraz podzia

pracy w obrbie oddzielnych przedsibiorstw, który do niego

si doczy w okresie manufaktury, pocign za sob
skutki bardzo niekorzystne dla osobników pracujcych.

"Warunki produkcji rozwijay si powoli, niekiedy formalnie

kostniay; cay czowiek tym sposobem na cae ycie by
przywizany do pewnych rkoczynów czstkowych, w któ-

rych nabiera ogromnej zrcznoci, gdy tymczasem jedno-

stronnie karowacia i pozbawia si owego harmonijnego

rozwoju, który jeszcze staroytnoci klasycznej nadawa
jej idealn pikno.

Maszyna w tych gaziach pracy, które zagarnia,

usuwa konieczno dugoletniego, cigego wiczenia dla

robotnika, aeby go uzdolni do pracy produkcyjnej w jego

fachu specjalnym. Ale równie uniemoliwia czowiekowi

pozostawanie przez cae ycie przykutym do pewnej ope-

racji czstkowej, poniewa nieustannie wywouje przewroty

w warunkach produkcji, wytrca robotnika z jednej gazi
pracy i rzuca go do innej gazi.

Ale jakie cierpienia wywouje dzi ten cigy ruch,

kiedy wci setki tysicy proletarjuszów tworz niezajt

armj rezerwow, dn pochwyci jakiekolwiek zajcie,

które jej proponuj! A jak maa dzi jest zdolno przy-

stosowania si do najrónorodniej szych czynnoci, u robot-

ników najemnych, których ciao i duch ju w modoci
jednakowo zostay zwichnite, którym brak zrozumienia

rónych procesów mechanicznych i technicznych, któremi

wspóczesny wielki przemys osiga swe rezultaty, i któ-

rym brak elastycznoci do przystosowania si do tych

rónych procesów. A nareszcie, jeli robotnik wielkiego

przemysu nie koniecznie przez cae ycie swoje jest przy-

kuty do pewnych funkcji szczegóowych, to jednak przez
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dugie dni, miesice, lata, z jedyn przerw bezrobocia

i godu.

Jake byoby inaczej, gdyby róne funkcje szczegó-

owe zmieniay si codzie, co godzina, tak, eby nie m-
czyy i ogupiay, lecz pobudzay i rozweselay; gdyby

znik demoralizujcy brak pracy i gdyby przewroty tech-

niczne nie dokonyway si kosztem robotników!

Wród wielu warunków do sprowadzenia tej zmiany

znajduje si i warunek pedagogiczny. Klasa pracujca

powinna otrzyma naukowe zrozumienie przebiegu metody

produkcji, powinna otrzyma sprawno praktyczn w uy-
waniu rónych narzdzi produkcji. Ju dzi tego próbuj

w szkoach termin atorskieh i podobnych zakadach, ale

nader niedostatecznie. „Jeli prawodawstwo fabryczne,

jako pierwsze ustpstwo, od biedy wymuszone na kapitale,

czy tylko nauk elementarn z prac fabryczn, to nie

podlega wtpliwoci, e nieuniknione zdobycie wadzy po-

litycznej przez klas pracujc zdobdzie take dla nauki

technologicznej, teoretycznej i praktycznej przynalene

miejsce w szkoach robotniczych".

Nareszcie, jakie przewroty kryje w sobie nowoytny
wielki przemys pod wzgldem rodziny! On dzi ju roz-

przga tradycyjn form rodziny dla robotników najem-

nych. Nietylko stosunek pomidzy mem a on, ale

i stosunek pomidzy rodzicami a dziemi sta si innym

przez system przemysowej pracy kobiet i dzieci. Rodzice

czstokro z obroców i ywicieli staj si wyzyskiwaczami

dzieci. Wspomnielimy powyej o biednych dzieciach

w angielskich pracowniach plecionek somianych, które od

trzeciego roku ycia wród najndzniejszych warunków

nieraz musiay pracowa do pónocy. „Ndzni, upadli ro-

dzice" tych maych dzieci, powiada Marx, „myl tylko

o tym, by z tych dzieci jak najwicej wydusi. Skoro

podrosn, dzieci naturalnie nie troszcz si ani troch o ro-

dziców, lecz rzucaj ich bez namysu". „Ale to nie nad-
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uycie wadzy rodzicielskiej", powiada Marx w innym
miejscu, „wytworzyo bezporednie albo porednie wyzys-

kiwanie niedojrzaych si roboczych przez kapita, lecz

przeciwnie kapitalistyczny system wyzysku zmusi do nad-

uycia wadzy rodzicielskiej przez pozbawienie jej odpo-

wiedniej podstawy ekonomicznej. Jakkolwiek strasznym

i wstrtnym za wydaje si rozprzenie starego ycia ro-

dzinnego w obrbie systemu kapitalistycznego, to jednak

wielki przemys przez decydujc rol, jak wyznacza ko-

bietom, modziey i dzieciom obojga pci w zbiorowo zor-

ganizowanych procesach produkcji poza sfer gospodarstwa

domowego, wytwarza now podstaw ekonomiczn dla

wyszej formy rodziny i dla stosunku obojga pci. Jest

naturalnie jednakow niedorzecznoci uwaa chrzecijan-

sko-gierinask form rodziny za bezwzgldn, jak form
staro-rzymsk albo staro-greck albo orjentaln, które

zreszt pomidzy sob tworz historyczny acuch rozwo-

jowy. Równie jest rzecz jasn, e skad skombinowane-

go personelu robotniczego z osobników obojga pci i ró-

nego wieku, jakkolwiek w swej pierwotnej brutalnej formie

kapitalistycznej, w której robotnik istnieje dla procesu

produkcji, a nie proces produkcji dla robotnika, jest ró-
dem zepsucia i niewoli, jednak przeciwnie wród odpowied-

nich warunków moe si sta ródem rozwoju humani-

tarnego '\

Kiedy nam Marx odsoni te widoki na przyszo,
moemy si chyba pogodzi z systemem maszynerji i wiel-

kiego przemysu. Jakkolwiek niezmierne s cierpienia,

które ten system zwala na klasy pracujce, to jednak te

cierpienia nie s przynajmniej daremne. Wiemy, e na

niwie pracy, uynionej miljonami trupów proletarjackich,

wyronie nowy posiew, wysza forma spoeczestwa. Pro-

dukcja maszynowa tworzy podstaw, na której wyronie
nowe pokolenie, dalekie od jednostronnego ograniczenia

zemiosa i manufaktury, które nie bdzie niewolnikiem
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przyrody, jak czowiek pierwotnego komunizmu, nie bdzie
okupywao siy i piknoci cielesnej ciemieniem stad

niewolniczych, pozbawionych wszelkich praw, jak staro-

ytno klasyczna; pokolenie, harmonijnie rozwinite, uy-
wajce ycia w caej peni, panujce nad ziemi i siami

przyrody, obejmujce wszystkich czonków wspólnoty

w braterskiej równoci.





Oze^ trzecia.

Paca robocza i dochód kapitau,





ROZDZIA PIERWSZY.

PACA ROBOCZA.

i. Zmiana wielkoci ceny siy roboczej

i nadwartoci.

W drugiej czci zajmowalimy si przewanie pro-

dukcj nadwartoci. Teraz zwrócimy si najpierw do praw

pacy roboczej. Wstp do tego i przejcie od czci drugiej

do trzeciej, stojc niejako w zakresie obydwu, stanowi

badanie zmian wielkoci ceny siy roboczej i nadwartoci,

wywoanych przez zmiany trzech czynników, któremy ju

poznali w drugiej czci, mianowicie: 1) dugoci dnia robo-

czego, 2) normalnej intensywnoci pracy i 3) jej siy produk-

cyjnej-
. .x ,, .

Te trzy czynniki mog w najrozmaitszy sposób si

zmienia i z sob . miesza, wystpowa to oddzielnie, to

dwa razem, to wszystkie trzy, raz jeden z nich w takim

stopniu, drugi raz w innym. Zaprowadzioby to nas na-

turalnie zbyt daleko, gdybymy chcieli bada wszystkie

kombinacje, std wynikajce; przy niejakim zastanowieniu
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kady moe je sam rozwin, skoro s dane kombinacje

gówne. Tylko o takich tu pomówimy. Badamy tu zmia-

ny, zachodzce w stosunkowej wielkoci nadwartoci i ceny

siy roboczej, skoro jeden ze wspomnianych trzech czyn-

ników si zmienia, a dwa inne pozostaj niezmienione.

a) Wielko dnia roboczego i intensywno pracy pozo-

staj niezmienione, sia produkcyjna pracy si zmienia. Sia

produkcyjna pracy wywiera wprawdzie pewien wpyw na

mas produktów, wytwarzanych w okrelonej jednostce

czasu, ale nie na wielko wartoci tej masy produktów.

Jeli wskutek jakiego wynalazku przdzalnik baweny
otrzyma mono przdzenia w cigu godziny 6 funtów

baweny, gdy dotychczas przd tylko 1 funt, to teraz

w cigu godziny wytworzy 6 razy tyle przdzy, co po-

przednio, ale tylko t sam warto. Jednak warto,

któr dodaje do funta baweny, zamieniajc j przez swoj

prac w przdz, jest teraz 6 razy mniejsza. To obnienie

wartoci oddziaywa na warto iodków utrzymania ro-

botnika, np. jego odziey. Warto siy roboczej spada,

a w tym samym stosunku wzrasta nadwarto. Przy spa-

daniu siy produkcyjnej pracy naturalnie rzecz si ma od-

wrotnie. Wzrost i spadek nadwartoci jest zawsze skutkiem,

a nie 'przyczyn odpowiedniego wzrostu lub spadku war-

toci siy roboczej. Zaley to od rónych okolicznoci,

zwaszcza od siy oporu klasy robotniczej, czy i o ile

spadkowi wartoci siy roboczej odpowiada spadek jej ceny.

Przypumy, e wskutek zwikszenia siy produkcyjnej

pracy dzienna warto siy roboczej spadnie z 3 na 2

marki, a jej cena tylko na 2 marki 50 fenigów. Jeli po-

przednio dzienna nadwarto wynosia na 1 robotnika tak-

e 3 marki, to teraz podniosaby si nie do 4 marek, lecz

ku wielkiemu oburzeniu kapitalisty tylko do 3 marek 50

fenigów. Na jego szczcie taki wypadek rzadko si zda-

rza. To wymagaoby nietylko wielkiej siy oporu ze strony

robotników, ale i niezmiennoci dwuch innych czynników

—

dugoci dnia roboczego i intensywnoci pracy. Wpyw
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zmian tych dwuch czynników ekonomici za przykadem

Ricarda zwykle pomijaj. Przypatrzmy si teraz wpywo-

wi kadej z tych ostatnich zmian.

b) Dzie roboczy i sita produkcyjna pracy nie zmieniaj

si, intensywno pracy si zmienia. Pracowa intensywniej

—

znaczy to wydatkowa wicej pracy w tym samym czasie,

a wic w tym samym czasie wytwarza wicej wartoci.

Jeli przdzalnik baweny, bez zmiany siy produkcyjnej

pracy, wskutek bardziej wysilonej pracy w godzin prz-

dzie 1V9 funta baweny, zamiast jednego funta, jak po-

przednio, to w jedn godzin wytwarza take o poow
wicej wartoci, ni poprzednio. Jeli poprzednio w 12

godzin wytwarza warto 6 marek, to teraz w tym samym

czasie wytwarza warto 9 marek. Jeli przedtym cena

jego siy roboczej wynosia 3 marki, a teraz podnosi si

do 4 marek, to mimo to podnosi si i nadwarto, miano-

wicie z 3 do 5 marek. Wic nieprawd jest, co czsto

twierdz, e wzrost ceny siy roboczej jest moliwy tylko

kosztem nadwartoci. To dotyczy jedynie pierwszego z roz-

patrywanych przez nas wypadków; a nie dotyczy bynaj-

mniej wypadku, o którym mówimy. Mimochodem wspo-

mnijmy, e podnoszenie si ceny siy roboczej w tym dru-

gim wypadku nie zawsze oznacza podnoszenie si ponad

jej warto. Jeli podniesienie si ceny jest niedostateczne,

by powetowa szybsze zuycie siy roboczej, wynikajce

z koniecznoci z wikszej intensywnoci pracy, wtedy

w rzeczywistoci cena siy roboczej spada poniej swej

wartoci.

Intensywno pracy u rónych narodów jest róna.

„Intensywniejszy dzie roboczy jednego narodu przedsta-

wia si w wyszym wyrazie pieninym, ni mniej inten-

sywny drugiego narodu".

W fabrykach angielskich dzie roboczy zwykle bywa

krótszy, ni w niemieckich, ale wanie dlatego w pierw-

szych praca jest o wiele intensywniejsza, tak, e robotnik

angielski w godzinie roboczej wytwarza wiksz warto,
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ni jego kolega w Niemczech: „Wiksze prawodawcze

skrócenie dnia roboczego z fabrykach na ldzie staym",

powiada Mara, „byoby najniezawodniejszym rodkiem do

zmniejszenia tej rónicy midzy godzin robocz na ldzie

staym a w Anglji".

c) Produkcyjno i intensywno pracy pozostaj niezmie-

nione, dzie roboczy si zmienia. To moe si odbywa w dwnch
kierunkach: 1) Dzie [roboczy jest skrócony. Warto siy

roboczej przez to si nie zmienia; skrócenie odbywa si

kosztem nadwartoci. Jeli kapitalista nie chce dopuci
do jej obcicia, to musi cen siy roboczej obniy poniej

jej wartoci. Przeciwnicy normalnego dnia roboczego lubi

ten wypadek wytacza jako argument. Ale ich argumen-

tacja tylko wtedy ma znaczenie, gdy intensywno i pro-

dukcyjno pracy s niezmienione. W rzeczywistoci jed-

nak skrócenie czasu roboczego zawsze jest albo przyczyn,

albo skutkiem powikszenia intensywnoci i produkcyjnoci

pracy. 2) Dzie roboczy jest przeduony. Skutki tej zmiany

dotychczas kapitalistom sprawiay mao kopotu. Wzrasta

suma wartoci masy produktów, wytworzonej w cigu dnia

roboczego, wzrasta nadwarto. Cena siy roboczej moe
równie wzrasta. Ale i tutaj, jak przy zwikszeniu in-

tensywnoci pracy, wzrost ceny moe by faktycznie spad-

kiem poniej wartoci, jeli nie równoway powikszonego

zuycia siy roboczej.

Wypadki, rozpatrywane pod a, b i c, chyba rzadko

wystpuj w caej czystoci. Zwykle zmiana w jednym

z trzech czynników pociga za sob zmiany w innych.

Marx midzy innemi bada wypadek, gdy intensywno

i produkcyjno pracy wzrastaj, a jednoczenie dzie ro-

boczy jest skrócony, i wykazuje granic, do której dzie

roboczy moe by skrócony. Pod kapitalistycznym syste-

mem produkcji dzie roboczy nie moe by skrócony do

dugoci czasu roboczego, koniecznego do utrzymania robot-

nika. To usunoby zupenie nadwarto, podstaw kapi-

talizmu.
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Dopiero usunicie kapitalistycznego systemu produkcji

pozwolioby ograniczy dzie roboczy do koniecznego czasu

roboczego. Ale wród równych skdind warunków, skoro

kapitalistyczny system produkcji byby usunity, zachodzi-

aby potrzeba przeduenia koniecznego czasu roboczego.

Po pierwsze, poniewa potrzeby yciowe robotnika wzrosy-

by, a po wtóre, poniewa nagromadzenie pewnego zasobu

do dalszego prowadzenia i rozszerzenia produkcji przypad-

oby teraz do zakresu pracy koniecznej, gdy dotychczas

obarcza nadwarto.
Ale z drugiej strony wraz ze skróceniem dnia robo-

czego wzrosaby intensywno pracy. System pracy zor-

ganizowanej spoecznie doprowadziby do ekonomizacji

rodków produkcji i do usunicia wszelkiej pracy niepo-

trzebnej. „Podczas gdy kapitalistyczny sposób produkcji

w kadym oddzielnym przedsibiorstwie wymusza oszczd-

no, jego anarchistyczny system konkurencji wytwarza

bezmierne marnotrawstwo spoecznych rodków produkcji

i si roboczych, obok wielkiej liczby funkcji teraz nie-

zbdnych, ale w gruncie rzeczy zbytecznych". „Jeli dana

jest intensywno i sia produkcyjna pracy", powiada Marx
dalej, to konieczna do produkcji materjalnej cz spoecz-

nego dnia roboczego jest tym krótsza, a cz czasu, zdo-

byta dla swobodnego, duchowego i towarzyskiego ycia

osobników, tym wiksza, im równomierniej praca jest po-

dzielona midzy wszystkich zdolnych do niej czonków
spoeczestwa, im mniej jedna warstwa spoeczestwa moe
ywioow konieczno pracy zwali z siebie na inn
warstw. Absolutn granic dla skrócenia dnia roboczego

jest w tym kierunku ogólno pracy. W spoeczestwie

kapitalistycznym jest produkowany wolny czas dla jednej

klasy przez zamian czasu caego ycia mas ludnoci na

czas roboczy".

Kauki ekonomiczne. 1"*
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2. Zamiana ceny siy roboczej na pac
robocz.

Mówilimy dotychczas o wartoci i cenie siy roboczej

i ojej stosunku do nadwartoci. Ale to, co na powierzchni

spoeczestwa wystpuje na jaw jako paca robocza, nie

jest cen sity roboczej, lecz cen pracy. „Gdyby kto si

zapyta robotników: Jak wysoka jest paska paca robocza?"

to jeden odpowiedziaby: „Pobieram jedn mark za dzie

roboczy od mojego buruja", a drugi: „Pobieram 2 marki"

i t. d. Stosownie do rónych gazi pracy, do których

nale, podawaliby róne sumy pienine, jakie pobieraj

za pewien czas roboczy albo za wykonanie pewnej pracy,

np. za utkanie okcia pótna albo za zoenie arkusza dru-

ku, od swojego buruja. Pomimo rónoci ich odpowiedzi,

wszyscy zgadza si bd w jednym punkcie: paca robocza

jest pewn sum pienin, któr kapitalista paci za pe-

wien czas roboczy albo za wykonanie pewnej pracy" x
).

