DZIAŁ PIERWSZY

METAMORFOZY KAPITAŁU
I ICH RUCH OKRĘŻNY
R O Z D Z IA Ł PIER W SZY

Ruch okrężny kapitału pieniężnego
Proces ruchu okrężnego1 kapitału odbywa się w trzech sta
diach, k tóre, w myśl wywodów zawartych w tomie I, tworzą
następujący szereg:
Stadium pierwsze: kapitalista zjawia się na rynku towaro
wym i rynku pracy jako nabywca; jego pieniądze zostają wy
mienione na towar, czyli dokonują aktu cyrkulacji P -T.
Stadium drugie: kapitalista produkcyjnie konsumuje nabyte
towary. Kapitalista działa w charakterze kapitalistycznego pro
ducenta tow arów ; jego kapitał odbywa proces produkcji. Wy
nikiem tego jest towar o większej wartości niż wartość ele
mentów jego produkcji.
Stadium trzecie: kapitalista powraca na rynek w charakte
rze sprzedawcy; jego tow ar zostaje wymieniony na pieniądz,
czyli dokonuje aktu cyrkulacji T-P .
Ruch okrężny kapitału pieniężnego wyraża się więc w e wzo
r ze: P-T...Pr...T’-P ', gdzie kropki wskazują, że w procesie cyr
kulacji następuje przerwa, a T ' oraz P' oznaczają T i P powięk
szone o wartość dodatkową.
W pierwszej księdze o tyle tylko badaliśmy stadia pierwsze
i trzecie, o ile było to potrzebne do zrozumienia stadium dru
giego - procesu produkcji kapitału. Dlatego też nie uwzględ
nialiśmy tam różnych form, jakie przybiera kapitał w swych
różnych stadiach i jakie przy powtarzaniu się ruchu okrężnego
to przyjmuje, to zrzuca. Staną się one teraz przedmiotem na
szych najbliższych dociekań.
1 Z rękopisu II.
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Aby pojąć te formy w ich czystej postaci, musimy przede
wszystkim abstrahować od wszelkich momentów, które nie
mają nic wspólnego ze zmianą formy i kształtowaniem się
form jako takich. D latego też zakładamy tutaj nie tylko, że
towary sprzedaje się według ich wartości, lecz także, że dzie
je się to w nie zmieniających się okolicznościach. N ie będzie
my więc również uwzględniali zmian wartości, które mogą
nastąpić podczas procesu ruchu okrężnego.

I. Stadium pierwsze. P -T 1
P -T przedstawia przemianę pewnej sumy pieniędzy w pew
n ą sumę towarów; dla nabywcy - przemianę jego pieniędzy
w towar, dla sprzedawców - przemianę ich towarów w pie
niądze. Ten akt ogólnej cyrkulacji towarów staje się jedno
cześnie określonym funkcjonalnie fragmentem samodzielnego
ruchu okrężnego jakiegoś indywidualnego kapitału przede wszystkim
nie z powodu swej formy, lecz z powodu swej material
nej treści, szczególnego charakteru użyteczności tych towarów,
które zamieniają się miejscem z pieniądzem. Są to z jednej
strony środki produkcji, z drugiej zaś - siła robocza, czyli czyn
niki rzeczowe i osobowe produkcji towarowej; ich szczególny
charakter m m i oczywiście odpowiadać rodzajowi artykułu, któ
ry m a być wytwarzany. Jeżeli siłę roboczą oznaczymy literami
Sr, środki produkcji zaś literami Sp, to suma nabywanych to
warów T = Sr + Sp, lub (krócej T < ifp . A kt P- T rozpatry
wany z punktu widzenia jego treści będzie się zatem przedsta
wiał ja k o P - T < s'p , im . że P -T rozpada się na P -Sr i P-Sp;
suma pieniędzy P rozszczepia się n a dwie części, z których jed
na, nabywa siłę roboczą, druga zaś - środki produkcji. Te dwa
szeregi zakupów dotyczą zupełnie odmiennych rynków; je
den - właściwego rynk u towarowego, drugi - rynku pracy.
A le oprócz powyższego jakościowego rozszczepienia owej
sumy towarów, w którą przekształca się P, ak t P -T
przedstawia też nader znamienny stosunek ilościowy.
a O d tą d rękopis VI I , rozpoczęty w dniu 2 l ipca 1878 roku.
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Wiemy, że wartość bądź też cenę siły roboczej wypłaca się
jej właścicielowi, sprzedającemu ją jako towar, w formie pła
cy roboczej, tj. jako cenę pewnej sumy pracy, która zawiera
w sobie pracę dodatkow ą; tak więc, jeżeli np. wartość dzienna
siły roboczej = 3 markom, produktowi pięciogodzinnej pracy,
to kwota ta figuruje w umowie zawartej pomiędzy nabywcą
a sprzedawcą jak o cena albo płaca, dajmy na to, za dziesię
ciogodzinną pracę. Jeżeli podobną umowę zawarto np. z 50 r o 
botnikami, to powinni oni łącznie dostarczyć nabywcy w cią
gu jednego dnia 500 godzin pracy, z których połowa, 250
godzin pracy = 25 dziesięciogodzinnym dniom roboczym,
stanowi wyłącznie pracę dodatkową. Zarówno ilość, jak
i rozmiary środków produkcji, które mają być nabyte, muszą
wystarczyć d o zastosowania tej, ilości pracy.
W zór P-T<C
wyraża tedy nie tylko stosunek jakościo
wy, wskazujący, że jakąś określoną sumę pieniędzy, np. 422 f.
szt., wymienia się na odpowiadające sobie wzajemnie środki
produkcji i siłę roboczą; wyraża on również stosunek ilościo
wy pomiędzy częścią pieniędzy wyłożoną na siłę roboczą Sr
a częścią wyłożoną na środki produkcji Sp, stosunek określony
z góry przez sumę pracy dodatkowej, którą ma dostarczyć
określona liczba robotników.
Jeżeli więc np. w jakiejś przędzalni tygodniowa płaca 50 ro
botników wynosi 50 f. szt., to na środki produkcji trzeba wy
dać 372 f. szt., zakładając, że suma ta stanowi wartość środ
ków produkcji, które przetwarza w przędzę tygodniowa praca
wynosząca 3000 godzin, z czego 1500 godzin - to praca do
datkowa.