Cena pewnego towaru jest to jej warto, wyraona
w pienidzach. Jeli praca ma cen, to musi mie i war-

to, rozumuj wic ekonomici: Ale jak wielka jest jej

warto? Okrela si ona, jak warto kadego innego

towaru, przez czas roboczy, potrzebny do jej w3^konania.

Ile godzin roboczych potrzeba, aby wykona prac dwu-

nastu godzin? Oczywicie 12 godzin.

Jeli zatym praca ma by opacona wedug cakowi-

tej swej wartoci, to robotnik powinien pobiera tyle

pacy roboczej, ile wartoci dodaje produktowi; wic na

kocu tego rozumowania stoimy wobec alternatywy: albo

naley nauk o nadwartoci uzna za faszyw, albo te
nauk o wartoci, albo obydwie, a tym samym uznaliby-

M Marx: Praca najemna i Kapita.
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my zagadk produkcji kapitalistycznej za nierozwizaln.

Klasyczna ekonomja buruazyjna, która dosza do zenitu

w Ricardzie, rozbia si o t sprzeczno; a zwyka eko-

nomja, która nie stawia sobie za zadanie zbadania wspó-

czesnego systemu produkcji, lecz jego usprawiedliwienie

i przedstawienie w róowych barwach, uya tej sprzecznoci

do swoich najpikniejszych sofizmatów.

Marx wszystkie te sofizmaty unicestwi, wyjaniwszy
rónic midzy prac a si robocz, które ekonomici wci
mieszaj.

W roku 1847 Marx nie by jeszcze dokona tego pod-

stawowego odkrycia. W swojej ,.Ndzy filozofji^, jakote

w swoich artykuach o „ Pracy najemnej i kapitale" mówi
jeszcze o wartoci pracy, która dla niego niepostrzeenie

staje si wartoci siy roboczej. Ale nasi ekonomici tak

mao rozumieli znaczenie odrónienia siy roboczej i pracy,

e i dzi jeszcze mieszaj oba pojcia, i e lubi rozpra-

wia o teorji wartoci Marxa-Rodbertusa, jakkolwiek

Rodbertus bez ogldania przyj teorj wartoci Ricarda

wraz z jej pomieszaniem pracy i siy roboczej i wypy-
wajcemi std sprzecznociami, gdy tymczasem Marx w tym
i jeszcze w innych punktach o zasadniczej wanoci (przy-

pominamy ograniczenie pracy tworzcej warto do pracy

spoecznie koniecznej, odrónienie pracy, ogólnie wytwa-

rzajcej warto, i pracy szczegóowej, wytwarzajcej war-

toci uytkowe i t. d.) uwolni j od jej sprzecznoci,

a z nauki Ricarda uczyni dopiero prawdziw, wystarcza-

jc i mocno uzasadnion teorj wartoci.

Marx pierwszy wykaza, e praca nie jest towarem

i dlatego nie posiada wartoci towarowej, jakkolwiek jest

ródem i miar wszelkich wartoci towarowych. Co si

ukazuje na rynku, to robotnik, wystawiajcy na sprzeda

swoj si robocz. Praca powstaje przez spoycie towaru,

zwanego si robocz, podobnie jak pewne upojenie wy-

twarza si przez spoycie towaru, zwanego winem szam-
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paskim. Podobnie jak kapitalista kupuje szampana, a nie

upojenie, tak kupuje te si robocz, a nie prac.

Ale sia robocza jest towarem szczególnego gatunku;

pac za niego dopiero, gdy jest spoyty; dopiero po wy-

konaniu pracy robotnik otrzymuje swoj pac.
Kupuje si si robocz, ale pozornie opaca si 'prac.

Paca robocza nie wystpuje jako cena siy roboczej. Ta
cena ulega pewnej przemianie, zanim jako paca robocza

wydostanie si na wiato dzienne z kieszeni kapitalisty,

i przedstawia si nam jako cena pracy.

Jak ta przemiana si odbywa i jakie s jej nastp-

stwa, tego ekonomici przed Marcem naturalnie nie mogli

bada, poniewa nie poznali rónicy w cenie siy roboczej

i pracy. Mars da nam wic pierwsz cile naukow
teorj pacy roboczej. Dwie podstawowe formy pacy ro-

boczej — to paca od czasu i paca od sztuki.

3. Paca od czasu.

Wiemy, e warto dzienna siy roboczej w okrelo-

nych warunkach jest okrelona. Przypumy, e warto
dzienna siy roboczej wynosi 2 marki 40 fenigów, oraz,

e zwyczajowy dzie roboczy obejmuje 12 godzin. Jak

wszdzie w tej ksice, gdzie wyranie nie zaznaczono

inaczej, tak i tutaj uwaamy warto i ceny siy roboczej

za jednakowe, jak przy innych towarach. Cena pracy

dwunastogodzinnej równa si zatym 2 markom 40 fenigom,

a cena pracy jednogodzinnej = 20 fenigom. Tak otrzy-

mana cena godziny roboczej suy za jednostk miary dla

ceny pracy.

Znajdujemy wic cen pracy, dzielc warto dzienn

siy roboczej przez liczb godzin roboczych zwyczajoicego

dnia roboczego.
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Cena pracy, oraz paca dzienna i tygodniowa mog
si porusza w rónych kierunkach. Przypumy, e czas

roboczy podniesie si z 12 do 15 godzin — a jednoczenie

obniy si cena pracy z 20 do 18 fenigów. Paca dzienna

teraz wynosi bdzie 2 marki 70 fenigów, wic si pod-

niesie, jakkolwiek jednoczenie cena pracy spada.

Cena pracy zaley, jakemy przed chwil powiedzieli,

od wartoci dziennej siy roboczej, oraz od dugoci zivy-

czajoicego dnia roboczego.

Otó jeli wskutek nadzwyczajnych wydarze, np. prze-

silenia, kapitalista, poniewa jego towar nie znajduje zbytu,

ogranicza czas roboczy, np. daje zatrudnienie tylko przez

poow tego czasu, co przedtym, to bynajmniej nie pod-

wysza odpowiednio ceny pracy. Jeli ta cena wynosi 20

fenigów, to robotnik przy szeciogodzinnym czasie robo-

czym zarabia bdzie tylko 1 mark 20 fenigów, jakkol-

wiek warto dzienna jego siy roboczej jest; o wiele wy-
sza, wedug naszego przypuszczenia 2 marki 40 fenigów 1

).

Jak poprzednio widzielimy ródo cierpie dla robot-

nika w przedueniu dnia roboczego, tak tutaj widzimy

nowe ich ródo w jego chwilowym skróceniu.

Kapitalici bior std pochop do tego, e ilekro

chodzi o prawodawcze skrócenie dnia roboczego, wytaczaj

przeciw niemu, jako argument, swoje wspóczucie dla bied-

nych robotników. „Ju tak jestemy zmuszeni paci
ndzne pace godomorów za prac pitnastogodzinn' 1

,

woaj, „a teraz chcecie czas roboczy skróci do dziesiciu

godzin i przez to godnym robotnikom wydrze jeszcze

trzeci cz ich pacy? Przeciwko takiemu barbarzystwu

') Cena pracy moe jednoczenie take jeszcze spada, ale to nie

byoby skutkiem ograniczenia czasu roboczego, lecz wikszej poday sil

roboczych i t. p. S to zjawiska., któremi tutaj zajmowa si nie bdziemy.

W takich badaniach wci trzeba pamita o tym, e dotd chodzi nam
jedynie o podstawy zjawisk kapitalistycznego systemu produkcji, a nie

o ich caoksztat.
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musimy jak naj energiczniej zaprotestowa!" Szlachetni

przyjaciele ludzkoci zapominaj, e cena 'pracy si pod-

wysza, gdy dugo zwyczajowego dnia roboczego si zmniej-

sza: cena pracy jest tym wysza, im wysza jest warto
dzienna siy roboczej i im mniejsza jest dugo zwyczajowego

dnia roboczego. Przemijajce skrócenie dnia roboczego

obnia pac, ale trwae skrócenie j podnosi. To widziano

midzy innemi w Anglji. Wedug sprawozdania inspekto-

rów fabrycznych z kwietnia roku 1860 w dwudziestoleciu

od roku 1839 do 1859 paca robocza w fabrykach, podle-

gajcych dziesiciogodzinnemu normalnemu dniu robocze-

mu, si podniosa, a w fabrykach, w których pracowano od

1-1 do 15 godzin, spada. Liczne dowiadczenia a do naj-

nowszych czasów potwierdzaj to prawido.

Trwae przeduenie czasu roboczego obnia cen
pracy. Naodwrót nizka cena pracy zmusza robotnika do

poddania si przedueniu dnia roboczego, aeby sobie za-

pewni cho ndzn pac dzienn. A nizka cena pracy

i dugi czas roboczy maj take tendencj do utrwalenia

si. Kapitalici obniaj pac i przeduaj czas roboczy,

aby powikszy swe zyski. Ale ich konkurencja jednego

z drugim zmusza ich ostatecznie do obnienia cen towarów

w odpowiedniej mierze. Zysk nadzwyczajny, osignity

przez przeduenie dnia roboczego i obnienie pacy, teraz

przepada, ale nizkie ceny pozostaj i zmuszaj znów do

pozostawienia pacy przy nadmiernym czasie roboczym na

osignitym nizkim stopniu. Kapitalici wic nie maj
trwaej korzyci, a robotnicy maj trwa szkod. Prawo-

dawcze ustalenie normalnego dnia roboczego stawia temu

rozwojowi mocn zapor.

Wymiemy tu jeszcze inne bogie skutki normalnego

dnia roboczego.

W pewnych gaziach pracy zdarza si niekiedy, e
kapitalista nie obowizuje si do wypaty pewnej pacy

tygodniowej albo dziennej, lecz opaca robotnika wedug
godzin roboczych. Robotnik musi przez cay dzie by
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do rozporzdzenia kapitalisty, i zaley to od jego widzimi-

si, czy chce go zatrudnia raz nadmiernie, drugi raz znów

tylko przez kilka godzin. Cena pracy za mierzy si du-
goci zwyczajowego dnia roboczego. Tym sposobem ka-

pitalista przy opacaniu „normalnej" ceny prac/ otrzymuje

rozporzdzalno nad ca si robocz robotnika, nie pa-

cc mu jednak cakowitej wartoci jego siy roboczej; w te

dni, w które go zatrudnia poniej normalnej liczby godzin

roboczych, okazuje si to jasno; ale to ma znaczenie i dla

czasu, kiedy go zatrudnia duej ponad ten czas normalny.

Warto siy roboczej, wydatkowanej w kadej godzi-

nie roboczej, nie jest bowiem jednakowa. Sia robocza,

wydatkowana w pierwszych godzinach dnia roboczego, at-

wiej daje si powetowa, ni wydatkowana w ostatnich

godzinach. Warto siy roboczej, wydatkowanej w pierw-

szej godzinie pracy, jest zatym mniejsza, ni warto siy

roboczej, wydatkowanej w godzinie dziesitej albo dwuna-

stej—chocia warto uytkowa ostatniej jest o wiele mniej-

sza, ni pierwszej.— Zgodnie z tym sposobem samorzutnym,

nie na podstawie docieka fizjologicznych i ekonomicznych,

w wielu przedsibiorstwach wytworzy si zwyczaj uwaa-
nia dnia roboczego a do pewnego punktu za „normalny",

a czas roboczy poza nim za czas dodatkowy, który naley
lepiej opaca, co prawda, czsto w stopniu miesznie

nizkim.

Wspomniani powyej kapitalici, opacajcy robotnika

od godziny, oszczdzaj wic wysze wynagrodzenie za czas

dodatkowy.

Rónicy pomidzy „normalnym" dniem roboczym

a czasem dodatkowym nie naley jednak tak pojmowa,
jakoby cena pracy w czasie normalnego dnia roboczego

przedstawiaa pac normaln, a w czasie dodatkowym bya
wjrpacana paca dodatkowa, przewyszajca warto dzien-

n siy roboczej. Istniej fabryki, w których rok rocznie

pracuje si z czasem dodatkowym. Paca „normalna" jest

tam obliczona tak nizko, e robotnik nie moe z niej same
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wyy i jest zmuszony pracowa w czasie dodatkowym.

„Normalny" dzie roboczy tam, gdzie regularnie pracuje

si w czasie dodatkowym, jest tylko czci rzeczywistego

dnia roboczego, a „normalna" paca tylko czci pacy,

koniecznej do utrzymania robotnika. Lepsza opata czasu

dodatkowego bywa czsto tylko rodkiem do nakonienia

robotnika ku zgodzie na przeduenie dnia roboczego. A to

przeduenie odpowiada, jak widzielimy, spadkowi cen

pracy.

Normalny dzie roboczy ma tendency do pooenia
mocnej tamy wszystkim tym czynnikom obniania pacy.

4. Paca od sztuki.

Paca od czasu jest przemienion form ceny siy

roboczej; paca od sztuki jest przemienion form pacy
od czasu.

Przypumy, e zwyczajny dzie roboczy wynosi 12

godzin, warto dzienna siy roboczej 2 marki 40 fenigów,

e jeden robotnik wykonywa dziennie rednio 24 sztuk

pewnego artykuu—w przedsibiorstwach kapitalistycznych

prdko ustala si dowiadczalnie, ile pracy robotnik o red-

niej zrcznoci i intensywnoci pracy moe wykona w ci-

gu dnia roboczego. Mog robotnika zatrudnia z pac
dzienn za cen 20 fenigów od godziny; ale mog mu te
paci za kad sztuk, przeze wykonan, po 10 fenigów

od sztuki. W ostatnim wypadku bdzie to paca od

sztuki.

Podstaw pacy od sztuki jest, jak widzimy, warto
dzienna siy roboczej, oraz zwyczajowa dugo dnia robo-

czego, jak w pacy od czasu. Pozornie, co prawda, paca

od sztuki jest okrelona przez ilo pracy dokonanej; ale

ten pozór znika, skoro widzimy, e paca od sztuki bywa
odpowiednio obniana, gdy produkcyjno pracy wzrasta.
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Jeli robotnik na wykonanie sztuki pewnego artykuu po-

trzebuje ju nie pó godziny, lecz kwadransa,—moe skut-

kiem ulepszenia maszyny— to kapitalista, w równych skd-
ind warunkach, bdzie mu paci ju nie 10 fenigów, lecz

tylko 5 fenigów od sztuki.

Ale do czsto zdarzaj si wypadki—zna je kady,
kto si zajmuje sprawami robotniczemi — e pojedynczym

robotnikom albo grupom robotników, którzy wskutek szcze-

gólnego szczcia wyprodukowali pewnego razu niezwykle

wielk ilo produktów, paca od sztuki, przyznana na ten

specjalny wypadek, zostaa samowolnie obcita, pod pozo-

rem, e suma pacy zbyt przewysza zwyczajn wysoko
pacy. Wyraniej nie mona chyba wypowiedzie, e paca

od sztuki jest tylko zmienion form pacy od czasu, for-

m, któr kapitalista dobrowolnie stosuje tylko wtedy,

gdy mu si wydaje korzystniejsz, ni niezmieniona paca
od czasu.

Zwykle paca od sztuki daje kapitalicie w rzeczy

samej wielkie korzyci. W formie pacy od czasu kapita-

lista opaca si robocz w postaci wykonanej przez ni
iloci pracy; w pacy od sztuki opaca j w postaci produk-

tu. Wic mona polega na tym, e robotnik w swoim

wasnym interesie w kadej godzinie pracy i bez bodca
zewntrznego dostarczy moliwie najwikszej iloci produk-

tu. Moe o wiele atwiej kontrolowa, czy robotnik wy-

kona produkt o redniej dobroci. Najdrobniejsza usterka

staje si powodem, a czsto i pozorem do potrcenia z pa-

cy, czsto nawet formalnego obdzierania robotników.

Dozór kapitalisty i jego zastpców nad robotnikami

staje si przeto przy pacy od sztuki w znacznej czci
zbytecznym, wic kapitalista zaoszczdza t prac i jej

koszta. Paca od sztuki w niektórych gaziach przemysu

umoliwia nawet prac robotników w ich wasnym domu,

przez co zaoszczdza si dla kapitalisty mnóstwo kosztów

nakadowych i eksploatacyjnych (na opa, owietlenie, rent

gruntow i t. p.), a przez to znów oddaje si mu do roz-
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porzdzenia cz kapitau, któr inaczej musiaby uwizi.

W gaziach przemysu, w których praca domowa jest roz-

powszechniona, n. p. w krawiectwie i szewctwie, zdarza si,

e majstrowie od czeladników, którzy pracuj w ich war-

sztacie, zamiast u siebie w domu, za miejsce i przybory

robocze daj od nich komornego! Robotnicy musz jesz-

cze drogo opaca przyjemno, e s obdzierani pod „okiem

pana".

Interes osobisty robotnika pod systemem od sztuki

zmusza go do pracowania jak najintensywniej i jak naj-

duej, aeby o ile monoci podnie swoj pac dzienn
albo tygodniow. Nie widzi wtedy, e nadmierna praca

nietylko rujnuje go cielenie — praca na akord jest prac
na mord, powiada przysowie — lecz dy take do obni-

enia ceny jego pracy. A skoro to zrozumie, to jednak

nie ma monoci do uwolnienia si od prawa przymuso-

wego konkurencji z innemi robotnikami. Ta konkurencja

robotników pomidzy sob, oraz pozór wolnoci i sa-

modzielnoci, wytwarzany przez prac na sztuki, czsto

take ich odosobnienie (przy pracy domowej) utrudniaj

bardzo organizacj i jednomylne postpowanie tych ro-

botników.