Rzecz w tym wypadku zupełnie nieistotna, w jakim stopniu
stosowanie dodatkowej pracy wymaga w różnych (gałęziach
przemysłu dodatkowego wykładania wartości w formie środ
ków produkcji. Chodzi jedynie o to, że we wszelkich okolicz
nościach część pieniędzy wydatkowana na środki produkcji,
a więc środki produkcji zakupione w akcie P -Sp winny być
wystarczające, zatem ilość ich zawczasu ta k skalkulowana, aże
by były do dyspozycji w odpowiedniej proporcji. Innymi sło
wy, ilość środków produkcji musi wystarczać d o wchłonięcia
całej ilości pracy, która ma je przekształcić w produkt. Gdy
39

Dział I. Metamorfozy kapitału i ich ruch okrężny

by nie było wystarczającej ilości środków produkcji, praca do
datkowa, którą dysponuje nabywca, nie mogłaby znaleźć za
stosowania; jego prawo dysponow ania tą pracą nic by mu nie
dało. Gdyby zaś było więcej środków produkcji niż rozpo
rządzalnej pracy, to nie można by ich nasycić pracą i prze
kształcić w produkt.
Z chwilą gdy dokonał się już akt P-T<Cfp , nabywca roz
porządza nie tylko środkami produkcji i siłą roboczą, niezbęd
nymi d o produkcji jakiegoś pożytecznego artykułu. Może on
w większym stopniu upłynnić siłę roboczą, czyli rozporządza
większą ilością pracy, niż potrzeba do odtworzenia wartości
s iły roboczej, a jednocześnie rozporządza środkami produkcji,
których wymaga realizacja, czy uprzedmiotowienie tej sumy
pracy: rozporządza tedy czynnikami produkcji artykułów więk
szej wartości niż wartość elementów ich produkcji, rozporzą
dza czynnikami produkcji masy towarowej zawierającej war
tość dodatkow ą. Wartość, wyłożona przez niego w formie pie
niężnej, znajduje się więc teraz w takiej formie naturalnej,
w której można ją zrealizować jako wartość rodzącą wartość
dodatkow ą (w postaci towarów). Innymi słowy: wartość znaj
duje się w stanie czy też w formie kapitału produkcyjnego,
który m a tę zdolność, że funkcjonując tworzy wartość i w ar
tość dodatkową. K apitał w tej formie nazwijmy Pr.
Ale wartość Pr = wartości Sr + Sp = P, które zostało wy
mienione na Sr i Sp. A zatem P jest tą samą wartością kapita
łową co Pr, istnieje jednak w odmiennej formie, jest mianowi
cie wartością kapitałową w stanie pieniężnym czy też w for
mie pieniężnej: jest kapitałem pieniężnym.
D latego też ak t P-T<C sSp lu b w ogólnej farm ie P -T , su
ma aktów kupna towarów, ten akt ogólnej cyrkulacji towarów
jest jednocześnie - jako stadium samodzielnego procesu ru
chu okrężnego kapitału - przemianą wartości kapitałowej z jej
formy pieniężnej w formę produkcyjną lub krócej: przemianą
kapitału pieniężnego w kapitał produkcyjny. A więc w figurze
ruchu okrężnego, którą tu nasamprzód rozpatrujemy, pieniądz
występuje jako pierwszy nosiciel wartości kapitałowej, dla
tego też kapitał pieniężny występuje jako forma, w której
wykłada się kapitał.
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Jak o kapitał pieniężny znajduje się on w formie, w której
może pełnić funkcje pieniądza, jak w danym wypadku funkcje powszechnego środka kupna i powszechnego środka
płatniczego. (Tę ostatnią funkcję o tyle, że siłę roboczą kupu
je się wprawdzie wcześniej, opłaca się jednak dopiero wtedy,
gdy już była czynna. W wypadku kiedy środków produkcji
nie ma na rynku w stanie gotowym, lecz trzeba je dopiero
zamawiać, pieniądz w P -S p działa również jatko środek płatni
czy). Zdolność ta nie jest wynikiem tego, że kapitał pieniężny
jest kapitałem, lecz tego, że jest pieniądzem.
Z drugiej strony, wartość kapitałow a w formie pieniężnej
może pełnić jedynie funkcje pieniądza, żadnych zaś innych.
Tym, co sprawia, że funkcje te stają się funkcjami kapitału,
jest ich określona rola w ruchu kapitału, a więc również i po
wiązanie tego stadium, w którym występują, z innymi stadia
mi jego ruchu okrężnego. N a przykład w rozpatrywanym tu
wypadku pieniądz zostaje wymieniony na towary, których ze
spolenie stanowi formę naturalną kapitału produkcyjnego,
a zatem w stanie utajonym, potencjalnie, zawiera już rezultat
kapitalistycznego procesu produkcji.
Część pieniędzy, które pełnią w P-T<C Ssrp funkcję kapita
łu pieniężnego, dokonując tej cyrkulacji zaczyna pełnić funkcję,
w której zatraca charakter kapitału, zachowuje natomiast cha
rakter pieniądza. Cyrkulacja kapitału pieniężnego P rozszcze
pia się ma P -Sp i P-Sr, kupno środków produkcji i kupno si
ły roboczej. Rozpatrzmy ostatni z tych aktów sam w sobie.
P-Sr jest ze strony kapitalisty kupnem siły roboczej; ze stro
ny robotnika, właściciela siły roboczej, jest to sprzedaż siły
roboczej - możemy tu powiedzieć: sprzedaż pracy, gdyż wy
chodzimy z założenia, że istnieje forma płacy roboczej. To,
co dla nabywcy jest P -T ( = P-Sr), tu, jak przy każdym kup
nie, d la sprzedawcy (robotnika) jest Sr-P ( = T -P ), sprzedażą
jego siły roboczej. Jest to pierwsze stadium cyrkulacji lub pier
wsza metamorfoza towaru (księga I, rozdz. III, 2 a ); ze strony
sprzedawcy pracy jest to przemiana jego towaru w formę pie
niężną. Otrzymane w ten sposób pieniądze robotnik wydaje
stopniowo ma pewną sumę towarów, które zaspokajają jego po
trzeby, na artykuły spożycia. Całkowita cyrkulacja jego towa
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r u odbywa się tedy w postaci S r-P -T , tj. po pierwsze, Sr-P
( = T -P ), a po drugie, P -T , a więc w ogólnej formie prostej
cyrkulacji towarowej T - P - T , w której pieniądz figuruje jedy
n ie jako przemijający środek cyrkulacji, jako zwykły pośrednik
w wymianie towaru na towar.