Ale jeszcze inne ze strony dla robotnika ma system

pacy od sztuki. Pozwala n. p. na wsuwanie si egzystencji

pasorzytnych pomidzy robotnika a kapitalist, poredni-

ków, yjcych z tego, e z pacy roboczej, wypacanej przez

kapitalist, znaczn cz zabieraj dla siebie. A system

pacy od sztuki umoliwia take, e kapitalista tam, gdzie

praca jest wykonywana przez grupy robotników, umawia
si tylko z przewodnikami tych grup o dostarczenie pro-

duktów za pewn cen od sztuki i pozostawia im mono
opacania swych robotników podwadnych wedug wasnego
widzimisi. „Wyzyskiwanie robotników przez kapita urze-

czywistnia si tutaj za pomoc wyzyskiwania robotnika

przez robotnika".
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Jak niekorzystna jest paca od sztuki dla robotnika,

tak korzystna jest dla kapitalisty. To te paca od sztuki

jest form pacy roboczej, odpowiedni dla kapitalistycz-

nego systemu produkcji. AV rzemiole cechowym system

ten nie by cakiem nieznany. Ale w wikszych rozmia-

rach wszed w uycie dopiero w okresie manufaktury.

W czasie powstawania wielkiego przemysu by jedn z naj-

potniejszych dwigni do przeduenia czasu roboczego

i do obnienia ceny pracy.

5. Rónica narodowa w pacach

roboczych.

Rozpatrywalimy szereg kombinacji, którym podlega

cena siy roboczej i jej stosunek do nadwartoci, w zale-

noci od zmian w dugoci dnia roboczego, intensywnoci
i produkcyjnoci pracy. Równolegle z tym ruchem idzie

inny, krzyujcy go, w masie rodków utrzymania, w któ-

rej cena siy roboczej si urzeczywistnia. Wszystkie te

zmiany wywouj take zmiany w zmienionej formie ceny
siy roboczej, w pacy roboczej. Tym sposobem paca ro-

bocza w pewnym kraju znajduje si w cigym ruchu
i w rónych czasach jest róna. Tej czasowej rónoci od-

powiada take rónica miejscowa. Kady wie, e pace
w Ameryce s wysze, ni w Niemczech, a w Niemczech
wysze, ni w Polsce.

Porównywanie pac rónych narodów nie jest jednak

zupenie proste. „Przy porównywaniu narodowych pac
roboczych", powiada Marc, „trzeba rozwaa wszystkie

czynniki, wpywajce na zmian wysokoci wartoci, jak

oto: cen i rozmiary naturalnych i historycznie rozwinitych

pierwszych potrzeb yciowych, koszta wychowania robot-

nika, rol pracy kobiecej i dziecicej, produkcyjno pracy,

jej wielko ekstensywn i intensywn. Nawet najbardziej
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powierzchowne porównanie wymaga przedewszystkim re-

dukcji redniej pacy dziennej dla tej samej gazi prze-

mysu w rónych krajach do równej dugoci dni roboczych.

Po takim wyrównaniu pac dziennych naley znów pac
od czasu przeoy na pac od sztuki, poniewa tylko

ostatnia moe by miernikiem zarówno dla produkcyjnoci,

jak dla intensywnej wielkoci pracy".

Absolutna cena pracy u pewnego narodu moe by
stosunkowo bardzo wysoka, a jednak stosunkowa paca ro-

bocza, t. j. cena pracy, porównana z nad wartoci albo

z wartoci cakowitego produktu, oraz rzeczytoista paci,

t. j. ilo rodków utrzymania, które robotnik z t pac
osign moe, moe by bardzo nizka.

U narodów, u których kapitalistyczny system pro-

dukcji jest bardziej rozwinity, produkcyjno i intensyw-

no pracy jest wiksza, ni u narodu, który pozosta

w tyle w rozwoju tego sposobu produkcji. Na rynku

wiatowym jednak produkcyj niejsza praca narodowa, jak

praca intensywniejsza, uchodzi za wytwarzajc wiksz
warto.

Przypumy, e w Rosji przdzalnik baweny, le
odywiany i mao rozwinity, przeciony, pracujcy na

lichych maszynach, przdzie w godzin rednio 1 funt ba-

weny, a przdzalnik angielski 6 funtów; dlatego jednak

1 funt przdzy rosyjskiej na rynku wiatowym nie bdzie

mia wikszej wartoci, ni funt angielskiej. Praca prz-

dzalnicza w Anglji wic w tym samym czasie wytwarza

wicej wartoci, ni praca przdzalnicza w Rosji. Wic
wyraz pieniny pacy w kraju kapitalistycznie rozwini-

tym, moe sta wyej, ni w kraju nierozwintym, a jed-

nak cena pracy w stosunku do nadwartoci .moe by
o wiele nisza, poniewa wanie cena cakowitego pro-

duktu jest wysza.

Ale w kraju, w którym produkcyjno pracy jest

wysza, take warto pienidzy jest nisza. Moe wic
cena siy roboczej by wysza, a jednak robotnik moe nie
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mie monoci ze swojej wyszej pacy kupowa wicej

rodków utrzymania.

Przy wielkich przedsibiorstwach za granicami Anglji,

np. przy budowie kolei w Azji, przedsibiorcy angielscy

byli zmuszeni, obok tanich robotników krajowych, przyj-

mowa take drogich robotników angielskich. Dowiad-
czenie przy tych i podobnych okolicznociach pouczyo, e
robota pozornie najdrosza w rzeczywistoci jest najtasza,

w porównaniu z wydajnoci pracy i z nadwartoci.

Przemys rosyjski z najndzniejszemi pacami i z naj-

bardziej nieograniczonym wyzyskiem pracy wlecze swoje

ndzne bytowanie tylko przy pomocy ce ochronnych. Nie

moe konkurowa z przemysem angielskim, który produ-

kuje z pacami stosunkowo wysokiemi i z krótkim czasem

roboczym, z licznemi ograniczeniami pracy kobiecej i dzie-

cicej, z przepisami sanitarnemi i t. d. Absolutna cena

pracy rosyjskiej, jej wyraz pieniny, jest niska. Jej cena

wzgldna, w stosunku do wartoci produktu na rynku wia-

towym, jest ioysok<i.





ROZDZIA DRUGI.
i

DOCHÓD KAPITAU.

Widzielimy, jak z pienidzy wytwarza si kapita,

i jak robotnik najemny przez swoj prac nietylko otrzy-

muje warto czci kapitau, wydatkowanej na konieczne

rodki produkcji, lecz nadto wytwarza now warto, rów-

najc si wartoci jego siy roboczej plus nadwartoci.

Ale ruch kapitau nie koczy si powstawaniem nad-

wartoci. Podobnie jak towar mija si z swoim powoa-

niem, jeli nie zamienia si w pienidz, tak i nadwarto,

która przecie tkwi równie w pewnej iloci towaru, w pro-

dukcie dodatkowym. Gdy nadwarto zostaa wyproduko-

wana w postaci produktu dodatkowego, wtedy chodzi

o zrealizowanie jej wartoci w pienidzach, o zbyt wypro-

dukowanych towarów. Na drodze do realizacji spotyka

nadwarto, jak kad inn warto, mnóstwo przygód,

poczci natury wesoej, poczci smutnej. Dzi ona reali-

zuje si za cen nadmiernie wysok, jutro za cen nad-

miernie nizk, albo i wcale nie. Raz towar, w którym

jest ucieleniona, jest poszukiwany przez nabywc, zanim

jeszcze zjawi si na rynku, innym razem przez cae lata
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zalega póki skadu i t. d. A wród tych przygód gro
nadwartoci jeszcze inne niebezpieczestwa. Tutaj kupiec,

zajmujcy si sprzeda towarów, urywa za to kawa nad-

wartoci i zagarnia jako zysk handlowy. Tam znów trzeba

wacicielowi gruntu paci rent gruntow, potym podat-

ki, potym procenta za poyczone pienidze i t. d., a na-

reszcie reszta, jako zysk, zniknie w kieszeniach naszego

kapitalisty.

Nie bdziemy si tu zajmowali wszystkiemi przygo-

dami i przemianami, które nadwarto przebywa na tej

drodze. Nale one poczci do dziedziny procesu obiegu

kapitau, o którym Marx traktuje w drugiej ksidze swo-

jego dziea, a poczci s omawiane przy badaniu ogólnego

procesu produkcji kapitalistycznej, którym Marx si zajmuje

w trzeciej ksidze. Pierwsza ksiga „Kapitau" traktuje

tylko o jednej stronie procesu ogólnego, o bezporednim
procesie produkcji: tylko o ile nadwarto na niego wywiera

pewien wpyw, bdziemy si tu zajmowali jej dalszemi

losami po jej wyprodukowaniu. Przypuszczamy wic, jak

dotychczas wszdzie, gdziemy wyranie nie zaznaczyli

przeciwnego przypuszczenia, e kapitalista sprzedaje swoje

towary na rynku towarowym za ich cakowit warto;
a dalej przypuszczamy, e nadwarto caa i nieuszczuplona

wraca do kapitalisty. Przypuszczenie przeciwne kompliko-

wao i utrudniaoby tylko badanie, nie zmieniajc istotnie

jego ostatecznych wyników.

Nadwarto moe na proces produkcji wywiera pe-

wien wpyw tylko przy reprodukcji, przy powtórzeniu pro-

cesu produkcji.

Wszelki spoeczny proces produkcji jest zarazem

i procesem reprodukcji, produkcja w kadej formie spo-

ecznej musi albo odbywa si nieprzerwanie, albo powta-

rza si w pewnych odstpach czasu. A std w kadej

formie spoecznej powstaje konieczno cigego wytwa-

rzania nietylko rodków konsumpcji, ale i rodków pro-

dukcji.
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Jeli produkcja przybierze form kapitalistyczn, wte-

dy naturalnie i reprodukcja. Jeli dla kadego spoecze-
stwa jest rzecz konieczn nieprzerwanie albo w regular-

nych odstpach czasu ^produkowa wartoci uytkowe, to

dla kapitau jest rzecz konieczn bezustannie produkowa
nadwarto, bezustannie reprodukowa nadwarto, jeli ma
pozosta kapitaem. Skoro kapita raz wytworzy nadwar-

toe, musi by uyty na powtórne wytworzenie nadwar-

toci i t. d. Kapita wic wci now produkuje nadwar-

toe, reprodukuje j. "Wic nadwarto okazuje si wci
odnawiajcym si owocem puszczonego w ruch kapitau,

cigym dochodem z kapitau, intrat.

Tyle o nadwartoci, o ile wypywa z reprodukcji.

Ale proces reprodukcji nastrcza nadwartoci take spo-

sobno do ponownego wejcia do procesu produkcji. Przy-

pumy, e kapitalista uywa kapitau 100,000 marek,

który mu daje dochód roczny 20,000 marek. Có on pocz-

nie z tym dochodem? S moliwe dwa skrajne wypadki:

albo spoywa ca roczn kwot nadwartoci, albo powik-
sza swój kapita o t kwot. Najczciej jednak nie za-

chodzi aden z tych dwuch skrajnych przypadków, lecz

nadwarto poczci bywa spoywana, a poczci dodawana
do poprzedniego kapitau.

Jeli caa nadwarto jest spoywana, to kapita po-

zostaje na tej samej wysokoci, co poprzednio. Wtedy
nastpuje reprodukcja prosta. Jeli za nadwarto cakiem

albo czciowo jest dodawana do kapitau, wtedy odbywa
si akumulacja (nagromadzanie) kapitau, a reprodukcja

odbywa si na rozszerzonej skali.

Nauki ekonomiczne. 15





ROZDZIA TRZECI.

REPRODUKCJA PROSTA.

Reprodukcja prosta jest tylko powtarzaniem procesu

produkcji na t sam skal. Jednak przez powtarzanie

proces produkcji otrzymuje cay szereg nowych cech.

Przypumy, e posiadacz pienidzy, który swoje pie-

nidze zdoby jakimkolwiek sposobem, moe przez prac,

zamienia je w kapita. Niech posiada 10,000 marek, z te-

go 9000 niech umieci w kapitale staym, a 1000 w kapi-

tale zmiennym, w pacy roboczej. Z uyciem tego kapi-

tau wytworzy n. p. mas produktów wartoci 11,000 ma-

rek, któr te sprzedaje za ich cakowit warto. Nad-

warto 1000 marek jest przez niego spoywana, a repro-

dukcja odbywa si. na poprzedni skal: 9000 marek wka-

da si w kapita stay, a 1000 marek w kapita zmienny.

Ale teraz spostrzegamy pewn rónic w porównaniu z po-

przednim pooeniem rzeczy: ów 1000 marek, który w cza-,

sie pierwszego procesu produkcji wydatkowano na pac

robocz, nie by wytworzony prac robotników, zajtych

w przedsibiorstwie, lecz pochodzi z innego róda; by

moe, e kapitalista zdoby go wasn prac. A skd po-
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chodzi ten 1000 marek, który wydatkuje si na pac ro-

bocz przy powtórzeniu procesu produkcji? Ten tysic jest

realizacj wartoci, wytworzonej przez robotników w czasie

poprzedniego procesu produkcji. Robotnicy przenieli nietyl-

ko warto kapitau staego (9000 marek) na produkt, lecz

wytworzyli now warto (w wysokoci 2000 marek),

a z tego cz (1000 marek) równa si wartoci ich siy

roboczej, a cz nadwartoci.

Jeli kapitalistyczny proces produkcji - rozpatrywa

bdziemy jako proces jednorazowy (albo pierwszorazowy,

przy pierwszym woeniu kapitau), to paca robocza ma
znaczenie zaliczki z kieszeni kapitalisty. Jeli za rozpatry-

wa go bdziemy jako proces reprodukcji, wtedy robotnik

jest opacany z produktu swe) wasnej pracy . W tym znacze-

niu jest prawda, e robotnik w swej pacy otrzymuje

cz produktu swej pracy. Ale jest to sprzedany ju pro-

dukt dawniejszego okresu produkcji, dostarczajcy pacy
roboczej pewnej czstki.

Powrómy do naszego przykadu. Przypumy, e
kady okres produkcji wymaga pó roku czasu. W kadym
roku nasz kapitalista zagarnia 2000 marek nadwartoci

i spoywa je. Po piciu latach spoy 10,000 marek, a wic
warto, równajc si wartoci jego pierwotnego kapitau.

Ale posiada wci jeszcze
;
jak poprzednio, warto kapitau

w wysokoci 10,000 marek.

Ta nowa warto kapitau pod wzgldem wielkoci

równa si pierwotnej, ale jej podstawa jest inna. Pierwotne

10,000 marek nie pochodz z pracy robotników zatrudnio-

nych w jego przedsibiorstwie, lecz z innego róda. Te

10,000 marek za spoy kapitalista w cigu 5 lat; jeli

oprócz tego posiada jeszcze 10,000 marek, to ten kapita

pochodzi z nadwartoci. Tym sposobem kady kapita,

z jakiegokolwiek pochodzi róda, ju wskutek reproduk-

cyi prostej zamienia si po pewnym czasie w skapitalizo-

wan nadwarto, w plon dodatkowej roboty cudzej, w ka-

pita nagromadzony.
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Punktem wyjcia kapitalistycznego procesu produkcji

jest usunicie robotnika od rodków produkcji, nagroma-

dzenie z jednej strony wydziedziczonych robotników,

a z drugiej strony nagromadzenie rodków produkcji i rod-

ków utrzymania. W kapitalistycznym procesie reprodukcji

te punkty wyjcia ukazuj si jako rezultaty procesu produk-

cji. Kapitalistyczny proces reprodukcji wci wytwarza

i przez to zachowuje swoje wasne warunki, kapita i kla-

s robotników najemnych.

rodki utrzymania i rodki produkcji, wytwarzane

przez robotników najemnych, nie nale do nich, lecz do

kapitalistów. Robotnicy najemni s wci napowrót wy-

trcani z procesu produkcji w tym samym stanie, w któ-

rym do niego weszli, jako proltarjusze bez wasnoci; ka-

pitalici za pod koniec kadego okresu produkcji znajduj

si zawsze nanowo w posiadaniu rodków utrzymania, za

które kupuj siy robocze, oraz rodków produkcji, któremi

zatrudniaj producentów.

Tym sposobem robotnik wci nanowo wytwarza

warunki do swej zalenoci i swej ndzy.

Ale proces reprodukcji kapitau czyni take koniecz-

n reprodukcj klasy robotniczej.

Dopókimy rozpatrywali proces produkcji jako prze-

bieg jednorazowy, a zatym odosobniony, mielimy do czynie-

nia tylko z odosobnionym kapitalist i z oddzielnym robotni-

kiem. Tutaj sia robocza, a zatym i robotnik, który od

niej nie moe by oddzielony, zdawa si nalee do kapi-

talisty tylko w czasie jej produkcyjnego uywania, w czasie

dnia roboczego. Przez pozostay czas za robotnic nalea
do siebie samego i do swej rodziny. Jeli jad, pi, spa,

to czyni to tylko dla siebie samego, nie dla kapitalisty.

Lecz skoro rozpatrywa bdziemy kapitalistyczny sy-

stem produkcji w jego caym toku i zwizku, wic jako

proces reprodukcji, to z góry mamy do czynienia nie z od-

dzielnym kapitalist i robotnikiem, lecz z klas kapitalistów

i z klasa rotlotników. Proces reprodukcji kapitau wymaga
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uwiecznienia klasy robotniczej, to znaczy, aeby proces

produkcji wci móg by odnawianym, robotnicy musz
swoj wydatkowan si robocz wci odnawia i stara

si o cigy przyrost wieych robotników. Kapita jest

w tym przyjemnym pooeniu, e wykonanie tej wanej
funkcyi moe spokojnie pozostawia popdowi samozacho-

wawczemu i popdowi rozrodczemu robotników.

Robotnicy poza czasem roboczym pozornie yj tylko

dla siebie; ale w rzeczywistoci, nawet gdy „prónuj",

yj dla klasy kapitalistów. Jeli po skoczonej pracy je-

dz, pij, pi i t. d., to przez to zachowuj klas robot-

ników najemnych, a wic i kapitalistyczny system pro-

dukcji. Jeli kapitalista — chlebodawca, jak go nazywano

w czasach patryjarchalnych, pracodawca, jak go przechrzcia

niemiecka ekonomja profesorska — jeli on robotnikowi wy-

paca zarobek, to przez to daje mu tylko rodki do zacho-

wania siebie i, o ile to od niego zaley, swojej klasy, dla

klasy kapitalistów.

Przez to za, e robotnicy spoywaj rodki utrzyma-

nia, które kupuj za sw pac robocz, wci s zmuszani

nanowo do wystawiania na sprzeda swojej siy roboczej.

Tym sposobem robotnik, ze stanowiska reprodukcji,

nietylko w cigu czasu roboczego, ale i w swoim „wol-

nym" czasie jest czynny w interesie kapitau. Je i pije ju
nie dla siebie, lecz dlatego, aby dla klasy kapitalistów za-

chowa swoj si robocz. Wic jak robotnik je i pije, to

dla kapitalisty wcale nie jest rzecz obojtn. Jeli robot-

nik w niedziel si upije, tak, e w poniedziaek ma „ka-

tzenjammer", zamiast da wypoczynek swej sile roboczej,

to kapitalicie wydaje si to nie uszczerbkiem wasnych

interesów robotnika, lecz zbrodni przeciwko kapitaowi,

sprzeniewierzeniem siy roboczej, nalecej do kapitau.

Teraz ju nietylko sia robocza, kadorazowo kupiona,

lecz cay robotnil:, caa Masa robotnicza ze stanowiska procesu

reprodukcji wydaje si przynalenoci kapitau. Gdzie ro-

botnik tego nie chce rozumie i ma rodki uchylenia si
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od tego, n. p. przez emigracj, tam kapitalista niekiedy nie

waha si dowie mu przymusem prawodawczym, e powi-

nien si zachowa i rozradza nie dla siebie, lecz dla kapi-

tau. Tak n. p. dawniej emigracja zrcznych robotników

w wikszoci pastw bya zabroniona przez prawo. Dzi
tego nie potrzeba. Kapitalistyczny system produkcji nabra
takiej siy, e jego prawa zwykle bez pomocy politycznej

dziaaj, jako ekonomiczne prawa przymusowe. Robotnik

dzi niewidzialnemi wizami jest przykuty do kapitau

i wszdzie, dokd si zwróci, napotyka — kapita.

Co prawda, naszym „reformatorom spoecznym" ta

zaleno od klasy kapitalistów wogóle nie wydaje si

jeszcze do daleko idc. Przywizanie robotnika do od-

dzielnego kapitalisty przez ograniczenie swobody ruchu,

urzdzanie wyrafinowanych systemów domów roboczych

i podobne „reformy" — oto rodki lecznicze ku „rozwiza-

niu kwestji socjalnej".





ROZDZIA CZWARTY.

Przemiana nadwartoci w kapita.

i. Jak nadwarto staje si kapitaem.

Taki wypadek, eby kapitalista spoywa ca nad-

warto, jest wyjtkiem. Zwykle przemienia nadwarto,

przynajmniej czciowo, znowu w kapita. „Uywanie nad-

wartoci, jako kapitau, czyli wsteczna przemiana nadwar-

toci w kapita nazywa si akumulacja (nagromadzeniem)

kapitau".

Ten przebieg mona atwo unaoczni. Przypomnijmy

sobie przykad z poprzedniego rozdziau. Kapita 10,000

marek niech daje swemu posiadaczowi roczn nadwarto
2000 marek. Jeli kapitalista ich nie spoyje, lecz doda

do swego kapitau pierwotnego, to bdzie posiada kapita

12,000 marek, który w tych samych warunkach da rocznej

nadwartoci 2400 marek. Dodawszy t nadwarto znów

do kapitau, otrzyma wzrost kapitau do 14,400 marek,

a roczn nadwarto 2880 marek; ten sam przebieg, po-

wtórzony w nastpnym roku, da kapita 17,280 marek, do-

starczajcy nadwartoci 3456 ciarek, wic razem 20,736



— 234 —

marek i t. d. Po czterech latach kapita wskutek akumu-

lacji nadwartoci wzrós wicej ni w dwójnasób.

Nie chodzi nam tu o to, czy si nagromadza caa
nadwarto, czy tylko jej cz. Podobnie dla niniejszego

roztrzsania nie ma adnego znaczenia, jakim sposobem

nadwarto si nagromadza, czy stanowi kapita doda-

koici/, czy nowy. Posiadacz fabryki przdzalniczej mo-

e uy nadwartoci na rozszerzenie swej fabryki, na za-

trudnienie wicej maszyn i wicej robotników, na kupno

wikszej iloci materjau surowego; ale moe jej take uy
na zaoenie nowej przdzalni, albo na zaoenie zakadu

tkackiego lub kopalni wgla i t. d. Jakiekolwiek jest uycie

nadwartoci, zawsze w tym razie przemienia si napowrót

w kapita, w warto, wytwarzajc nadwarto.
Lecz aeby nadwarto staa si kapitaem, to po

przebyciu przemiany z towaru w pienidze, musi znów

przeby przemian z pienidzy w odpowiedni towar. "We-

my n. p. przdzalnika baweny. Przypumy, e sprzeda

sw przdz i teraz obok kapitau, wyoonego pierwotnie,

posiada jeszcze nadwarto w formie pienidzy. Obok kapi-

tau pierwotnego, i ta nadwarto ma si przemieni w nowy
kapita. To jest moliwe tylko wtedy, gdy na rynku znaj-

dzie odpowiednio zwikszon mas towarów, która moe
mu suy za rodki produkcji: jeli nadwarto ma si

sta kapitaem dodatkowym, to musz istnie dodatkowe

materjay surowe — w naszym wypadku bawena — , dodat-

kowe siy robocze — jak maszyny— , dodatkowe rodki utrzy-

mania dla wikszej liczby si roboczych, a nareszcie do-

datkowe siy robocze, to znaczy, musz by dane materjalne

warunki rozszerzenia produkcji, zanim jest moliwa aku-

mulacja kapitau.

Ale przdzalnik baweny moe si spodziewa, e po-

trzebne dodatkowe rodki produkcji znajdzie na rynku to-

warowym. Bo nietylko w samym przdzalnictwie, ale

i w plantacjach baweny, w fabrykach maszyn, w kopal-
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niach wgla i t. d., jednoczenie produkuje si nadwarto,

a wic i produkt dodatkowy.

Jeli zwrócimy uwag nie na nadwarto, przypada-

jc w cigu roku jednemu kapitalicie, lecz na sum rocz-

n nadwartoci, przywaszczanej sobie przez ca klas ka-

pitalistów, to dojdziemy do prawida: Nadwarto (cakiem

lub czciowo) nie moe si przemieni w kapita, jeli

produkt dodatkowy (cakiem lub w odpowiedniej czci)

nie skada si ze rodków produkcji i ze rodków utrzy-

mania dla robotników.

Ale skd bra dodatkowych robotników? O to kapi-

talisty gowa nie zaboli; wystarcza, eby robotnikom w ich

pacy dawa to, co jest koniecznie potrzebne do utrzyma-

nia ycia, do ich rozradzania i mnoenia si.

Klasa robotnicza sama produkuje robotników dodatkowych,

potrzebnych do rozszerzenia produkcji, do reprodukcji na szer-

sz skal.

Widzielimy, e ju w zakresie reprodukcji prostej po

pewnym szeregu lat kady kapita staje si kapitaem na-

gromadzonym, skadajcym si z samej nadwartoci. Ale

taki kapita przynajmniej przy swym wejciu w uycie

moe przedstawia plon pracy jego posiadacza. Inaczej

rzecz si ma z kapitaem, który z samego pocztku powsta

z nagromadzonej nadwartoci. Jest on z samego pocztku

bez wszelkich obsonek plonem pracy tych, którzy go nie

posiadaj. Nagromadzenie nadwartoci jest to przywasz-

czenie sobie niezapaconej pracy w celu rozszerzonego przy-

waszczania sobie niezapaconej pracy.

Jaka sprzeczno z podstawami wymiany towarów !

Widzielimy, e wymiana towarów pierwotnie wywouje
z jednej strony wasno prywatn producenta towaru

w stosunku do jego produktu, a z drugiej strony wymian
równych wartoci, tak, e nikt nie móg wej w posiada-

nie jakiej wartoci inaczej, jak przez wasn prac albo

przez oddanie równej wartoci.

Teraz jako podstawy kapitalistycznego systemu pro-

dukcji, napotykamy z jednej strony usunicie robotnika od
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produktu jogo pracy; ten, który wytwarza produkt, i ten,

który go posiada, s teraz dwiema rónemi osobami;

a z drugiej strony napotykamy przywaszczanie sobie war-

toci bez oddawania równej wartoci, napotykamy nadwar-

to. A nadto napotykamy teraz nadwarto nietylko, jako

rezultat, lecz jako podstaw kapitalistycznego procesu

produkcji. Nietylko z kapitau wytwarza si nadwar-

to, lecz z nadwartoci wytwarza si kapita, tak, e
ostatecznie najwiksza masa wszelkiego bogactwa skada

si z wartoci, przywaszczonej sobie bez wartoci za-

miennej.

Ale to odwrócenie podstaw produkcji towarowej w jej

przeciwiestwo odbyo si nie wbrew jej prawom, lecz na

ich. podstawie.

„Z równ koniecznoci, z jak produkcja towarowa

na pewnym stopniu rozwoju staje si produkcj towarow
kapitalistyczn — a nawet tylko na podstawie kapitali-

stycznego systemu produkcji towar staje si ogóln, panu-

jc form produktu,— z równ koniecznoci prawa was-

noci produkcji towarowej przeksztacaj si w prawa

przywaszczenia kapitalistycznego. Podziwiajmy wic spryt

Proudhona, chccego obali wasno kapitalistyczn przez

zachowanie — wieczystych praw wasnoci produkcji to-

warowej !"

2. Wstrzemiliwo kapitalisty.

Rozpatrywalimy dotychczas tylko dwa skrajne wy-

padki, jeli nadwarto jest cakowicie spoywana albo ca-

kowicie nagromadzana. Ale, jak ju wspomnielimy, zwyk-

le tylko cz nadwartoci bywa spoywana, a cz na-

gromadzana. Pierwsza cz jest uwaana za dochód w ci-

lejszym znaczeniu.

Zaley to od upodobania kapitalisty, jak wielk cz
nadwartoci chce spoy, a jak wielk chce przemieni na
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kapita. Rozstrzygnicie tego zadania wywouje w jego

duszy niemiy rozdwik.

Wraz z Faustem moe zawoa:

„Ach, dwie dusze mieszkaj w mej piersi:

Jedna chce si oderwa od drugiej;

Jedna w gwatownej rozkoszy miosnej

Czepia sie wiata konwulsyjn rk.

A druga z nizin wzbija si z rozpdem

Do wyyn" — gdzie rosn dukaty.

Tak w kapitalicie dziwnym sposobem powtarza si

dawne rozdwojenie midzy rozkosz cielesn a ascez, mi-

dzy poganizmem a chryst3
anizmem. Po-wie zerka ka-

pifalfstf na rozkosze tego wiata, ale wszelkie uzycrewy-

daie mu si grzesznym, którego nie moe mie darmo.

3

?a czó nadwartoci, któr kapitalista spoywa oso-

bicie zwykle nie jest dowoln, lecz historycznie okrelon

wielkoci- jest okrelon, podobnie jak paca robotnika,

S^Uiow,, „odpowiedni do stanu" stop yciow

danej warstwy spoecznej. .

'podobnie jak robotnik, i kapitalista, chocia wmnym

znaczeniu, przez cae ycie naley do kapitau, ^etylko

est zruus o
P
uy przez konkurencj do wykonywana praw

kapitalistycznego sposobu produkcji w swym VrzeAnh or-

sZ lecz nawet w swym iyciu prywatnym podlega jego

wymaganiom. Jeli yje zbyt wesoo i dopuszcza «* wy-

bryków, to powiadaj: to marnotrawca, i kredyt jego upa-

da Jel iest sk py, jeli nie yje tak wystawme jak jego

sta* wymaga, to budzi podejrzenie, e jego mteres me

daje redniego dochodu, i kredyt jego rówme na tym

cierpi Tym sposobem kapitalista jest zmuszony spoywa

pewn cze swej nadwartoci, okrelon dla pewnych

ozTsów i kó. Ale ta wielko jest o wiele elastyczmejsza,

ni wielko pacy roboczej.

Ale dla tej czci nadwartoci, która ma byc nagro-

madzona, niema wcale granic, oprócz ogólnej masy nad-



— 238 -

wartoci samej i elastycznej stopy yciowej kapitalisty.

Im wicej si nagromadza, tym lepiej. Kapitalistyczny

system produkcji sam czyni koniecznym cige nagroma-

dzanie kapitau. Widzielimy, jak z rozwojem technicznym

wci wzrasta suma kapitau, potrzebnego do zaoenia
i do prowadzenia przedsibiorstwa w pewnej gazi pracy,

jeli produkty maj by wytwarzane z uyciem pracy

przecitnie koniecznej. Jeli np. w pewnej gazi pracy

dzi potrzeba minimalnej sumy 20,000 marek, które naley
woy w przedsibiorstwo, aby mogo wytrzyma konku-

rencj, to wskutek zaprowadzenia nowych metod pracy,

nowych, wikszych maszyn i t. p. po 20 latach moe si

okaza potrzeba powikszenia tej sumy minimalnej do

50.000 marek. Kapitalista, który pierwotnie rozpocz swe

przedsibiorstwo z 20,000 marek, ale zaniedba nagroma-

dzanie wystarczajcej nad wartoci, tak, e po 20 latach

ma do rozporzdzenia np. tylko 30,000 zamiast 50,000

marek, prawdopodobnie nie wytrzyma konkurencji i zginie.

Ale nie potrzeba wcale tego bodca, aby kapitalist sko-

ni do gromadzenia kapitau. Denie do akumulacji dla

samej akumulacji wskutek wspóczesnego sposobu produkcji

jest w kapitalicie tak rozwinite, jak na dawniejszym

stopniu produkcji towarowej w zbieraczu skarbów bya
rozwinita dza gromadzenia i zamykania zota i srebra.

Podobnie jak gromadzenie skarbów, akumulacja kapitau

nie ma granicy w sobie samej, jest bezmierna. Choby
kapitalista posiada jak najwicej, choby jego dochody

o wiele przerastay jego zdolno uywania, ou wci dalej

updza si bdzie za zdobycz nowej nad wartoci, nie

dlatego, eby powikszy swoje uywanie, lecz aby po-

wikszy swoje kapitay.

Ekonomja klasyczna roztrzsaa bez ogródki skutki

i przyczyny akumulacji z jednej strony, a konsumpcji klasy

kapitalistów z drugiej strony. Zajmowaa si akumulacj

kapitau tylko pod wzgldem jej strony ekonomicznej, nie

strony moralnej — a to byo bardzo niemoralnie.
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Ale wtedy proletarjat zacz si budzi i dochodzi

do pewnej wiadomoci klasowej. Od koca trzeciego dzie-

siciolecia zeszego wieku ruch robotniczy zacz w Anglji

i Francji wystpowa energiczniej. Teraz ju nie chodzio

o badanie zagadnie ekonomicznych, lecz o usprawiedliwianie

kapitau. Zaprowadzono do ekonomji „etyk", i czcigodna

dama na stare lata staa si moraln. Wiedza staa si

rzecz drugorzdn, a „uczucie" rzecz gówn, a z pomoc
tego uczucia wkrótce odkryto, e kapitalista okazuje he-

roizm godny podziwu, jeli zamiast spoywa nadwarto,
powstrzymuje si od niej i j nagromadza. e temu nowe-

mu witemu na supie naley si ze strony robotników

uwielbienie i wdziczno, to rozumiao si samo przez si,

ale zarazem rozumiao si samo przez si, e ten wity,
pomimo najwikszej wstrzemiliwoci, nie mógy samym
uwielbieniem i wdzicznoci; a wic ku poparciu sytej

cnoty i wypacalnej moralnoci ekonomici przyznali mu
prawo moralne do nagrody za akumulacj niezapaconej

pracy: tak brzydko brzmicy wyraz „zysk" zosta uszla-

chetniony i zamieniony na nagrod wstrzemiliwoci.

3. Wstrzemiliwo robotnika, oraz inne

okolicznoci, wpywajce na rozmiary

akumulacji.

Im wiksza jest „prywacja" kapitalisty, tym wiksze
s rozmiary akumulacji. Ale na jego szczcie istniej

jeszcze inne czynniki, wpywajce dodatnio na rozmiary

akumulacji. Wszystko, co powiksza mas nadwartoci,

rozszerza rozmiary akumulacji — wród równych skdind
okolicznoci. Znamy ju przyczyny, które wpywaj de-

cydujco na mas nadwartoci. Wspomnimy tu tylko

o niektórych, które ze zdobytego obecnie stanowiska przed-
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stawiaj nowe punkty widzenia. Jedn z najwaniejszych

jest wstrzemiliwo robotnika. Rzecz jasna, im mniejsza

jest paca robotnika, tym wiksza jest rata nad wartoci,

tym wiksza, przy jednakowym spoywaniu kapitalisty,

cz nadwartoci, przeznaczona do akumalacji. Wszystko,

co obnia warto siy roboczej, albo co zdoa obniy pac
poniej tej wartoci, popiera akumulacj kapitau. Std
pochodzi moralne oburzenie kapitau i jego rzeczników na

„zbytek" robotników, podkopujcych „dobrobyt ludowy",

palcych cygara i pijcych piwo. Bajka o szampanie,

który w roku 1872 zafundowa sobie raz w Berlinie pewien

robotnik, obiega ca pras kapitalistyczn, jako druzgo-

cce napitnowanie klasy robotniczej.

Z przedziwn przenikliwoci wiat kapitalistyczny

wymyli urzdze i metod bez liku, zmierzajcych do po-

pierania wstrzemiliwoci robotnika, poczynajc od zupy

rumfordzkiej, a koczc na kuchni ludowej i wegietarja-

nimie. Marx w swym „Kapitale" przytacza kilka zna-

miennych przykadów takich urzdze. Odsyamy do nich

tych, którzy interesuj si t spraw.