P -Sr jest charakterystycznym momentem przemiany kapita
łu pieniężnego w kapitał produkcyjny, jest bowiem istotnym
warunkiem rzeczywistej przemiany wartości, którą wyłożono
w formie pieniężnej, w kapitał, w wartość produkującą war
tość dodatkową. P -Sp jest niezbędne tylko do zrealizowania
ilości pracy zakupionej w P-Sr. D latego też z tego punktu wi
dzenia rozpatrywaliśmy ak t P-Sr w księdze I, dział II, „Prze
miana pieniądza w kapitał”. Tutaj sprawę należy rozpatrzyć
jeszcze z innego punktu widzenia, szczególnie w powiązaniu
z kapitałem pieniężnym jako formą przejawiania się kapitału.
A kt P -Sr uważa się na ogół za charakterystyczny dla kapi
talistycznego sposobu produkcji. Bynajmniej jednak nie z przy
toczonego powodu, że kupno siły roboczej jest taką umową
kupna, która wymaga dostarczenia większej ilości pracy, niż
to jest potrzebne do zwrotu ceny siły roboczej, płacy robo
czej, a więc dostarczenia pracy dodatkowej stanowiącej główny
warunek kapitalizacji wyłożonej wartości lub, co wychodzi na
to samo, produkcji wartości dodatkowej. Uważa się go za cha
rakterystyczny raczej z powodu jego formy, z powodu tego, że
w formie płacy roboczej pracę kupuje się za pieniądze, a to
jest cechą znamienną gospodarki pieniężnej.
I tutaj znów nie irracjonalność formy uchodzi za cechę cha
rakterystyczną. Irracjonalności tej raczej się nie dostrzega. Ir
racjonalność polega n a tym, że praca jako pierwiastek tworzący
wartość nie może sama mieć wartości, a zatem również i o kre
ślona ilość pracy nie może mieć wartości, która by wyrażała się
w jej cenie, w jej ekwiwalencji z określoną ilością pieniędzy.
Wiemy jednak, że płaca robocza jest tylko zamaskowaną for
mą, formą, w której np. dzienna cena siły roboczej występuje
jako cena pracy wytworzonej przez tę siłę roboczą w ciągu jed
nego dnia, tak że wartość wytworzona przez tę siłę roboczą
w ciągu n p. sześciu godzin pracy staje się wyrazem wartości
42

Rozdział 1. Ruch okrężny kapitału pieniężnego

dwunastogodzinnego funkcjonowania tej siły roboczej, czyli
dwunasogodzinnej pracy.
A kt P -S r dlatego uchodzi za cechę charakterystyczną, za
specyficzny rys tzw. gospodarki pieniężnej, że praca występu
je tu jako tow ar swego posiadacza, pieniądz przeto jako. na
bywca - a więc 2 e względu na pieniężny charakter tego sto
sunku (tzn. kupna i sprzedaży działalności ludzkiej). Ale pie
niądz już bardzo wcześnie występował jako nabywca tak zwa
nych usług, a mimo to P nie przekształcało się w kapitał pie
niężny ani też nie następował żaden przewrót w ogólnym cha
rakterze gospodarki.
D la pieniądza jest zupełnie obojętne, w jaki rodzaj towarów
zostanie przekształcony. Jest on ogólną formą ekwiwalentną
wszystkich towarów, które już przez swoje ceny wskazują, że
idealnie reprezentują określoną sumę pieniędzy, że oczekują
swej przemiany w pieniądz i jedynie zamieniając się miejscem
z pieniądzom przybierają ową formę, w której mogą być wy
mienione na wartości użytkowe dla swych posiadaczy. Kiedy
więc siła robocza znajduje Się na rynku jako towar swego po
siadacza - towar, którego sprzedaż odbywa się w formie za
płaty za pracę, w postaci płacy roboczej - to jej kupno i sprze
daż nie jest niczym bardziej szczególnym niż kupno i sprze
daż wszelkiego innego towaru. Charakterystyczne jest nie to,
że tow ar siła robocza jest d o nabycia, lecz to, że siła robocza
występuje jako towar.
Przez P - T <C , przez przemianę kapitału pieniężnego
w kapitał produkcyjny, kapitalista osiąga zespolenie czynni
ków przedmiotowych i osobowych produkcji w tej mierze,
w jakiej czynniki te składają się z towarów. Jeżeli pieniądz
po raz pierwszy przekształca się w kapitał produkcyjny, czyli
po raz pierwszy funkcjonuje dla swego posiadacza jako kapi
tał pieniężny, to kapitalista musi najpierw zakupić środki pro
dukcji - budynki, w których praca ma się odbywać, maszyny
itd. - zanim nabędzie siłę roboczą; albowiem gdy ta przecho
dzi pod jego zwierzchnictwo, musi on już mieć środki pro
dukcji, aby móc ją zastosować jako siłę roboczą.
Tak się ma sprawa od strony kapitalisty.
O d strony robotnika: produkcyjne funkcjonowanie jego si
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ły roboczej będzie możliwe dopiero od chwili, kiedy w na
stępstwie jej sprzedaży zespoli się ona ze środkami produkcji.
Przed sprzedażą jest więc ona oddzielona od środków pro
dukcji, od przedmiotowych warunków swego funkcjonowania.
W tym stanie oddzielenia nie może być użyta ani bezpośred
nio do produkcji wartości użytkowych dla swego posiadacza,
ani też d o produkcji towarów, z których sprzedaży mógłby się
on utrzymywać. Kiedy jednak siła robocza zostaje sprzedana
i tą drogą zespala się ze środkami produkcji, staje się oma,
zupełnie tak samo jak środki produkcji, częścią składową ka
pitału produkcyjnego swego nabywcy.
Aczkolwiek więc w akcie P -Sr stosunek posiadacza pienię
dzy do posiadacza siły robocze jest jedynie stosunkiem na
bywcy do sprzedawcy, aczkolwiek występują oni wobec sie
bie jedynie jako posiadacz pieniędzy i posiadacz towaru,
a więc z tego punktu widzenia ich stosunek wzajemny jest sto
sunkiem czysto pieniężnym, to jednak nabywca od razu wy
stępuje również jako posiadacz środków produkcji, które sta
nowią przedmiotowe w arunki produkcyjnego wydatkowania
siły roboczej przez jej posiadacza. Innymi słowy: owe środki
produkcji występują wobec posiadacza siły roboczej jako cu
dza własność. Z drugiej strony, sprzedawca pracy występuje
wobec jej nabywcy jako cudza siła robocza, która musi przejść
pod jego zwierzchnictwo, musi być wcielona do jego kapitału,
aby ten mógł rzeczywiście funkcjonować jako kapitał produk
cyjny. A więc stosunek klasowy między kapitalistą a robotni
kiem najemnym istnieje już, jest już dany w chwili, gdy obaj
występują wobec siebie w akcie P -Sr (Sr-P ze strony robotni
ka), A kt ten - to kupno i sprzedaż, stosunek pieniężny, lecz
takie kupno i sprzedaż, gdzie zakłada się, że nabywca jest ka
pitalistą, sprzedawca zaś - robotnikiem najemnym; a stosunek
ów wynika z tego, że warunki potrzebne do realizacji siły ro
boczej - środki utrzymania i środki produkcji - oddzielone są
jako cudza własność od posiadacza siły roboczej.
N ie obchodzi nas tutaj, w jaki sposób powstaje to oddzie
lenie. Istnieje ono, skoro dokonuje się P-Sr. Interesuje nas tu
następująca sprawa: jeżeli P -Sr stanowi funkcję kapitału pie
niężnego, jeżeli więc pieniądz stanowi tutaj formę istnienia
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kapitału, to bynajmniej nie dlatego, że pieniądz występuje tu
jako środek płatniczy uiszczany za działalność ludzką, która
daje pożyteczny efekt, za sługę; a więc bynajmniej nie dzięki
funkcji pieniądza jako środka płatniczego. Pieniądz można
wydatkować w tej formie jedynie dlatego, że siła robocza od
dzielona jest od środków produkcji (włączając w t o środki
utrzymania jako środki produkcji samej siły roboczej), oraz
dlatego, że oddzielenie to zniesione zostaje wyłącznie przez
sprzedaż siły roboczej właścicielowi środków produkcji; że
zatem nabywcy przysługuje też prawo upłynnienia siły robo
czej, którego granice nie pokrywają się bynajmniej z granica
mi ilości pracy potrzebnej do reprodukcji ceny siły roboczej.
Stosunek kapitałowy ujawnia się podczas procesu produkcji
jedynie dlatego, że sam przez się istnieje już w akcie cyrku
lacji, w odmienności podstawowych warunków ekonomicz
nych, w których nabywca i sprzedawca występują wobec sie
bie, w ich stosunku klasowym. Stosunek ten nie wynika z na
tury pieniądza; to raczej istnienie tego stosunku może prze
kształcić prostą funkcję pieniądza w funkcję kapitału.
W ujmowaniu kapitału pieniężnego (na razie mamy z nim
do czynienia jedynie w obrębie określonej funkcji, w której
się nam tu ukazuje) występują zazwyczaj obok siebie dwa
błędne poglądy, które się czasami ze sobą splatają. Po pierw
sze: funkcje, które pełni wartość kapitałowa jako kapitał pie
niężny, a które może ona pełnić właśnie dlatego, że znajduje
się w formie pieniężnej, błędnie wyprowadza się z jej cha
rakteru kapitałowego, wynikają one bowiem jedynie z pie
niężnej formy wartości kapitałowej, z jej istnienia w postaci
pieniądza. A po wtóre, odwrotnie: specyficzną treść funkcji
pieniądza, która sprawia, że funkcja ta staje się jednocześnie
funkcją kapitału, wyprowadza się z natury pieniądza (miesza
jąc w ten sposób pieniądz z kapitałem), gdy tymczasem zakła
da ona, jak przy dokonywaniu aktu P-Sr, że istnieją warunki
społeczne, których wcale nie ma w samej tylko cyrkulacji to
warowej i odpowiadającej jej cyrkulacji pieniężnej.
Pod względem swej formy kupno i sprzedaż niewolników
jest również kupnem i sprzedażą towarów. Gdyby jednak nie
wolnictwo n ie istniało, pieniądz nie mógłby pełnić tej funkcji.
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Ale skoro istnieje, można wykładać pieniądze na zakup nie
wolników. N a odw rót zaś, sam fakt posiadania pieniędzy przez
nabywcę bynajmniej jeszcze nie umożliwia niewolnictwa.
Okolicz ność, że sprzedaż własnej siły roboczej (w formie
sprzedaży własnej pracy, czyli w formie płacy roboczej) nie
jest zjawiskiem odosobnionym, lecz stanowi społecznie decy
dującą przesłankę produkcji towarów, że więc kapitał pie
niężny pełni rozpatrywaną funkcję P -T <C
w skali społecz
nej - okoliczność ta zakłada istnienie procesów historycz
nych, które rozerwały pierwotne zespolenie środków produkcji
z siłą roboczą; procesów, w których rezultacie masy ludowe,
robotnicy, jako niewłaściciele środków produkcji występują
wobec nierobotników - jako właścicieli tych środków pro
dukcji. N ie jest przy tym istotne, czy owo zespolenie miało
przed rozerwaniem taką formę, że sam robotnik jako środek
produkcji był jednym ze środków produkcji, czy też byt ich
właścicielem.
Stan faktyczny, który jest tu podstawą P - T <C Ss'p , polega
więc na podziale; nie jest to podział w zwykłym znaczeniu podział środków spożycia, lecz podział elementów samej pro
dukcji, spośród których czynniki przedmiotowe koncentrują
się po jednej stronie, izolowana zaś od nich siła robocza po
drugiej.
Środki produkcji, przedmiotowa część kapitału produkcyj
nego, muszą więc wobec robotnika występować już jako takie,
jako kapitał, alby a k t P -Sr mógł się stać powszechnym aktem
społecznym.
Widzieliśmy już przedtem *, że produkcja kapitalistyczna,
z chwilą gdy powstała, nie tylko reprodukuje w przebiegu
swego rozwoju owo oddzielenie, lecz wciąż rozszerza jego za
kres, póki nie stanie się ono powszechnie panującym zjawi
skiem społecznym. Jest jednak jeszcze inna strona tego zagad
nienia. Przesłanką powstania kapitału i podporządkowania so
bie przezeń produkcji jest pewien stopień rozwoju handlu,
a więc cyrkulacji towarów, a wraz z nią - produkcji tow a
rów; produkty nie mogą bowiem wejść jako towary do cyr
* P atrz tom 23 nin. w yd., d ział V II, str. 672-918. - Red, przekł . polsk.
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kulacji, jeżeli nie są wytwarzane na sprzedaż, czyli jako towa
ry. Ale dopiero na gruncie produkcji kapitalistycznej produkcja
towarowa staje się normalnym, panującym typem produkcji.