Rzecz bardzo nieprzyjemn dla kapitalisty jest ta

okoliczno, e wszelkie rozszerzenie interesu wymaga sto-

sunkowo wysokiego wkadu kapitau staego; jest to wkad,

który staje si tym wikszym, im bardziej maszynerja

wielkiego przemysu si wydoskonala. Ale pozostaje mu
ta sodka pociecha, e skoro raz kapita stay, potrzebny

do prowadzenia przedsibiorstwa, istnieje, produkcja w obr-

bie pewnych granic moe by rozszerzana przez dodatkowy

kapita zmienny, bez potrzeby dodawania kapitau staego

w tym samym stosunku. Jeli fabrykant robi dobre inte-

resy i chce wicej produkowa, moe to niekiedy osign
przez to, e kae pracowa o 2 lub 3 godziny duej. Nie

potrzebuje kupowa nowych maszyn, budowa nowych

gmachów fabrycznych, potrzeba mu tylko powikszy ma-

terjay surowe i pomocnicze.
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Ale istniej gazie przemysu, które nie potrzebuj

kupowa materjaów surowych, np. kopalnie, albo wyma-
gaj tylko nieznacznego dodatku materjaów surowych,

jak np. w rolnictwie nasion i nawozu. W tych gaziach
czsto wystarcza prosty dodatek pracy, aeby powikszy
mas produktu. To powikszenie produktu zawdzicza si
jedynie ziemi i pracy, ale kapita zawadn tak jedn, jak

drug, a przez to osiga mono „rozszerzania pierwiast-

ków swej akumulacji poza granice, pozornie wytknite przez

jego wasn wielko, wytknite przez warto i mas wy-
produkowanych ju rodków produkcji, na których opiera

swój byt".

Jak ziemi i robotnika, tak kapita podda pod sw
wadz nauk; jakkolwiek w rozwoju naukowym, jako ta-

kim, nie bierze adnego udziau, jednak jemu samemu do-

staj si wszystkie te owoce, które wytwarza postp nauki
;

popierajc produkcyjno pracy, a przez to akumulacj

kapitau.

Z wzrostem produkcyjnoci pracy spada warto siy

roboczej, a podnosi si rata nadwartoci; a wzrost produk-

cyjnoci pracy umoliwia take kapitalicie otrzymywanie

na swój osobisty uytek wikszej iloci rodków do ycia
i uywania bez powikszonego wydatkowania z nadwarto-

ci, albo otrzymywanie tej samej iloci, co przedtym,

z mniejszym wydatkiem, a wic ycie wygodniejsze albo

gromadzenie kapitau bez odejmowania sobie czegokolwiek,

a nieraz jedno i drugie jednoczenie.

Im wikszy jest uyty kapita, tym produkcyj niej sza

jest praca i tym wiksza nietylko rata, ale i masa nad-

wartoci, tym wicej kapitalista moe uywa i nagro-

madza.
Ju z powyszych wzmianek widzimy, e kapita nie

jest wielkoci sta, lecz bardzo elastyczn, zdoln do znacz-

nego rozszerzania i zwania; stanowi on tylko cze bo-

gactwa spoecznego; moe by powikszony przez dopywy
Nauki ekonomiczne. 16
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z innych jego czci, z funduszu spoywczego klasy kapi-

talistów albo i klasy robotniczej, moe by zmniejszony

przez wydatki na te fundusze. Jego dziaalno si po-

wiksza przez przeduenie czasu roboczego, przez powik-

szenie produkcyjnoci pracy, przez zwikszon eksploatacj

ziemi. Pomijamy tu zupenie stosunki procesu cyrkulacyj-

nego, n. p. przypieszenie albo zwolnienie obrotu kapitau;

pomijamy równie stosunki systemu kredytowego, które

maj tak wielkie znaczenie dla rozszerzenia i zwenia
kapitau i zakresu jego dziaania. O tych stosunkach w tym

miejscu jeszcze mówi nie moemy. Ale ju stosunki pro-

cesu produkcji wykazuj nam elastyczno kapitau. U eko-

nomistów jednak kapita uchodzi za wielko okrelon
z okrelonym stopniem dziaalnoci. Podobnie wydaje si

im wielkoci sta i kapita zmienny, czyli tak zwany

fundusz roboczy. „Tyle a tyle kapitau", powiadaj, jest

przeznaczonego na zapat robotników. Im wicej robotni-

ków, tym mniejsza jest cz, przypadajca na kadego
z nich; im mniej robotników, tym wiksza jest ta cz u

.

Kapita zmienny stawiano take na równi ze rodkami

utrzymania, które on przedstawia dla robotnika, i powia-

dano: „Liczba robotników, zatrudnionych w pewnym kraju,

oraz wysoko pacy zaley od iloci istniejcych rodków
utrzymania. Jeli paca jest zbyt nizka, albo jeli wielu

robotników nie moe znale zajcia, pochodzi to tylko

std, e liczba robotników szybciej si powiksza, ni liczba

rodków utrzymania. Natura, a nie sposób produkcji jest

przyczyn ndzy klasy robotniczej".

^a tych zaoeniach jest zbudowana tak zwana teorja

Matthusa.



ROZDZIA PITY.

PRZELUDMIEMIE.

i. „Spiowe prawo pacy".

Malthusjanie, jak wiadomo, owiadczaj, e robotnicy

wskutek swych „lekkomylnych nawyknie" szybciej si

rozmnaaj, ni moe wzrasta masa dostpnych rodków
utrzymania, czyli mówic cilej, kapita zmienny. Tym to

sposobem, ich zdaniem, nastaje przeludnienie
;

kapitalistom

ofiaruje swe usugi wiksza liczba robotników, ni ci mog
zatrudnia, rozporzdzalne rodki utrzymania nie wystar-

czaj dla wszystkich istniejcych robotników; wic dopóki

rozmnaanie si robotników nie bdzie ograniczone, dopóty

brak pracy i gód i wszelkie wypywajce z niego wystpki

i ndza z ywioow koniecznoci musz by udziaem

przynajmniej czci klasy robotniczej.

Tak gosz Malthusjanie. Rozpatrzmy teraz pod prze-

wodnictwem Marxa zachodzce w rzeczywistoci stosunki

wzajemne midzy wzrostem kapitau a mnoeniem si klasy

robotniczej.
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„Najwaniejszym dla tego badania czynnikiem", po-

wiada Marx (str. 628 wyd. 3, str. 576 wyd. 4 ,.Kapitau";

w wyd. 1 i 2 niema tego ustpu), „jest skad kapitau

i zmiany, które on przechodzi w przebiegu procesu aku-

mulacyjnego".

„Skad kapitau naley rozumie w dwojakim znacze-

niu. Ze strony wartoci skad kapitau okrela si przez

stosunek, w którym si dzieli na kapita stay czyli warto
rodków produkcji i na kapita zmienny czyli warto siy

roboczej, ogóln sum pac roboczych. Pod wzgldem ma-
terjau, jaki funkcjonuje w procesie produkcji, kady kapi-

ta dzieli si na rodki produkcji i na yw si robocz;

ten skad okrela si przez stosunek midzy mas uytych
rodków produkcji z jednej strony, a iloci pracy, potrzeb-

n do ich uycia, z drugiej strony. Pierwszy nazywam
skadem wartoci, a drugi — skadem technicznym kapitau.

Midzy jednym a drugim zachodzi cisy stosunek wzajem-

ny. Aeby ten stosunek wyrazi, nazywam skad warto-

ci kapitau, o ile zaley od swego skadu technicznego

i odzwierciedla jego zmiany: skadem organicznym kapitau.

Grdzie bdzie mowa poprostu o skadzie kapitau, naley

wszdzie rozumie jego skad organiczny".

Ten skad u rónych kapitaów pojedynczych jest

róny. W nastpujcych wywodach przyjmujemy przecitny

skad kapitau spoecznego pewnego kraju.

Po tych uwagach wstpnych przejdmy do naszego

badania.

Rozpatrzmy najpierw wypadek najprostszy: przypu-
my, e akumulacja odbywa si bez zmiany w skadzie kapi-

tau, to znaczy, e okrelona miara rodków produkcji wy-

maga zawsze tej samej masy siy roboczej, aby by utrzy-

man w ruchu. Dla unaocznienia przypumy kapita

100,000 marek, skadajcy si w trzech czwartych z kapi-

tau staego, a w jednej czwartej z kapitau zmiennego.

Jeli z nadwartoci doda si do pierwotnego kapitau 20,000

marek, to wedug naszego przypuszczenia kapita dodatkowy
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bdzie podzielony w tym samym stosunku; kapita ogólny

teraz skada si bdzie z 90,000 marek kapitau staego

i 30,000 marek zmiennego; ten wzrós w tym samym sto-

sunku, co tamten, mianowicie o 20 procent. Ale jeli no-

wy kapita dodatkowy ma by wyzyskany, to potrzebuje

dodatkowej siy roboczej. Nadwarto 20,000 marek, ma-

jca by nagromadzona, w tym wypadku moe si sta

kapitaem tylko wtedy, jeli liczba znajdujcych si w jej

rozporzdzeniu robotników najemnych wzronie równie

o 20 procent.

Jeli robotnicy najemni przy równym skadzie kapi-

tau nie mno si tak szybko, jak kapita, wtedy wzrasta

popyt na robotników szybciej, ni ich poda, a paca si

podnosi.

Ten to wypadek maj Malthusjanie na oku, gdy

w celu „rozwizania kwestji socjalnej" zalecaj ogranicze-

nie mnoenia si robotników. Przytym jednak przeoczaj

najpierw, e stosunek kapitau, t. j. stosunek midzy kapi-

talistami a robotnikami najemnemi, przez podniesienie si

pacy wcale nie jest zniesiony. Akumulacja kapitau ozna-

cza reprodukcj stosunku kapitau na rozszerzonej skali,

oznacza wzrost kapitaów i masy nadwartoci, niezapaco-

nej pracy, z jednej strony, a powikszenie proletarjatu z dru-

giej strony.

Nawet gdy akumulacja kapitau podnosi cen pracy,

nie moe si to sta bez jednoczesnego pomnoenia prole-

tarjatu, nie moe si to sta bez rozszerzenia dziedziny

wadania kapitau.

Paca za nigdy nie moe podnie si tak wysoko,

eby zagraaa samej nadwartoci. Popyt na si robocz

pod kapitalistycznym systemem produkcji jest wywoany

przez potrzeb kapitau wyzyskiwania siebie samego, pro-

dukowania nadwartoci. Kapita wic nigdy nie bdzie

kupowa siy roboczej za tak cen, która wyczyaby pro-

dukowanie nadwartoci.
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Jeli paca robocza wskutek akumulacji kapitau si

podnosi, wtedy s moliwe dwa wypadki: albo postp aku-

mulacji przez podniesienie si ceny pracy nie jest zatrzy-

many — chocia rata nadwartoci spada, to jednak jedno-

czenie wskutek akumulacji moe si podnie masa nad-

wartoci. „W tym wypadku jest rzecz oczywist, e
zmniejszenie si pracy niezapaconej bynajmniej nie uszczup-

la rozlegoci panowania kapitau". Albo te akumulacja

sabnie, „poniewa bodziec zysku jest przytpiony". Aku-

mulacja wtedy si zmniejsza, ale zarazem znika przyczyna,

która podnosia pac robocz. Paca robocza wskutek tego

spada, dopóki nie osignie poziomu, zadowalajcego potrze-

b wyzyskania kapitau. „Wic mechanizm kapitalistycz-

nego sposobu produkcji sam usuwa przeszkody, które wy-

tworzy".

Widzimy tu swoiste wzajemne oddziaywanie midzy
prac zapacon a niezapacon. „Jeli masa pracy nieza-

paconej, dostarczonej przez klas robotnicz i nagroma-

dzonej przez klas kapitalistów, wzrosa do szybko, aeby
tylko przez nadzwyczajny dodatek pracy zapaconej moga
si zamieni w kapita, wtedy paca si podnosi i przy

równych skdind warunkach, praca niezapacona stosun-

kowo si zmniejsza. Ale skoro to zmniejszenie dojdzie do

punktu, gdzie praca dodatkowa, odywiajca kapita, nie

jest ju ofiarowana w normalnej iloci, wtedy nastpuje

reakcja: kapitalizuje si mniejsza cz dochodów, akumu-

lacja sabnie, a postpowy ruch pacy cota si wstecz. Pod-

wyszenie ceny pracy jest wic uwizione w granicach,

które nietylko nie naruszaj podstaw systemu kapitalistycz-

nego, lecz zapewniaj take jego reprodukcj na wysz
skal".

Wahania w akumulacji kapitau, utrzymujce pac
w obrbie pewnych granic, ekonomistom buruazyjnym

wydaj si wahaniami w iloci robotników najemnych, ofia-

rujcych swe usugi. Ulegaj oni tu zudzeniu, podobnie

do ludzi, którzy mniemaj, e soce obraca si naokoo
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ziemi, a ziemia si nie rusza. x
) Jeli akumulacja kapitau

si zwalnia, to powstaje std pozór, jakoby ludno robot-

nicza wzrastaa szybciej ni przedtym; jeli za akumula-

cja przybiera szybsze tempo, to zdaje si, jakoby ludno
robotnicza si zmniejszaa albo rosa powolniej ni przed-

tym. W rzeczy samej, jak wikszo naszych, czytelników

zapewne wie, to zjawisko, e paca to si podnosi, to spada,

nie mogc nigdy przekroczy pewnych granic, czyli tak

zwane „spiowe prawo pacy", ekonomici uzasadniaj tym.

e jeli paca si podnosi, to wskutek tego ludno robotni-

cza szybko si mnoy, a zwikszona poda znów obnia

pac, gdy tymczasem spadek pacy pociga za sob wik-
sz ndz i wiksz miertelno w klasie robotniczej, któ-

ra znów zmniejsza poda pracy i tym sposobem podno-

si pac.

Przeciw temu uzasadnieniu przemawia ju ten prosty

fakt, e, jak powszechnie wiadomo, pace nie wahaj si

midzy jednym pokoleniem a drugim, lecz w o wiele krót-

szych odstpach czasu. Do tej kwestyi jeszcze powrócimy.

2. Przemysowa armja rezerwowa.

Dotychczas przypuszczalimy, e akumulacja odbywa
si bez zmiany w skadzie kapitau. Ale takie zmiany

*) Marx powiada: „Tym sposobem w fazie kryzysu cyklu prze-

mysowego ogólny spadek cen towarów wyraa si jako podnoszenie si
wzgldnej wartoci pienidzy, a w fazie pomylnoci ogólne podnoszenie
si cen towarów wyraa si jako spadek wzgldnej wartoci pienidzy.
Tak zwana szkoa „Currency" wnioskuje std, e przy wysokich cenach
obiega za mao, a przy nizkich cenach za duo pienidzy. Jej ignorancja
i zupene niezrozumienie faktów znajduje godnych towarzyszów w ekono-
mistach, którzy te zjawiska akumulacji wyjaniaj tak, jakoby raz istniao
za mao, a drugi raz za wiele robotników najemnych-4

.
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w przebiegu akumulacji od czasu do czasu zachodz z ko-

niecznoci.

Skad techniczny kapitau ulega wpywowi wszelkiej

zmiany w produkcyjnoci pracy. Masa rodków produkcji,

któr robotnik wród rónych zreszt warunków zamienia

na produkt, wzrasta wraz z produkcyjnoci jego pracy.

Wzrasta masa materjau surowego, który on obrabia, wzras-

taj rodki pracy, których on uywa i t. d. Wraz z pro-

dukcyjnoci pracy wzrasta wic ilo rodków produkcji

w stosunku do wcielonej w nie siy roboczej, czyli, co na

jedno wychodzi, ilo uytej pracy zmniejsza si w stosun-

ku do masy rodków produkcji, przez ni wprawionych

w ruch.

Ta zmiana w skadzie technicznym kapitau znów si
odbija w jego skadzie wartoci. Ta zmiana tutaj wystpuje
jako stosunkowe zmniejszenie si kapitau zmiennego i wzrost

staego. Jednak zmiany w skadzie wartoci kapitau nie

odpowiadaj dokadnie zmianom jego skadu technicznego,

poniewa wraz z wzrostem produkcyjnoci pracy podnosi

si nietylko zakres zuytych przez ni rodków produkcji,

lecz zarazem spada ich tuarto, jakkolwiek w mniejszych

rozmiarach, ni ich masa wzrasta. Na pocztku ubiegego

wieku np. warto kapitau, woonego w przdzalnictwo,

bya mniej wicej w poowie staa, a w poowie zmienna.

Masa materjau surowego, rodków pracy i t. d., któr
przdzalnik dzi z jednakowym nakadem pracy przerabia,

jest kilkaset razy wiksza, ni wówczas; ale stosunek war-

toci midzy kapitaem staym a zmiennym zmieni si

o wiele mniej; teraz kapita stay do zmiennego w prz-

dzalnictwie ma si mniej wicej, jak 7 do 1.

W kadym jednak razie wzrost produkcyjnoci pracy

pod kapitalistycznym systemem produkcji oznacza stosun-

kowe zmniejszenie kapitau zmiennego.

Produkcyjno pracy i akumulacja kapitau pozostaj

wic z sob w najcilejszym stosunku wzajemnym.
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Produkcja towarowa wymaga, eby rodki produkcji

byy wasnoci prywatn jednostek. Rozwój za spoecz-

nej produkcyjnoci pracy wymaga kooperacji na wielk
skal, wielkich lokalów roboczych, wielkich mas materja-

ów surowych i rodków pracy i t. d. Posiadanie tak

olbrzymich rodków produkcji w rkach jednostek jest pod

panowaniem produkcji towarowej moliwe tylko wtedy,

gdy kapitay indywidualne s nagromadzone w rozmiarach

wystarczajcych. „Grunt produkcji towarowej moe wy-

dawa produkcj na wielk skal tylko w formie kapita-

listycznej". Pewna wysoko akumulacji kapitau jest wic
koniecznym warunkiem pewnej wysokoci produkcyjnoci

pracy. Ale kada metoda podwyszenia produkcyjnoci

pracy staje si pod kapitalistycznym systemem produkcji

metod wzmoonego produkowania nadwartoci i przez to

umoliwia wzrost akumulacji. Ten wzrost ze swej strony

znów wywouje rozszerzenie skali produkcji, które znów
jest najsilniejszym bodcem do nowego powikszenia pro-

dukcyjnoci pracy. Wic akumulacja kapitau i produk-

cyjno pracy wci coraz bardziej rozwijaj siebie na-

wzajem.