Rosyjscy właściciele ziemscy, którzy na skutek tzw. wyzwo
lenia chłopów prowadzą teraz swe gospodarstwa rolne siłami
robotników najemnych, a nie jak przedtem za pomocą pań
szczyźnianej pracy chłopów poddanych, uskarżają się na dwie
rzeczy: po pierwsze, na brak kapitału pieniężnego. Powiadają
n p .: zanim sprzeda się zbiory, trzeba wypłacić stosunkowo du
żą kwotę robotnikom najemnym i wtedy odczuwa się brak
najważniejszej rzeczy - gotówki. Aby prowadzić produkcję w
sposób kapitalistyczny, trzeba stale rozporządzać kapitałem
w postaci pieniądza, przeznaczonym właśnie na wypłatę za
robków robotniczych. A le w tym wypadku właściciele ziems
cy mogą się pocieszyć. Przyjdzie czas, znajdzie się rada: kapi
talista przemysłowy rozporządza już nie tylko własnymi pie
niędzmi, lecz również de l ’argent des autres [pieniędzmi cu
dzymi].
Bardziej charakterystyczna jest jednak druga skarga, a mia
nowicie: choćby się nawet miało pieniądze, nie znajduje się
wystarczającej ilości sił roboczych, które by można było nabyć
w dowolnym czasie, ponieważ z powodu wspólnej własności
ziemi we wspólnotach wiejskich rosyjski robotnik rolny nie
jest jeszcze całkowicie oddzielony od swych środków pro
dukcji i dlatego nie jest jeszcze „wolnym robotnikiem na
jemnym” w całym tego słowa znaczeniu. A obecność „wolne
go robotnika najemnego” w skali społecznej jest nieodzownym
warunkiem, aby P -T , przemiana pieniądza w towar, mogło
wyrażać przemianę kapitału pieniężnego w kapitał produk
cyjny.
Rozumie się więc samo przez się, że wzór ruchu okrężnego
kapitału pieniężnego: P -T...P r...T'-P', jest naturalną form ą
ruchu okrężnego kapitału jedynie na gruncie rozwiniętej pro
dukcji kapitalistycznej, zakłada on bowiem istnienie klasy ro 
botników najemnych w skali społecznej. Produkcja kapitali
styczna, jak widzieliśmy, wytwarza nie tylko towar i wartość
dodatkow ą; reprodukuje też, i to w coraz szerszym zakresie,
klasę robotników najemnych i przekształca olbrzymią więk
47

Dział I. Metamorfozy kapitału i ich ruch okrężny

szość bezpośrednich producentów w robotników najemnych.
Ponieważ pierwszą przesłanką ruchu P -T...P r...T'-P' jest sta
łe istnienie klasy robotników najemnych, to wzór ten zakłada
już istnienie kapitału w formie kapitału produkcyjnego, a za
tem zakłada też istnienie formy ruchu okrężnego kapitału pro
dukcyjnego.
II. Stadium drugie. Funkcja kapitału produkcyjnego
Rozpatrywany tu ruch okrężny kapitału rozpoczyna się od
aktu cyrkulacji P -T , od aktu przemiany pieniądza w towar,
od kupna. Cyrkulację musi więc uzupełnić przeciwstawna me
tamorfoza T -P , przemiana towaru w pieniądz, sprzedaż. Bez
pośrednim jednak wynikiem aktu P -T < i sSp jest przerwanie
cyrkulacji wartości kapitałowej, wyłożonej w formie pienięż
nej. Przez przemianę kapitału pieniężnego w kapitał produk
cyjny wartość kapitałowa uzyskała taką formę naturalną, w
której nie może nadali cyrkulować, lecz musi wejść do kon
sumpcji, mianowicie do konsumpcji produkcyjnej. Użytkowanie
siły roboczej, praca, może być realizowane jedynie w procesie
pracy. Kapitalista nie może sprzedać robotnika jak towar, po
nieważ robotnik nie jest jego niewolnikiem; kapitalista nabył
u robotnika tylko użytkowanie jego siły roboczej w ciągu okre
ślonego czasu. Z drugiej strony, kapitalista może zużytkować
siłę roboczą jedynie w ten sposób, że każe jej zużytkować środ
ki produkcji jako czynniki tworzenia towarów. Rezultatem
pierwszego stadium jest tedy wkroczenie w stadium drugie,
w produkcyjne stadium kapitału.
Ruch wyraża się w postaci P -T < s$rp ...Pr, gdzie kropki
wskazują, że w cyrkulacji kapitału nastąpiła przerwa, ale pro
ces jego ruchu okrężnego trw a nadal, kapitał bowiem prze
chodzi ze sfery cyrkulacji towarów w sferę produkcji. Pierwsze
stadium, przemiana kapitału pieniężnego w kapitał produk
cyjny, występuje więc jedynie jako poprzedzająca i wstępna
faza stadium drugiego, stadium funkcjonowania kapitału pro
dukcyjnego.
A kt P -T < i bp
l ' zakłada, że jednostka, która go dokonuje,
nie tylko dysponuje wartościami w tej lub innej formie użytko

48

Rozdział 1. Ruch okrężny kapitału pieniężnego

woj, lecz że posiada je w formie pieniężnej, że jest posiada
czem pieniędzy. Jednakże ak t ten polega właśnie na wyzby
ciu się pieniędzy, toteż owa jednostka o tyle tylko może po
zostać posiadaczem pieniędzy, o ile akt wydatkowania tych
pieniędzy zawiera w sobie implicite ich powrót. Ale pienią
dze mogą d o niej napłynąć z powrotem jedynie w wyniku
sprzedaży towarów. A zatem akt ten zakłada, że dana jed
nostka jest producentem towarów.
P-Sr, Robotnik najemny żyje jedynie ze sprzedaży siły ro
boczej. Zachowanie jej - samozachowanie robotnika - wyma
ga codziennej konsumpcji. Opłacanie robotnika musi więc sta
łe się powtarzać w niewielkich odstępach czasu, aby mógł on
powtarzać zakupy potrzebne d o samozachowania, alby mógł
powtarzać ak t Sr-P -T , czyli T -P -T . Okutego też kapitalista
musi stale występować wobec robotnika jako kapitalista pie
niężny, a jego kapitał - jako kapitał pieniężny. Z drugiej jed
nak strony, po to, aby masy bezpośrednich wytwórców, ro
botników najemnych, mogły dokonywać aktu Sr-P -T , niezbęd
ne środki utrzymania muszą stale występować wobec nich
w takiej formie, aby je można było nabywać, czyli w formie
towarów. Taki stan rzeczy wymaga już zatem wysokiego stop
nia rozwoju cyrkulacji produktów jako towarów, a więc rów
nież szerokiego zakresu produkcji towarowej. Gdy produkcja
oparta na pracy najemnej nabiera powszechnego charakteru,
produkcja towarowa musi być powszechną formą produkcji.
Produkcja towarowa - przy założeniu, że m a charakter po
wszechny - warunkuje ze swej strony nieustannie wzrastający
podział pracy społecznej, czyli coraz większe wyodrębnianie
się produktów wytwarzanych jako towary przez poszczegól
nych kapitalistów, coraz większe rozszczepianie uzupełniają
cych się wzajemnie procesów produkcyjnych na procesy samo
dzielne. D latego też w takim samym stopniu jak P-Sr rozwi
ja się P-Sp, tzn. w takiej samej mierze produkcja środków
produkcji oddziela się od produkcji towaru, w stosunku do
którego stanowią one środki produkcji, i te ostatnie same wy
stępują wobec każdego producenta towarów jako towary, któ
rych on nie produkuje, lecz które kupuje mając na celu okre
ślony proces produkcyjny. Pochodzą one z gałęzi produkcji cal4 - M arks, Engels - D zieła t. 24
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kowicie oddzielonych od jego własnej oraz prowadzonych sa
modzielnie i wchodzą do jego gałęzi produkcji jako towary:
musi je przeto kupować. Rzeczowe warunki produkcji towaro
wej występują wobec niego w coraz większej mierze jako pro
dukty innych producentów towarów, jako towary. W takiej
samej mierze kapitalista musi występować jako kapitalista pie
niężny; inaczej mówiąc - rozszerza się skala, w której jego ka
pitał musi funkcjonować jako kapitał pieniężny.
Z drugiej stromy, te same okoliczności, które stwarzają pod
stawowy warunek produkcji kapitalistycznej - istnienie klasy
robotników najemnych - sprzyjają przeistoczeniu wszelkiej
produkcji towarowej w kapitalistyczną produkcję towarową.
W miarę swego rozwoju produkcja ta oddziałuje w sposób
rozkładowy i niszczycielski na wszelkie starsze formy pro
dukcji, które - obliczone głównie na bezpośrednie zaspokajanie
własnych potrzeb - przekształcają w tow ar jedynie nadwyżkę
produktu. Jako główne zadanie stawia ona sprzedaż produktu,
początkowo nie naruszając pozornie samego sposobu produkcji:
taki np. wpływ zrazu wywarł kapitalistyczny handel świato
wy na Chińczyków, Hindusów, Arabów i inne narody. Tam
zaś, gdzie kapitalistyczna produkcja towarowa zapuściła ko
rzenie, niszczy ona wszelkie formy produkcji towarowej, któ
re opierają się bądź na własnej pracy wytwórców, bądź też
tylko na sprzedaży nadwyżki produktu jako towaru. Z po
czątku upowszechnia ona produkcję towarową, a potem sto
pniowo przekształca wszelką produkcję towarową w produkcję
kapitalistyczną8.
Jakiekolwiek byłyby społeczne formy produkcji, robotnicy
i środki produkcji pozostają zawsze jej czynnikami. Ale za
równo robotnicy, jak i środki produkcji są tymi czynnikami
jedynie potencjalnie, jeżeli pozostają w stanie oddzielenia.
Aby w ogóle można było produkować, czynniki te muszą się
zespolić. Szczególny sposób, w jaki dokonuje się to zespolenie,
odróżnia od siebie poszczególne ekonomiczne epoki struktury
społecznej. W omawianym wypadku oddzielenie wolnego ro 
botnika od jego środków produkcji dane jest jako punkt wyj9 D o tego m iejsca rękopis V II. O d tą d rękopis V I.
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ścia, a widzieliśmy już, jak i w jakich warunkach następuje
w rękach kapitalisty ich zespolenie - następuje ono mianowi
cie jako produkcyjna forma istnienia jego kapitału. Dlatego
też ów rzeczywisty proces, w który wstępują połączone w ten
sposób osobowe i rzeczowe czynniki tworzenia towarów, pro
ces produkcji, sam staje się funkcją kapitału - kapitalistycznym
procesem produkcji; istota tego procesu produkcji została
szczegółowo omówiona w pierwszej księdze niniejszego dzie
ła. K ażde przedsiębiorstwo produkujące towar y staje się jed
nocześnie (przedsiębiorstwem wyzysku siły roboczej; ale do
piero kapitalistyczna produkcja towarowa staje się sposobem
wyzysku, który otwiera nową epokę i który w swym dalszym
historycznym rozwoju, organizując proces pracy i rozwijając
potężnie technikę, dokonuje przewrotu w całej ekonomicznej
strukturze społeczeństwa i pozostawia daleko w tyle wszyst
kie poprzednie epoki.
N a skutek odmiennej roli, jaką środki produkcji i siła robo
cza odgrywają podczas procesu produkcji w tworzeniu war
tości, a więc również w wytwarzaniu wartości dodatkowej,
różnią się one od siebie - o ile stanowią formy istnienia wyło
żonej wartości kapitałowej - jako kapitał stały i zmienny. Ja
ko odmienne części składowe kapitału produkcyjnego różnią
się one następnie tym, że środki produkcji, skoro są w posia
daniu kapitalisty, pozostają jego kapitałem również i poza
procesem produkcji, podczas gdy siła robocza staje się formą
istnienia kapitału indywidualnego jedynie w procesie produk
cji. Jeżeli siła robocza jest towarem tylko w ręku swego sprze
dawcy, robotnika najemnego, to kapitałem staje się tylko w rę
ku swego nabywcy, kapitalisty, któremu przypada jej czaso
we użytkowanie. Same środki produkcji stają się przedmioto
wą postacią kapitału produkcyjnego, czyli kapitałem produk
cyjnym, dopiero wtedy, kiedy można do nich włączyć siłę ro
boczą jako osobową formę istnienia tego kapitału. Podobnie
jak ludzka siła robocza nie jest z natury swej kapitałem, tak
też nie są nim środki produkcji. Ten specyficzny charakter spo
łeczny uzyskują one jedynie w określonych warunkach, po
wstałych w przebiegu rozwoju historycznego, podobnie jak
tylko w takich warunkach kruszce szlachetne mogą uzyskać
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charakter pieniądza, a tym bardziej pieniądz - charakter kapi
tału pieniężnego.