Wpywowi wzrostu oddzielnych kapitaów przez aku-

mulacj przeciwdziaa jednoczesny rozdzia dawnych kapi-

taów, np. przez podziay spadkowe, oraz powstawanie

nowych samodzielnych kapitaów. Ale to przeciwdziaanie

przeciwko akumulacji znosi si bardziej ni potrzeba przez

centralizacj, jednoczenie kapitaów juz wytworzonych, jakie

odbywa si zwaszcza wskutek pochaniania drobnych ka-

pitaów przez wielkie. Ta centralizacja wywouje wzrost

produkcyjnoci, zmian skadu technicznego kapitau, tak

samo, jak akumulacja. Z drugiej strony akumulacja sprzyja

centralizacji, i naodwrót. Im wikszy kapita nagromadzi-

em, tym atwiej mi bdzie w walce konkurencyjnej zwy-

ciy i pochon mniejsze. Im wicej drobnych kapitaów

mój kapita pochon, tym wiksza jest produkcyjno
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pracy, przeze wprawianej w ruch, tym rozleglejsza jest

akumulacja.

Ale nagromadzenie olbrzymich kapitaów w niewielu

rkach rozwija nietylko produkcyjno w tych gaziach,

pracy, które ju wpadaj w zakres kapitalistycznego syste-

mu produkcji. Cay szereg drobnych kapitaów, wygna-

nych z wielkich gazi przemysu, jest zapdzony do

takich gazi pracy, w których przedsibiorstwo kapitali-

styczne dotychczas nie miao staej podstawy, w których

drobny kapita jeszcze moe wytrzyma konkurencj,

a przez to te drobne kapitay przygotowuj grunt do

wcielenia i tych gazi przemysu do zakresu kapitalizmu.

Widzimy wic, e kapitalistyczny system produkcji

podlega nieustannemu przewrotowi technicznemu, którego

nastpstwem jest cigy wzrost kapitau staego, oraz sto-

sunkowe zmniejszanie si kapitau zmiennego.

A stosunkowe zmniejszanie si kapitau zmiennego

odbywa si bez porównania szybciej ni akumulacja. Ka-

pita, w przebiegu akumulacji nowo wytworzony, w po-

równaniu ze sw wielkoci zatrudnia coraz mniej robotni-

ków dodatkowych. Ale jednoczenie z akumulacj odbywa

si i rewolucjonizowanie dawnego kapitau. Jeli maszyna

jest zuyta, to jeli tymczasem dokonany zosta postp

techniczny, ta maszyna bdzie zastpiona nie przez inn,

jej równ, lecz przez maszyn ulepszon, przy której jeden

robotnik moe dostarcza wicej produktu, ni przedtym.

Dawny kapita produkuje si w formie coraz bardziej pro-

dukcyjnej; a to ma ten skutek, e kapita zwalnia coraz

wicej robotników, ni ich zatrudnia.

Centralizacja jest jedn z najpotniejszych dwigni

tego przewrotu dawnego kapitau.

Im szybciej si odbywa centralizacja i przewrót tech-

niczny dawnego kapitau, tym szybciej odbywa si musi

akumulacja nowego kapitau, jeli liczba zatrudnionych

robotników nie ma si zmniejsza. A im szybciej si od-
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bywa akumulacja, tym szybciej postpuje centralizacja

i przewrót techniczny.

Malthusjanie nam prawi, e „przeludnienie" pocho-

dzi std, i rodki utrzymania (czyli mówic cilej, kapi-

ta zmienny) wzrastaj w progresji arytmetycznej, w stosunku

1:2:3:4:5 i t. d., gdy tymczasem ludno wykazuje

dno do wzrastania w progresji gieometrycznej, jak

1 : 2 : 4 : 8 : 16 i t. d. Wic przyrost ludnoci ich zdaniem

wyprzedza przyrost rodków utrzymania, a naturalnym

tego skutkiem maj by wystpki i ndza.

Ale co rzeczywicie postpuje progresywnie, to zmniej-

szanie si kapitau zmiennego, jednoczesne z wzrostem

kapitau ogólnego. Kapita zmienny, jeli pierwotnie wy-

nosi 1

/2 kapitau ogólnego, staje si stopniowo tylko l

Vi> Vsi Ve i t d - kapitau ogólnego.

nTo wzgldne zmniejszanie si kapitau zmiennego,

postpujce wraz z wzrostem kapitau ogólnego, i szybciej

jeszcze od swego wasnego wzrostu, wydaje si naodwrót

szybszym bezwzgldnym przyrostem ludnoci robotniczej,

ni przyrost kapitau zmiennego czyli rodków do jej za-

trudnienia. Akumulacja kapitalistyczna wytwarza raczej,

w stosunku do swej energji i swych rozmiarów, wci
wzgldn, t. j. dla potrzeb kapitau zbyteczna ludno robot-

nicz dodatkow.

Zmiana w skadzie spoecznego kapitau ogólnego

nie odbywa si we wszystkich jego czciach równomiernie.

Tutaj kapita wzrasta przez akumulacj, nie zmieniajc

przez to pocztkowo danej podstawy technicznej, a wic
przybiera dodatkowe siy robocze w stosunku do swego

wzrostu. Tam zmienia si skad kapitau bez wzrostu jego

absolutnej wielkoci, jedynie przez odnowienie starego ka-

pitau w formie produkcyjnie] szej, — i liczba zatrudnio-

nych robotników spada wzgldnie i bezwzgldnie. Pomi-

dzy temi dwoma wypadkami skrajnemi s moliwe niezli-

zliczone kombinacje, zalene od wzajemnego oddziaywania

akumulacji, centralizacji i zamiany starego kapitau na
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form produkcyjniejsz, które wszystkie pocigaj za sob
albo bezporednie zwolnienie robotników, „albo mniej wi-

doczne, lecz niemniej sknteczne, utrudnione wchanianie

dodatkowej ludnoci robotniczej w jej zwyke kanay od-

pywowe". Tym sposobem ludno robotnicza jest utrzy-

mywana w cigym przepywie, tu jest przycigana, tam
odpychana, a ten ruch staje si tym gwatowniejszym, im
szybsza jest zmiana w skadzie kapitau, im wiksza jest

produkcyjno pracy, im potniejsza jest akumulacja ka-

pitau.

Marx podaje kilka przykadów ze spisów angielskich

na stosunkowy, a czsto i absolutny ubytek liczby zatrud-

nionych robotników w licznych gaziach przemysu.

Z nowszych oblicze wyjmujemy dwa przykady absolut-

nego zmniejszenia si liczby zatrudnionych robotników

przy jednoczesnym rozszerzeniu produkcji.

Jednego z tych przykadów dostarcza nam przemys
baweniany Wielkiej Brytanji w okresie od roku 1861 do

1871. W tym przemyle wynosia:

Liczba
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robotników, ograniczajce si jednak tylko do przedsi-

biorstw drobnych. Wielkie przedsibiorstwa i ich robotnicy

wzrastaj — a wic silna centralizacja i akumulacja kapi-

tau przy jednoczesnym zwalnianiu robotników. Tak np.

w tkactwie jedwabnym cesarstwa niemieckiego napotykamy:

Rok



— 254 —

na 260, ich liczba wic si prawie podwoia, a liczba ich

wzrosa z 21,123 do 52,093, a wic wicej ni w dwójnasób.

Dotychczas przypuszczalimy, e przyrostowi albo ubyt-

kowi kapitau zmiennego dokadnie odpowiada przyrost

albo ubytek liczby zatrudnionych robotników. Ale to nie

zawsze si zdarza. Jeli fabrykant przy tej samej cenie

pracy przeduy czas roboczy, to wydawa bdzie wicej

pacy roboczej; kapita zmiennie wzronie, ale nie bdzie

wicej zatrudnionych robotników — ich liczba moe jedno-

czenie nawet spa.
Przypumy, e przedsibiorca zatrudnia 1000 robot-

ników, e dzie roboczy wynosi 10 godzin, a paca dzien-

na 2 marki. Chce on woy w swe przedsibiorstwo ka-

pita dodatkowy. Moe to uczyni tym sposobem, e roz-

szerzy lokal fabryczny, nabdzie nowe maszyny i przyjmie

wicej robotników. Ale moe te kapitau dodatkowego,

o ile nie uyje go na nabycie wicej materjau surowego,

oyje w ten sposób, e przeduy czas roboczy robotników

ju zatrudnionych. Przypumy, e go przeduy o 5 go-

dzin; cena pracy pozostaje ta sama; paca dzienna wtedy

wynosi bdzie 3 marki, kapita zmienny — w równych

skdind warunkach—podniesie si o 50 procent, ale liczba

robotników nie powikszy si. Kady kapitalista za ma
interes w tym, eby powikszenie pracy osign raczej

przez przeduenie czasu roboczego albo przez powiksze-

nie intensywnoci pracy, ni przez powikszenie liczby ro-

botników, poniewa kwota kapitau zmiennego, który musi

wyoy, w pierwszym wypadku ronie powolniej, ni
w drugim. A ten interes jest tym silniejszy, im wysza
jest skala produkcji. Jego sia wzrasta wic wraz z aku-

mulacj kapitau.

Jeli np. rodkiem pracy robotnika jest rydel, kosz-

tujcy 2 marki, to przedsibiorca nie bardzo bdzie si

wzdraga osign powikszenie pracy przez odpowiednie

powikszenie liczby robotników. Inaczej rzecz si ma, gdy

robotnik uywa maszynerji, kosztujcej 100,000 marek.
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Ale z akumulacj kapitau wzrasta nietylko denie
kapitalistów do osignicia powikszenia pracy bez odpo-

wiedniego powikszenia liczby robotników, lecz zarazem

sabnie sia klasy robotniczej do stawiania oporu temu d-
eniu. Wytworzona przez akumulacj kapitau zbyteczna

ilo robotników swoj konkurencj osabia si oporu ro-

botników zatrudnionych. Ci tym sposobem s zmuszeni

zgodzi si na prac dodatkow; a praca dodatkowa znów
powiksza szeregi zbytecznej ludnoci robotniczej. Bezro-

bocie jednych wywouje nadmiern prac drugich, i naod-

wrót.

Jak widzimy, akumulacja wraz ze zjawiskami, towa-

rzyszcemi jej, i jej nastpstwami, jak centralizacja kapi-

taów, przewrót techniczny starego kapitau, praca dodat-

kowa i t. d., okazuje dno do zmniejszania liczby robotni-

ków zatrudnionych w stosunku do uytego kapitau ogólne-

go, a niekiedy i absolutnie.

A jednoczenie powiksza Jiczb robotników, ofiaruj-

cych swe usugi, bdcych do rozporzdzenia kapitau,

w takich rozmiarach, które o wiele przekraczaj rozmiary

wzrostu ludnoci wogóle.

Widzielimy w drugim rozdziale, jak manutaktura,

a jeszcze bardziej przemys wielki w przebiegu swego roz-

woju zaczyna uywa si roboczych nie wykwalifikowanych,

zamiast wykwalifikowanych; czas nauki robotnika maleje

do minimum, robotnik moe by wczeniej uyty przez

kapita, czas jego reprodukcji staje si krótszy. A jed-

noczenie doroli robotnicy mscy w wielu gaziach

pracy zostaj zastpieni przez kobiety i dzieci. Przez

to armja robotnicza nietylko bezporednio ogromnie

si powiksza; ekonomiczna samodzielno dziewczt i mo-
dzieców, ich wspólna praca, oraz mono zmuszania dzie-

ci ju w wczesnej modoci do zarobkowania—to wszystko

sprzyja wczesnemu zawieraniu maestw i tym sposobem

równie skraca czas reprodukcji klasy robotniczej.

Dalsza potna przyczyna szybkiego wzrostu armji

robotniczej zaczyna dziaa, skoro kapitalistyczny system
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produkcji zagarnie pod sw wadz rolnictwo. Tutaj wzrost

produkcyjnoci ju z góry wywouje nietylko stosunkowe,

lecz i bezwzgldne zmniejszenie si liczby robotników zatru-

dnionych. W Wielkiej Brytanji liczba zatrudnionych

w rolnictwie w r. 1S61 wynosia 2,210,449, a w r. 1S76

tylko jeszcze 1,514,601, a wic ubytek wynosi prawie

700,000. Ci, którzy tym sposobem stali si ,, zbyteczni",

wdruj do okrgów przemysowych, o ile cakiem nie

emigruj z kraju, i tam powikszaj armj robotnicz, ofia-

rujc swe usugi kapitaowi.

Nie zapomnijmy nareszcie o wpywie kolei elaznych

i statków parowych, które umoliwiaj kapitaowi ciga-
nie nowych mas robotniczych z okolic, zacofanych pod

wzgldem przemysowym, jak Irlandczyków, Polaków,

Sowaków, Wochów, Chiczyków i t. d.

Tym sposobem ludno robotnicza mnoy si nie-

zmiernie szybko, szybciej, ni zapotrzebowanie ze strony

kapitau potrzebnych mu si roboczych, a nastpstwem tego

jest wzgldne przeludnienie, wywoane, jak widzielimy,

przez akumulacj kapitau; nie przez wzrost nieproduhcyj-

noci pracy, jak twierdz ekonomici, lecz wanie przez

wzrost jej produkcyjnoci.

Ale istnienie tak zwanego przeludnienia, istnienie

przemysowej armji rezerwowej nie powstrzymuje rozwoju

kapitau, lecz z pewnego punktu zaczynajc, tworzy nawet

jeden z warunków tego rozwoju.

Kapita, jak wiemy, jest wielkoci elastyczn. Im
bardziej kapitalistyczny system produkcji si rozwija, tym
gwatowniejsze i rozleglejsze staj si jego pojedyncze

rozszerzania si i kurczenia. Wspóczesny przemys wielki,

jak ju wspomnielimy w drugiej czci, obraca si w wa-
ciwym mu obiegu koowym, który a do r. 1873 powta-

rza si w okresach mniej wicej dziesicioletnich; rozpo-

czyna si ten obieg rednim oywieniem biegu interesów,

to oywienie wzrasta szybko, nastaje rozkwit gospodarczy,

kolosalne nage rozszerzenie produkcji, gorczka produkcji,
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a potym krach, zabagnienie ycia przemysowego, dopóki

rynki odpowiednio si nie rozszerz i nie wchon nadmia-

ru produktów; poczym nastpuje nabieranie nowych si,

i dawna gra zaczyna si nanowo na wysz skal.

Tak rzecz si miaa, gdy Marx pisa swój „Kapita",

który pierwszy raz si ukaza w roku 1867. Tak równie
byo, gdy pisa dodatek do drugiego wydania swego „Ka-

pitau" (24 stycznia 1873), w którym owiadczy, e ogólne

przesilenie si zblia J
).

Wiemy wszyscy, jak prdko i a nazbyt cile to

proroctwo si- sprawdzio.

Ale z przesileniem, które si zaczo w roku 1873,

kapitalistyczny system produkcji zdawa si wstpowa
w now faz. Jeli dotychczas produkcyjno wielkiego

przemysu rozwijaa si tak szybko, e chwilowo wzrastaa

szybciej, ni rozszerzanie si rynku wiatowego, to teraz

wskutek kolosalnych postpów techniki i niezmiernego

rozszerzenia zakresu panowania produkcji kapitalistycznej —
a do Rosji, Ameryki, Indji Wschodnich, Australji — zda-

wao si, e nadszed czas, kiedy rynek wiatowy tylko

chwilowo i wyjtkowo bdzie móg wchania produkty

przemysu wiatowego: zamiast obiegu koowego dziesi-

cioletniego, w którymby si zmieniay rednie oywienie

J
) Napitnowany przez nas ju w drugiej czci Dr. Stegemann

mówi ze zgroz ze wzgldu na to zdanie: vMarx nie wzdryga si (!)

zapowiada ogólnego przesilenia, jako blizkiego". (Preussische Jahrbii-

cher, LVII, str. 227). Marx we wzmiankowanym miejscu mówi o „ko-

lejnych zmianach cyklu perjodycznego, który przebiega przemys
wspóczesny, i o jego punkcie wierzchokowym — ogólnym przesile-

niu". Janiej nie mona chyba przemawia. To jednak nie przeszkadza,

e uczony pan doktor przez przesilenie, o którym tu mowa, rozumie—
rewolucj. Podobne „nieporozumienia" — e uyjemy wyrazu parlamen-

tarnego—naturalnie zawsze na korzy pojmowania jak najokropniejszego,

zdarzay si zbyt wielu „uczonym*, którzy czytali — albo i nie czytali—
i cytowali Marsa.

Nauki ekonomiczne. 17
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ycia gospodarczego, gorczka produkcyjna, krach, zabag-

nienie i ponowne oywienie, od roku 1873 mielimy chro-

niczny zastój interesów, tricac zabagnienie w dziedzinie eko-

nomicznej, które dopiero w roku 1889 zostao przerwane

przez polepszenie si ruchu przemysowego, przez krótkie

zabyniecie ducha spekulacyjnego, które wkrótce znów

mino i ustpio miejsca jeszcze gorszemu zabagnieniu

ycia gospodarczego. Zdawao si, e do znaczniejszego

„rozkwitu gospodarczego" ju wogóle nie dojdzie.

Ale to przypuszczenie byo mylne. Od roku 1S95 do

1900 mielimy znów okres rozkwitu gospodarczego, tak

silnego rozkwitu, e niektórzy optymici dali si nawet

skusi do przeciwnego przypuszczenia, e czas przesile

wogóle ju min, albo e przesilenia przynajmniej si

cofaj.

To przypuszczenie byo z góry pozbawione podstawy,

poniewa rozkwit gospodarczy w kapitalistycznym systemie

produkcji z koniecznoci koczy si musi przesileniem,

które te rycho nadeszo.

Ale nam tu chodzi tylko o chwilowe rozszerzanie si

i kurczenie kapitau, a to odbywa si w czasie chronicz-

nego zastoju tak samo, jak w dziesicioletnim obiegu ko-

owym przesile i rozkwitów gospodarczych.

' Kade takie chwilowe rozszerzenie kapitau wywouje

zwikszone zapotrzebowanie si roboczych; jak na to odpo-

wiadaj stosunki? Paca robocza si podnosi, a to wedug
teorji ekonomistów pociga za sob powikszenie lud-

noci — po dwudziestu latach ludno robotnicza bdzie

do liczna, aby kapita móg wyzyska t konjunktur.

Ale ta konjunktura trwa za kadym razem tylko kilka lat,

czsto tylko kilka miesicy! Na szczcie dla kapitau stan

rzeczy w rzeczywistoci ma si troch inaczej, ni wedug
teorji „spiowego prawa pacy". Kapitalistyczny system

produkcji wytwarza, jak widzielimy, sztucznie zbyteczn

ludno robotnicz; a ta ludno jest armj rezerwowi,

z której kapita w kadej chwili moe pobiera tylu robot-
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ników dodatkowych, ilu mu potrzeba; bez niej swoisty

rozwój kapitalistycznego wielkiego przemysu, odbywajcy

si skokami i porywami, byby niemoliwy. Gdzieby si

by podzia przemys niemiecki, gdyby w pocztku ósmego,

a take w drugiej poowie dziesitego dziesiciolecia nie

by znalaz tylu rk, które byy „wolne" i byy do jego

rozporzdzenia, cae armje robotnicze, które móg rzuca

do budowy kolei elaznych, do nowych kopalni wgla, hut

elaznych i t. p. Ale ta armja rezerwowa nietylko umoli-

wia nage rozszerzenie kapitau, ale wywiera take nacisk

na pac, a poniewa nawet w czasach najwikszego roz-

kwitu przemysowego nie moe by cakowicie zacignita

do pracy, wic wpywa na to, e ten rozkwit nawet w cza-

sie najwikszej wrzawy produkcyjnej nie moe przekroczy

pewnego poziomu.

Co si wydaje podnoszeniem si i opadaniem liczby

ludnoci, jest w rzeczy samej tylko odbiciem periodyczne-

go rozszerzania si i kurczenia kapitau. Jeli Malthusjanie

daj od robotników, eby swoje rozmnaanie stosowali

do stopnia istniejcego dla nich zajcia, nie znaczy to wic

nic innego, jak to, eby przystosowywali swoj liczb do

kadorazowych potrzeb kapitau.

Malthusjanizm polega na pomieszaniu tak zmiennych

potrzeb produkcyjnych kapitau z produkcyjnoci istnie-

jcych rodków produkcji; jeli to pomieszanie byo zawsze

niedorzeczne, to stao si najoczywiciej niedorzecznym

w ostatnich dwu dziesicioleciach. Doczekalimy si w tym

czasie na wsi w Europie przeludnienia wskutek nadmiaru

ywnoci, przeludnienia wskutek amerykaskiej, indyjskiej

i australijskiej konkurencji misnej i zboowej!

Jakkolwiek to si wydaje niedorzecznoci, to jednak

wymagania Malthusjanizmu s tylko odpowiednim wyra-

zem stanowiska, jakie robotnik dzi zajmuje wobec kapi-

tau: jest on tylko przynalenoci kapitau; w czasie pro-

cesu produkcji rodek produkcji uywa jego, nie on rodka

produkcji; ale i poza sw prac robotnik naley do kapi-
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tau, jakemy widzieli; jeli spoywa, jeli si zachowuje

i rozradza, musi to czyni takim sposobem, któryby najle-

piej odpowiada interesom kapitau. Jego wasny produkt

ujarzmia robotnika: nietylko podbija pod sw wadz jego

si robocz, lecz wszelkie objawy jego istoty ludzkiej.



ROZDZIA SZÓSTY.

Zorza poranna kapitalistycznego

systemu produkcji.

W ostatnich z poprzedzajcych rozdziaów widzieli-

my, jak kapita warunki swego wasnego istnienia wci
nanowo wytwarza. Ale rzecz jasna, e kapita w swej

formie klasycznej nie móg si wytworzy, dopóki te wa-

runki nie byy do pewnego stopnia rozwinite. Jakie sto-

sunki powoay je do ycia, jest to pytanie, na któremy

jeszcze nie odpowiedzieli. W badaniu naszym przemiany

pienidzy na kapita wyszlimy z zaoenia, e z jednej

strony wiksze sumy pienine znajdoway si w posiada-

niu osób prywatnych, a z drugiej strony sia robocza, jako

towar, bya wystawiona na sprzeda na rynku. Jak sia

robocza staa si towarem, co zjednoczyo te sumy pieni-

ne,—tegomy nie badali.

O tym pozostaje nam teraz powiedzie rzeczy naj-

waniejsze.

Akumulacja kapitau oznacza odnowienie warunków

istnienia kapitau. Pierwotne powstanie warunków istnie-
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nia kapitau, poprzedzajce jego rozwój, Marx nazywa
akumulacj pierwotn.

Na pytanie, jakie jest pochodzenie kapitau, ekono-

mici daj nam odpowied, któr maj zawsze na pogoto-

wiu, gdy nie znaj albo zna nie chc stosunków faktycz-

nych: Bobinsonad. Taka odpowied ma t podwójn ko-

rzy, e do jej wynalezienia nie trzeba adnych wiado-

moci wstpnych, oraz e mona j zawsze tak sformuo-

wa, i wypowiada to, czego si przez ni chce dowie.
A te robinsonady, które chc wyjani pocztek ka-

pitau i pogodzi go z utartemi wyobraeniami prawnemi,

nale do najbardziej paskich powieci w swym rodzaju.

Od powiastek naszych elementarzy róni si tylko sw
wiksz nudnoci 1

).

Jest to zawsze ta sama historyjka o robotniku uczci-

wym, pracowitym i umiarkowanym, który sta si kapita-

talist, i o nicponiu, który wszystko przehula i za kar
odtd po wszystkie wieki z dziemi i wnukami musi

harowa w pocie czoa na owych poczciwców i ich po-

tomstwo.

Inaczej wyglda pierwotna akumulacja, jeli przele-

dzimy historj Europy od 14 stulecia. Przedstawia ona

dwie strony: Tylko jedna z tych stron jest znana w ko-

ach ludowych dziki dziejopisarstwu liberalnemu.

') Posuchajmy np., co mówi Roscher: „Wystawmy sobie ludek

rybacki bez wasnoci prywatnej i bez kapitau, mieszkajcy nago w jaski-

niach i ywicy si -rybami morskiemi, które, zatrzymane po odpywie

w kauach nadbrzenych, daj si chwyta go rk. Wszyscy robotnicy

bd tu zapewne równi i. dajmy na to, kady z nich dziennie zowi i spo-

yje 3 ryby. Teraz za jaki przezorny czowiek ograniczy w cigu 100

dni swoje spoycie do 2 ryb dziennie i z otrzymanego tym sposobem za-

pasu 100 ryb korzysta tak, e przez 50 dni ca sw si robocz zuyje

na sporzdzenie czóna i sieci. Z pomoc tego kapitau odtd bdzie

owi po 30 ryb dziennie". („Grundziige der Nationalokonomie". Stutt-

gart 1874, I, str. 423). Na takich „zgniych rybach" kocz si wszyst-

kie bajeczki o powstaniu kapitau.
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Kapita przemysowy nie móg powsta bez robotni-

ków wolnych, bez robotników, nie pozostajcych w adnym
stosunku poddastwa, czynszownictwa albo przymusu ce-

chowego. Wymaga on swobody produkcji wobec ptfeu-
dalizmu, musia si uwolni od opieki panów feudalnych.

Z tego stanowiska walka powstajcego kapitalizmu przed-

stawia si jako walka przeciw przymusowi i przywilejom,

jako walka za wolno i równo.
T to stron literaccy rzecznicy buruazji wci przed-

stawiaj ludowi. Nie jest naszym zamiarem obnia zna-

czenia tej walki, najmniej teraz, gdy buruazja sama za-

czyna si wypiera swej przeszoci. Ale poza t stron
wspania i byszczc historji nie naley zapomina o jej

stronie odwrotnej: o wytworzeniu proletarjatu i kapitau

samego. Ta strona nie jest jeszcze cakowicie wywietlona.

Jednak Marx w swoim „Kapitale" uczyni to gruntownie

wzgldem jednego kraju, Anglji, metropolji kapitalistycz-

nego systemu produkcji, jedynego kraju, w którym aku-

mulacja kapitalistyczna wystpia w swej formie klasycz-

nej. Niektóre wzmianki o tych stosunkach napotykamy

take w „Ndzy filozofii", rozdz. 2, § 2, str. 121.

Odpowiedni rozwój w Niemczech mona, niestety, wy-

kaza tylko niezupenie, poniewa ten rozwój by powstrzy-

mywany przez przesunicie dróg handlowych na Wschód

ze zlewiska morza ródziemnego na ocean Atlantycki,

a potym przez wojn trzydziestoletni i kilkuwiekowe wy-

parcie Niemiec z rynku wszechwiatowego.

Najwiksz zapor, któr znalaz kiekujcy kapita,

bya obok organizacji cechowych w miastach, jwspólna

wasno gruntowa po wsiach—niekiedy take w wikszych

wspólnotach. Dopóki ta wspólno istniaa, nie byo mas

proletarjackich. Na szczcie kapitau szlachta feudalna

popara jego interesa. Od czasu wojen krzyowych han-

del i produkcja towarowa coraz bardziej si rozwijay. Po-

wstao nowe zapotrzebowanie towarów, których przemys
miejski albo kupcy miejscy dostarczali za 'pienidze. Ale
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bogactwo szlachty feudalnej polegao na powinnociach

rzeczowych albo osobistych podwadnych im chopów.

Pienidze byy u niej rzadkoci. Usiowaa wic rabowa,

czego nie moga kupi. Jednak wadza pastwowa stawaa

si coraz silniejsz. Naprzeciw zacigów lennych niszej

szlachty stanli onierze najemni bogatych miast i ksit;
rabunki po drogach publicznych stay si niemoliwemi.

Panowie feudalni starali si wyciska pienidze z chopów;

przez to wtrcili chopów w rozpacz—patrz wojny chopskie

—

nie zyskujc przy tym wiele. Wic panowie szlachta powoli,

aby bra udzia w rónych rozkoszach, zdecydowali si tak-

e sta si producentami towarów, jak mieszczanie, i zdoby-

wa pienidze przez produkowanie produktów rolnych, jak

wena, zboe i t. p., nietylko, jak dotychczas, na wasn;/

uytek, lecz na sprzeda.

To wywoao rozszerzenie ich gospodarstw rolnych,

ich kierownictwo przeszo do rzdców, 'intendentów albo

dzierawców; takie rozszerzenie byo moliwe jedynie kosz-

tem chopstwa. Chopi, zamienieni w poddanych, teraz mog-

li by wypdzani ze swych zagród, a te zagrody mogy
by przyczone do obszaru, uprawianego przez pana.

Wspólna wasno wiosek, nad któr panowie szlachta

mieli wadz zwierzchnicz, staa si ich wasnoci pry-

watn, a chop by ekonomicznie zrujnowany.

Szczególnie poszukiwanym towarem rolniczym bya
wena, której potrzebowa miejski przemys tkacki. Rozsze-

rzenieza produkcji weny oznaczao zamian ziemi ornej na

pastwiska dla owiec, oraz wypdzenie licznych chopów
z ich zagród, czy to drog prawn czy bezprawn, przez

ucisk ekonomiczny albo bezporedni przymus fizyczny.

W miar, jak wzrasta miejski przemys tkacki, wzras-

taa liczba wypdzonych i wydziedziczonych chopów.

Do tego przyczyo si, e szlachta rozpucia swoje

liczne wity, które w nowych warunkach byy dla niej nie

rodkiem do wadzy, lecz tylko przyczyn saboci finan-

sowej; a nareszcie na korzy kapitau dziaaa i refor-
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macja, która nietylko wtrcia do proletarjatu mieszka-

ców klasztorów, lecz take wydaa majtki kocielne na

up spekulantów, którzy wypdzili dawnych, dziedzicznych

czynszowników.

Takiemi to sposobami wielka cz ludnoci wiejskiej

zostaa oderwana od gleby, od swych rodków produkcji,

i tym sposobem zostao wytworzone owo sztuczne n
prze-

ludnienie", owa armja wydziedziczonych proletarjuszów,

którzy z dnia na dzie s zmuszeni sprzedawa sw si
robocz, której potrzebuje kapita.

Panonie feudalni tym sposobem utorowali drog dla

kapitau; oni to dostarczali kapitaowi wiejskiemu i miej-

skiemu proletarjuszów, a zarazem utorowali drog do wiej-

skiej produkcji towarowej na wielk skal, do rolnictwa

kapitalistycznego. Charakter kapitalistyczny, który rolnic-

two odtd przybrao w wielkiej wasnoci ziemskiej, przez

poddastwo, z którym byo zwizane, nie zosta zatarty,

lecz tylko wykrzywiony.

Tym komiczniej, jeli obszarnicy dzi chc odgrywa
rol tej klasy, która z natur// sicej jest powoana do obrony

robotników przed kapitaem i do przywrócenia harmonji

midzy robotnikami i kapitaem.

Powszechna wóczga w Europie zachodniej w wieku

15 i 16 bya nastpstwem licznych wywaszcze chopstwa.

Ta wóczga zagraaa spoeczestwu wielk zgub, i ae-

by si od niej ochroni, karano j jak najokrutniej: biczo-

waniem, pitnowaniem, obcinaniem uszu, a nawet mierci.

Ale gdy byo wicej robotników wolnych, ni kapi-

ta móg wchon, jednak jednoczenie napyw zdolnych

robotników czsto pozostawa w tyle za potrzebami kapi-

tau. Dopóki kapitalistyczny system produkcji jeszcze po-

zostawa w okresie manufaktury, by on zaleny od robot-

ników, którzy w swych rkoczynach czciowych nabrali

byli pewnej wprawy. Nieraz trzeba byo dugich lat, za-

nim taki robotnik doszed do potrzebnej zrcznoci. A i

zmienny pierwiastek kapitau wówczas o wiele przewaa
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nad jego pierwiastkiem staym. Wic popyt na prac na-

jemn wzrasta szybko wraz z kad akumulacj kapitau,

gdy tymczasem dopyw zdatnej do uytku pracy najemnej

postpowa tylko powoli. Zrczni robotnicy jednak nietyl-

ko byli stosunkowo rzadcy i bardzo poszukiwani, ale tra-

dycje rzemiosa byy w nich jeszcze ywe, tradycye owych

czasów, kiedy to czeladnik pod wzgldem spoecznym by
jeszcze bardzo blizki majstrowi i sam móg si spodziewa,

e zostanie kiedy majstrem. Robotnicy najemni mieli sa-

mowiedz, byli hardzi i krnbrni; nie mogli i nie chcieli

stosowa si do karnoci i wiecznej jednostajnoci przemys-

u kapitalistycznego. Tam musiaa si wtrci „wysza
potga", aeby dla kapitau wytworzy potulnych robot-

ników.

Jak za obron wasnoci przed wóczgami, jak za

popieraniem przemiany wasnoci wspólnej na prywatn
eo Marx obszernie wykaza na przykadzie Anglji), tak

i tam, gdzie chodzio o przyzwyczajenie robotników do

karnoci kapitalistycznej, wystpia wadza pastwowa. Su-

rowe edykty ustanawiay maximum pacy roboczej, prze-

duay dzie roboczy i zabraniay koalicji robotniczych.

Jak bardzo to odpowiadao duchowi buruazji, wal-

czcej wtedy o „wolno", pokazao si, gdy buruazja

w rewolucji francuskiej zdobya wadz polityczn; prowa-

dzia ona wówczas zawzit wojn przeciwko resztkom

wspólnej wasnoci gruntu, pozostaym jeszcze w Francji,

i wydaa surowy zakaz zwizków robotniczych.

Ale wraz z proletarjatem powsta i wewntrzny rynek

dla kapitau. Dawniej kada rodzina chopska wytwarzaa

sama, czego potrzebowaa, ywno i produkty przemysu

domowego. Teraz stao si inaczej. ywno produkowa-

no teraz, jako towar, w wielkich majtkach, które powstay

przez poczenie wasnoci gminnej i oddzielnych gospo-

darstw chopskich, i towar ten znalaz swój rynek w okr-

gach przemysowych. Produkty przemysu kapitalistycz-

nego—w tym okresie produkty manufaktury—znajdoway
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odbyt u robotników najemnych przemysu i wielkich ma-
jtków ziemskich. Czstokro ich grunta stay si zbyt

drobne, by ich wyywi; rolnictwo stao si dla nich zaj-

ciem pobocznym, przemys domowy na wasny uytek
ustpi miejsca przemysowi domowemu, produkujcemu
towary dla kapitalisty, dla kupca; jest to jedna z najohyd-

niejszych i najzyskowniejszych form wyzysku kapitali-

stycznego.

Widzielimy, jak si wytworzyy proletarjat i sztuczne

przeludnienie, które umoliwiy rozwój kapitalistycznego

sposobu produkcji, który ze swej strony znów reprodukuje

proletarjat i wzgldne przeludnienie na wzrastajc wci
skal.

Ale skd pochodz owe bogactwa w nielicznych r-
kach, które byy dalszym warunkiem bytu kapitalistycz-

nego systemu produkcji?

Dwa rodzaje kapitau wieki rednie przejy ze sta-

roytnoci: kapita lichwiarski i kapita kupiecki. Od czasu

wojen krzyowych ruch handlowy ze "Wschodem spotgo-

wa si niezmiernie, a wraz z nim i kapita kupiecki, oraz

jego centralizacja w nielicznych rkach — przypomnijmy

tu tylko Fuggerów w Augsburgu, tych niemieckich Rot-

szyldów wieku XV i XVI.