Funkcjonując, kapitał produkcyjny zużywa własne części
składowe, aby przekształcić je w masę produktów o większej
wartości. Ponieważ siła robocza działa tylko jako jeden z je
go organów, przeto również wytworzona przez jej pracę d o 
datkow ą nadwyżka wartości produktu ponad wartość tworzą
cych go elementów jest owocem kapitału. Praca dodatkowa
siły roboczej jest bezpłatną pracą kapitału i dlatego tworzy
dla kapitalisty wartość dodatkową, wartość, za którą nie płaci
on ekwiwalentu. Produkt nie jest tedy po prostu towarem,
lecz towarem brzemiennym wartością dodatkową. Jego war
tość = Pr + M , równa się wartości zużytego na jego sporzą
dzenie kapitału produkcyjnego Pr plus wartość dodatkow a M,
wytworzona przez ten kapitał. Załóżmy, że towarem tym jest
10 000 funtów przędzy, na których sporządzenie zużyto środ
ki produkcji wartości 372 f. szt, i siłę roboczą wartości 50 f.
szt. Podczas procesu przędzenia robotnicy przenieśli na przę
dzę wartość zużytych przez ich pracę środków produkcji w
wysokości 372 f. szt. i jednocześnie, odpowiednio d o wydatko
wanej przez nich pracy, dostarczyli nowej w artości w wyso
kości, dajmy na to, 128 f. szt. Owe 10 000 funtów przędzy są
tedy nosicielem wartości 500 f. szt.

III. Stadium trzecie. T ’-P '
Towar staje się kapitałem towarowym jako wyłoniona bez
pośrednio z samego procesu produkcji funkcjonalna forma
istnienia wartości kapitałowej, zwiększonej już o wartość do
datkową. Gdyby produkcja towarowa w całym jej społecznym
zakresie była prowadzona w sposób kapitalistyczny, to każdy
towar byłby od samego początku e le mentem kapitału towaro
wego, niezależnie od tego, czy składałby się z surówki żela
za czy też z koronek brukselskich, kwasu siarkowego czy też
cygar. Zagadnienie, jakie rodzaje towarów dzięki swym właś
ciwościom predestynowane są d o tego, aby je podniesiono do
godności kapitału, a jakie przeznaczone są do zwykłej służby
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towarowej, stanowi jeden z owych miłych kłopotów, które
ekonomia scholastyczna sama sobie stworzyła.
W formie towarowej kapitał musi pełnić funkcje towaru.
Artykuły, z których się składa, wyprodukowano właśnie dla
rynku, trzeba je tedy sprzedać, przekształcić w pieniądz, mu
szą więc one odbyć ruch T -P .
Załóżmy, że towarem kapitalisty jest 10 000 funtów przę
dzy bawełnianej. Jeżeli w procesie przędzenia zużyto środki
produkcji wartości 372 f. szt. i wytworzono nową wartość
w wysokości 128 f. szt., to przędza m a wartość 500 f. szt., wy
rażoną w takiej samej cenie. Cenę tę realizuje się w drodze
sprzedaży T -P . Co sprawia, że ten prosty akt wszelkiej cyr
kulacji towarowej staje się jednocześnie funkcją kapitału? By
najmniej nie jakaś zmiana zachodząca podczas owego aktu:
ani zmiana w użytkowym charakterze towaru, gdyż właśnie
jako przedmiot użytkowy tow ar przechodzi do nabywcy, ani
też zmiana jego wartości, gdyż ta nie ulega zmianom pod
względem swej wielkości, lecz jedynie pod względem swej
formy. Uprzednio wartość ta istniała w przędzy, teraz istnieje
w pieniądzu. Istotna różnica występuje więc pomiędzy pierw
szym stadium P -T , a ostatnim stadium T -P . W pierwszym
stadium wyłożone pieniądze funkcjonują jako kapitał pienięż
ny, ponieważ za pośrednictwem cyrkulacji przekształcają się
w towary o specyficznej wartości użytkowej. W ostatnim sta
dium T -P tow ar może funkcjonować tylko jako kapitał, a to
dlatego że charakter ten przyniósł już ze sobą z procesu pro
dukcji, zanim jeszcze rozpoczął swą cyrkulację. Podczas proce
su przędzenia robotnicy wytworzyli wartość przędzy w wyso
kości 128 f. szt. Z tego, powiedzmy, 50 f. szt. stanowi dla ka
pitalisty tylko ekwiwalent jego wydatku na siłę roboczą,
a 78 f. szt. - przy stopniu wyzysku siły roboczej równającym
się 156% - jest wartością dodatkową. W artość 10 000 funtów
przędzy zawiera tedy: po pierwsze, wartość spożytego kapita
łu produkcyjnego Pr, którego część stała = 372 f. szt., zmien
na = 50 f. szt., ich suma = 422 f. szt. = 8440 funtom przę
dzy. Wartość kapitału produkcyjnego Pr równa się jednak T,
wartości tworzących go elementów, które w stadium P -T wy
stępowały wobec kapitalisty jako towary w rękach ich sprze
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dawców. - Po drugie zaś, wartość przędzy zawiera wartość
dodatkową w wysokości 78 f. szt. = 1560 funtom przędzy.
T, jako wyraz wartości 10 000 funtów przędzy, równa się
więc T + AT, T plus przyrost T ( = 78 f. szt.), który to przy
rost oznaczymy przez t, ponieważ istnieje on w tej samej for
mie towarowej, w jakiej obecnie istnieje pierwotna wartość T.