Ale lichwa i handel nie byy jedynemi ródami,
z których pyny sumy pienine, które od pitnastego

stulecia coraz na wysz skal miay si zamienia w ka-

pita przemysowy. Marx przedstawi inne jego róda
w swoim „Kapitale". Co do szczegóów, odsyamy czytel-

nika do tych wywodów, tworzcych godne zakoczenie

wietnego ekskursu historycznego o „akumulacji pierwot-

nej". Tutaj podamy tylko krótkie streszczenie rónych
metod tej akumulacji w dobitnych sowach l[arxa:

„Odkrycie krain zotodajnych i srebrodajnych w Ame-

ryce, wytpienie, ujarzmienie i zakopanie ludnoci tubylczej

w kopalniach, rozpoczynajce si zdobywanie i plondrowa-

nie Indji Wschodnich; zamienienie Afryki w kniej do polo-



268

wania na czarnoskórych — znamionuj zorz kapitalistycz-

nej ery produkcji. Te procesy idylliczne — to gówne
momenty akumulacji pierwotnej. W lad za niemi nast-

puje wojna handlowa narodów europejskich, której widow-

ni jest cay glob ziemski. Ta wojna rozpoczyna si od

oderwania si Niderlandów od Hiszpanji, przybiera rozmiary

olbrzymie w angielskiej wojnie antyjakobiskiej, odgrywa
si dalftj w wojnach o opjum przeciwko Chinom i t. d.

„Róne momenty akumulacji pierwotnej rozdzielaj

si teraz mniej lub wicej w kolei czasu zwaszcza na

Hiszpanj, Portugalj, Holandj, Francj, Anglj. W Anglji

pod koniec wieku XVII systematycznie skupiaj si w sy-

stemie kolonjalnym, systemie dugów pastwowych, w no-

woytnym systemie celnym, w systemie ce ochronnych.

Te metody opieraj si po czci na najbrutalniejszym

gwacie, np. system kolonjalny. Wszystkie za uywaj
wadzi/ pastwowej, skoncentrowanej i zorganizowanej przemocy

spoeczestwa, aeby proces przemiany feudalnego sposobu

produkcji na kapitalistyczny rozwija sposobem cieplarnia-

nym i skraca przejcia. Przemoc jest akuszerem wszelkiego

starego spoeczestwa, noszcego w swym onie nowe spoe-

czestwo. Ona sama jest potencj (potg) ekonomiczn".

Przedostatnie zdanie cytowanego ustpu bywa czsto

przytaczane, ale najczciej wyrwane ze swego zwizku.

Kto si nad nim zastanowi w zwizku z tym, co poprze-

dza, ten bdzie wiedzia, jak je naley zrozumie. Do po-

tg, które przy narodzeniu kapitalistycznego systemu pro-

dukcji odbyway sub akuszeryjn, naley take „wadza

pastwa, skoncentrowana i zorganizowana przemoc spoe-

czestwa", wprawdzie nie wadza „pastwa w sobie", za-

siadajcego n i swym tronie w obokach ponad przeciwie-

stwami klasowemi, lecz wadza pastwa, bdcego narz-

dziem klasy, wybijajcej si potnie na wierzch.

Wzrastajca proletaryzacja ludnoci, zwaszcza chop-

skiej, oraz powstanie rynku wewntrznego z jednej strony,

z drugiej strony nagromadzenie i koncentracja wielkich
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bogactw, oraz jednoczesne, gównie wskutek wojen handlo-

wych i polityki kolonjalnej, powstanie rynku zewntrzne-

go — oto byy warunki, które od wieku XV w Europie

Zachodniej zoyy si na to, eby ca produkcj coraz

wicej zamienia w produkcj towarow, a prost produk-

cj towarow w kapitalistyczn. Rozdrobnione gospo-

darstwa chopskie i przedsibiorstwa rzemielnicze odtd
stopniowo s niweczone i wypierane, aby ustpi miejsca

wielkim przedsibiorstwom kapitalistycznym.





ROZDZIA SIÓDMY.

Schyek kapitalistycznego

systemu produkcji.

Doszlimy do koca przedstawienia kapitalistycznego

produkcji, idc wci za przewodem Marxa.

Widzielimy, e pierwotny sposób produkcji opiera si na

pracy spoecznej, zorganizowanej wedug jednego planu,

oraz sprawia, e rodki produkcji i produkty s wasnoci
spoeczn. Produkty wprawdzie s rozdzielane i przez to

staj si wasnoci indywidualn, ale tylko o tyle, o ile

s przedmiotami uytku dla jednostek. Jako bezporedni

plon pracy spoecznej produkty przedewszystkim dostaj

si spoeczestwu.

Ten sposób produkcji jest wypierany przez prost pro-

dukcje towarow robotników prywatnych, dziaajcych nie-

zalenie jeden od drugiego, z których kady rodkami
produkcji, nalecemi do niego samego, wytwarza produkty,

które potym naturalnie s jego wasnoci prywatn.

Ale z prostej produkcji towarowej rozwija si kapita-

listyczna produkcja towarowa, miejsce robotników odosobnio-
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nych, produkujcych niezalenie jeden od drugiego, zajmu-

j wielkie skoncentrowane przedsibiorstwa robocze, z któ-

rych kade niezalenie od innych produkuje towary, ale

te kade w swym wntrzu jest zorganizowane w produk-

cj spoeczn urzdzon wedug jednego planu. Poniewa
te wielkie przedsibiorstwa kapitalistyczne staj jedno wo-

bec drugiego jako producenci towarów, to w ich wzajem-

nych stosunkach zachowuje cae swe znaczenie wymiana
towarów, a przez to i prawo wasnoci prostej produkcji

towarowej, t. j. wasno prywatna rodków produkcji

i produktów.

Ale przez to wasno prywatna zostaa zamieniona

w swoje przeciwiestwo.

W czasie prostej produkcji towarowej wasno pry-

watna bya nastpstwem i owocem pracy. Robotnik by
wacicielem swoich rodków produkcji i swoich produk-

tów. Produkcja kapitalistyczna za zrywa zwizek midzy
prac a wasnoci. Robotnik ju nie posiada wasnoci
swego produktu. rodki produkcji i produkty nale prze-

ciwnie do niepracujcego. Przemiana produkcji w spoecz-

n na podstawie kapitalistycznej coraz bardziej dokonywa

przemiany niepracujcych w posiadaczy bogactwa, a ro-

botników w pozbawionych wasnoci.

Ale to nie wyczerpuje jeszcze sprzecznoci midzy
panujcym sposobem produkcji a panujcym sposobem

przywaszczania.

Widzielimy, jak prosto i przejrzycie produkcja

ksztatowaa si pod pierwotnym komunizmem, jak spoe-

czestwo kierowao si wedug swej woli i swych potrzeb.

Pod systemem produkcji towarowej spoeczne warun-

ki produkcji staj si potg, która przerasta si oddziel-

nego producenta. Staje si on ich niesamowolnym niewol-

nikiem, a jego stanowisko staje si tymbardziej opakane,

e nowi panowie nie dyktuj mu jego zaj, nie zawiada-

miaj go o swych potrzebach, lecz pozostawiaj mu odga-

dywanie tego wszystkiego. Produkcja teraz
k
podlega pra-
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wom, niezalenym od producenta i dziaajcym czsto

wbrew jego woli, podobnie do praw przyrody; prawom,

które si objawiaj w perjodycznym nastpstwie stosunków

nienormalnych, jak spadek cen, droyzna i t. d. Jednak

te nienormalnoci, o ile wypywaj z przyczyn spoecznych,

s tylko nieznaczne i ograniczaj si do ciasnych zakresów,

dopóki panuje prosta produkcja towarowa, odpowiednio do

niszej produkcyjnoci rozdrobnionych przedsibiorstw od-

dzielnych robotników.

W tym produkcyjno pracy potguje si olbrzymio

przez kapitalistyczny sposób produkcji, który rozptywa

i doprowadza do kolosalnego rozrostu wszystkie te siy

produkcyjne, które s waciwe pracy spoecznej, zorgani-

zowanej ze wiadomoci celu, gdy ta praca wemie na

swe usugi siy przyrody, ujarzmione przez nauk. Nastp-

stwem tego jest, e perjodyczne nastpstwo stosunków nie-

normalnych, w których si objawiaj prawa produkcji to-

warowej i które dawniej sprowadzay tylko przemijajce^

miejscowe niedogodnoci, atwe do przebolenia, a czsto

i do zaegnania, teraz przechodzi w perjodyczne katastro-

fy, trwajce przez cae lata, nawiedzajce cae pastwa i ldy
i zrzdzajce najsrosze spustoszenia; w perjodyczne kata-

strofy, które w swych rozmiarach i w swym napiciu ros-

n wraz z kapitalistycznym sposobem produkcji i teraz

zdaj si zmierza ku ekonomicznemu niedomaganiu.

I jeszcze jedno: Pod komunizmem pierwotnym, gdy

produkt pracy spoecznej nalea do spoeczestwa i przez

spoeczestwo odpowiednio do potrzeb spoecznych by roz-

dzielany osobnikom, udzia kadego wzrasta wraz z wzros-

tem produkcyjnoci pracy.

Pod panowaniem produkcji towarowej ronie masa

wartoci uytkowych, odpowiadajcych pewnej wielkoci

wartoci, wraz z produkcyjnoci pracy. Produkt jego

pracy pod panowaniem prostej produkcji towarowej zwyk-

le naley do robotnika. Moe go spoy sam w caoci

Nauki ekonomiczne. lo
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albo czciowo: w tym wypadku oczywicie wzrasta ilo
przedmiotów uytkowych, któremi moe rozporzdza,

w tej samej mierze, jak produkcyjno jego pracy. . Ale

moe take produkt swej pracy wymieni w caoci albo

czciowo —tylko drobna cz produktu pod prost produk-

cj towarow staje si towarem.

Za produkt pewnej pracy, który on wymienia, otrzy-

ma tym wicej wartoci uytkowych, im wiksza jest wo-

góle produkcyjno pracy. Tutaj równie wzrost wydajno-
ci pracy idzie wycznie na korzy robotnika.

Pod kapitalistyczn produkcj towarow sia robocza

sama jest towarem, spada w miar, jak produkcyjno pra-

cy si podnosi. Im wiksza jest wic produkcyjno pra-

cy, tym mniejszy stosunkowo udzia otrzymuje robotnik

w cenie siy roboczej. Im bardziej za kapitalistyczny

sposób produkcji przewaa, tym bardziej masa narodu ska-

da si z robotników najemnych, tym bardziej wic jest

wyczona od owoców wzmoonej produkcyjnoci swej

pracy.

Wszystkie te przeciwiestwa z koniecznoci ywio-

ow wytwarzaj same z siebie zatargi midzy klas kapi-

talistów a robotnikami, zatargi, które w robotnikach budz
wiadomo klasow, pchaj ich do dziaalnoci politycznej

i wywouj' we wszystkich krajach kapitalistycznych par-

tje robotnicze. Ale wspomniane okolicznoci wywouj
take cierpienia najrozmaitszego rodzaju, i to nietylko ta-

kie, które s ograniczone do samej klasy robotniczej, cier-

pienia, które dzisiejsze stosunki czyni nieznonemi dla co-

raz szerszych kó i poza klas robotników najemnych.

Tym sposobem wszystko prze ku rozwizaniu tej

sprzecznoci, która jest ucieleniona w kapitalistycznym

systemie produkcji, sprzecznoci pomidzy spoecznym

charakterem produkcji a tradycyjn form przywaszczania

rodków produkcji i produktów.

Zdaje si, e s moliwe tyiko dwie drogi do rozwi-

zania tej sprzecznoci; obydwie zmierzaj ku temu, eby
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pogodzi sposób produkcji i sposób przywaszczania. Jedna

droga prowadzi do zniesienia charakteru spoecznego pracy,

do powrotu ku prostej produkcji towarowej, do zastpienia

wielkiego przemysu przez rzemioso i rolnictwo drobnowo-

ciaskie. Druga droga nie usiuje przystosowa produk-

cji do sposobu przywaszczania, lecz raczej sposób przywasz-

czania do produkcji, prowadzi do wasnoci spoecznej

rodków produkcji i produktów.

Wielu próbuje dzisiaj przebieg rozwoju wepchn na

pierwsz drog; wychodz z tego bdnego mniemania, e
sposób produkcji moe by przeksztacony dowolnie przez

przepisy prawne. Zwyka ekonomja buruazyjna, obroni-

cielka kapitau, — gdzie cakiem nie zesza niej wszelkiej

krytyki—potpia te próby.

A.le sama próbuje podobnej gry. Aeby panujcy

sposób produkcji pogodzi z panujcym sposobem przy-

waszczania, przeocz w swych wywodach ekonomicznych

swoiste i istotne wasnoci wspóczesnego sposobu produk-

cji i tak go przedstawia, jak gdyby by prost produkcj

towarow. Przeczytajmy tylko rozpowszechnione najbardziej

pisma zwykych ekonomistów: tam dzi jeszcze wymieniaj

si towary, jak u ludów barbarzyskich, tam dzi jeszcze

figuruj myliwcy i rybacy, rozporzdzajcy dowolnie la-

sem i morzem, jako robotnicy najemni, a strzay i uki,

ódki i sieci, jako kapita 1
),

J
) Iluzje, które ci panowie usiuj wzbudzi, s obracane w niwecz

w kolonjaeh, t. j. w kolonjach z gleb dziewicz, kolonizowanych przez

emigrantów. Napotykamy tam zupen swobod umowy roboczej, prawo

wasnoci robotnika do jego produktów, a wic do plonu jego pracy, na-

potykamy tam wogóle stosunki, które nasi ekonomici przedstawiaj,

jako waciwe kapitalistycznemu sposobowi produkcji; ale rzecz dziwna,

w tych warunkach kapita przestaje by kapitaem!

W takich kolonjach ziemi niezajtej jest jeszcze poddostatkiem,

a dostp do niej jest dla wszystkich otwarty. Kady robotnik zwykle

moe tam produkowa samodzielnie, nie jest zmuszony sprzedawa sw
si robocz. Skutkiem tego kady woli pracowa dla siebie samego, z-
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Temu gatunkowi ekonomistów Marx w swoim „Ka-

pitale" gruntownie popsu szyki.

Ale dzieo jego dokazao czego wicej jeszcze, oprócz

odsonicia caej paskoci i nieprawdy ekonomj i burua-
zyjnej.

Wielu lubi nazywa Marxa „duchem", który wci
przeczy, który umia tylko rozkada krytycznie, ale nie

umia budowa pozytywnie.

Ale ju poprzedzajcy zarys przedstawienia procesu

produkcyjnego kapitau, danego nam przez Marxa, niech

wykae, e on faktycznie stworzy nowy system ekonomicz-

ny i historyczny. Krytyka poprzedników jego jest tylko

zaoeniem jego fundamentów.

Nie mona przezwyciy tego, co stare, nie wdra-

pawszy si poprzednio na wysze od niego stanowisko; nie

mona krytykowa, nie zdobywszy sobie wyszego pojmo-

wania rzeczy; nie mona obali systemu naukowego, nie

wystawiwszy za nim innego, wspanialszego i rozleglejszego.

miast dla innych. A przez to pienidze, ywno, maszyny i inne rodki

produkcji przestaj by kapitaem. Nie opacaj si.

Ci sami ekonomici, którzy w krajach kapitalistycznych tak pa-

tetycznie deklamuj o witoci wasnoci i o swobodzie umowy roboczej,

przeto w modych kolonjach, aby kapita móg prosperowa, daj wy-

czenia robotników od wasnoci ziemi, oraz popierania imigracji na koszt

pastwa albo na koszt dawniej przybyych robotników samych, innemi

sowy, daj przymusowego oderwania robotnika od rodków produkcji

i utrzymania, oraz sztucznego wytworzenia zbytecznej ludnoci robotniczej,

która faktycznie nie jest wolna, lecz jest zmuszona sprzedawa sw si
robocz. A gdzie istnieje potulna klasa robotnicza — zwaszcza z rasy

zacofanej — któr mona do tego zmusi, tam gosi si robot przymu-

sow bez wszelkich obsonek, czyli niewolnictwo.

„Ten sam interes, który sykofant kapitau, ekonomist politycz-

nego, w kraju macierzystym skania do teoretycznego przetumaczenia

kapitalistycznego sposobu produkcji na jego zupene przeciwiestwo, ten

sam interes skania go tu (w kolonjach) to make a elear breast of ii

(do otwartego wyznania wszystkiego) i do gonego proklamowania prze-

ciwiestwa obydwu sposobów produkcji".
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Mara by pierwszym, który odsoni fetyszowy cha-

rakter towaru, który uzna w kapitale nie rzecz, lecz sto-

sunek, wytworzony za porednictwem rzeczy, uzna w nim

kategorjc historyczn. On by pierwszym, który zbada pra-

wa ruchu i rozwoju kapitaa. On by te pierwszym,

który cele dzisiejszego ruchu socjalnego, jako naturalne

nastpstwo, wywiód z dotychczasowego ruchu historyczne-

go, zamiast je konstruowa w swej gowie, jako wymaga-

nia jakiej „wieczystej sprawiedliwoci", wedug wasnego

widzimisi.

Ze stanowiska, na które nas wzniós Marx, poznaje-

my nietylko, e wszelkie próby ekonomistów buruazyj-

nych przegania obecnych stosunków na patryjarchalnie

proste s równie daremne, jak próby przeksztacenia ich

na takie stosunki.

Lecz poznajemy take jedyn drog, która pozostaje

dalszemu rozwojowi spoeczestwa: dostosowanie formy

przywaszczenia do sposobu produkcji, zawadnicia rod-

kami produkcji przez spoeczestwo, zupena, bez wszelkich

zastrzee, przemiana produkcji z produkcji jednostkowej

na produkcj spoeczn. A wraz z tym dla ludzkoci roz-

pocznie si nowa epoka.

Miejsce anarchistycznej produkcji towarowej zajmie

wiadoma swego celu organizacja produkcji spoecznej; pa-

nowanie produktu nad producentem si skoczy. Czo-

wiek, który coraz bardziej sta si panem si przyrody,

stanie si przez to i panem rozwoju spoecznego. „Dopiero

wtedy ludzie z ca wiadomoci wytwarza bd swoj
historj sami", powiada Engels, „dopiero wtedy przyczyny

spoeczne, przez nich wprawione w ruch, przewanie i co-

raz w wyszej mierze bd miay zamierzone przez nich

skutki. Bdzie to skok ludzkoci z dziedziny koniecznoci

W dziedzin ivolnoci a
.
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