W artość 10 000 funtów przędzy = 500 f. szt. równa się za
tem T + t = T'. To, że T jako wyraz wartości 10 000 funtów
przędzy staje się T ', nie wynika z absolutnej wielkości je
go wartości (500 f. szt.), gdyż absolutną wielkość jego war
tości - podobnie jak każdego innego T jako wyrazu wartości
jakiejkolwiek innej sumy towarów - określa ilość uprzedmiotowionej
w nim pracy. W ynika to ze względnej wielkości jego
wartości, wielkości wartości porównanej z wartością spożytego
n a jego wytworzenie kapitału Pr. W artość ta plus wartość do
datkowa dostarczona przez kapitał produkcyjny zawarta jest
w T ’. W artość T ' jest większa, przewyższa wartość kapitałową
o wartość dodatkową t. Owe 10 000 funtów przędzy są nosi
cielem wartości kapitałowej pomnożonej, wzbogaconej o war
tość dodatkową i są tym nosicielem jako produkt kapitalistycz
nego procesu produkcji. T ' wyraża stosunek wartości, stosunek
wartości produktu towarowego d o wartości kapitału wydatko
wanego na jego wytworzenie, wyraża to, że wartość jego skła
da się z wartości kapitałowej i wartości dodatkow ej. 10 000
funtów przędzy jest kapitałem towarowym, T', tylko jako prze
kształcona forma kapitału produkcyjnego Pr, a więc tylko
w związku, który początkowo istnieje jedynie w ruchu okręż
nym tego kapitału indywidualnego, czyli dla tego kapitalisty,
który za pomocą swego kapitału wyprodukował przędzę. Tyl
ko wewnętrzny, rzec można, nie zaś zewnętrzny stosunek spra
wia, że owe 10 000 funtów przędzy stają się, jako nosiciel
wartości, kapitałem towarowym; ich kapitalistyczne znamię
rodzime zawarte jest nie w absolutnej wielkości ich wartości,
lecz w jej wielkości względnej, w stosunku wielkości ich w ar
tości d o tej, którą posiadał zawarty w nich kapitał produk
cyjny, zanim przekształcił się w towar. Jeżeli tedy owe 10 000
funtów przędzy sprzeda się według ich wartości za 500 f. szt.,
to tan ak t cyrkulacji, rozpatrywany sam d la siebie, równa się
54
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T -P i stanowi zwykłe przekształcenie nie zmieniającej się w ar
tości z formy towarowej w formę pieniężną. Jednakowoż, ja
ko szczególne stadium w cuchu okrężnym kapitału indywidu
alnego, ten sam a k t jest realizacją zawartej w towarze war
tości kapitałowej w wysokości 422 f. szt. + zawarta w nim
wartość dodatkowa w wysokości 78 f. szt., czyli przedstawia
T -' P ', przemianę kapitału towarowego z jego formy tow aro
wej w formę pieniężną4.
T ' ma teraz do spełnienia taką samą funkcję jak każdy pro
dukt towarowy: ma przekształcić się w pieniądz, ma być sprze
dane, przejść przez fazę cyrkulacji T -P . Dopóki ów kapitał
o pomnożonej obecnie wartości trwa w formie kapitału towa
rowego, zamrożony jest na rynku, proces produkcji jest wstrzy
man y. K apitał ów nie jest czynny ani jako twórca produktów,
ani też jako twórca wartości. W zależności od różnego stopnia
szybkości, z jaką kapitał zrzuca swą formę towarową i przy
biera formę pieniądza, czyli w zależności od tempa sprzeda
ży, ta sama wartość kapitałowa w bardzo niejednakowym
stopniu będzie służyła za czynnik tworzenia produktu i war
tości; a odpowiednio do tego skala reprodukcji będzie się roz
szerzała lub zwężała. W pierwszej księdze wykazaliśmy, że
stopień działania danego kapitału uwarunkowany jest siłami
procesu produkcji, które do pewnego stopnia są niezależne
od wielkości wartości kapitału *. Obecnie okazuje się, że pro
ces cyrkulacji uruchamia nowe siły, które są niezależne od
wielkości wartości samego kapitału i które warunkują stopień
działania kapitału, jego ekspansji i kurczenia się.
Masa towarowa T ', jako nosiciel kapitału o pomnożonej
wartości, musi następnie w całej rozciągłości przejść przez me
tamorfozę T '- P '. Ilość sprzedanych towarów staje się tu istot
ną okolicznością. Poszczególny tow ar figuruje tylko jako in
tegralna część całej masy. 500 f. szt. wartości istnieje w 10 000
funtów przędzy. Jeżeli kapitaliście uda się sprzedać tylko
7440 funtów według ich wartości wynoszącej 372 f. szt, to
zwróci mu się jedynie wartość jego kapitału stałego, wartość
wydatkowanych środków produkcji; jeżeli 8440 funtów - to
* D o tego m iejsca rękopis V I. O d tą d rękopis V .
* P atrz tom 23 n in. w yd., str. 719-721. - R e d . przekł . polsk.
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zwróci mu się jedynie wielkość wartości całego wyłożonego
kapitału. Aby realizować wartość dodatkową, kapitalista musi
sprzedać więcej: aby zaś zrealizować całą wartość dodatko
w ą w sumie 78 f. szt. ( = 1560 funtom przędzy), musi sprze
dać całe 10 000 funtów przędzy. W kwocie więc 500 f. szt.
otrzymuje on jedynie równowartość sprzedanego towaru; je
go transakcja w obrębie cyrkulacji jest prostym T-P . Gdyby
zapłacił swym robotnikom 64 f. szt. zamiast 50 f. szt., to jego
wartość dodatkowa wynosiłaby tylko 64 f. szt., a nie 78 f. szt.,
stopień wyzysku - tylko 100% zamiast 156% ; ale wartość je
go przędzy pozostałaby nadal nie zmieniona, zmieniłby się tyl
ko stosunek jej różnych części składowych; ak t cyrkulacji T -P
byłby nadal sprzedażą 10000 funtów przędzy za 500 f. szt.,
według ich wartości.
T = T + t ( = 422 f. szt. + 78 f. szt.). - T równa się w ar
tości Pr, czyli kapitałowi produkcyjnemu, a ten równa się w ar
tości P, które wyłożono w akcie P -T , przy zakupie elementów
produkcji; w naszym przykładzie = 422 f. szt. Jeżeli daną
masę towarów sprzeda się według jej wartości, to T = 422 f.
szt., a t = 78 f. szt., wartości produktu dodatkowego wyno
szącego 1560 funtów przędzy. Jeżeli t wyrażone w pienią
dzach oznaczymy literą p, to T '- P ' — ( T + t) - (P + p),
a ruch okrężny P -T...P r...T'-P ’ w swej rozwiniętej formie bę
dzie wówczas P -T < C j' ...Pr...(T + t) - (P + p).
W pierwszym stadium kapitalista zabiera przedmioty uży
tkowe z właściwego rynku towarowego i z rynku pracy; w
trzecim stadium rzuca on towary z powrotem, lecz tylko na
jeden rynek, na właściwy rynek towarowy. Jeżeli jednak za
biera on z rynku za pomocą swego towaru więcej wartości, niż
początkowo rzucił na rynek, to jedynie dlatego, że rzuca tam
większą wartość towarową, niż początkowo zabrał. Rzucił na
cynek wartość P, a zabrał równowartość T ; rzuca t + T, a za
biera równowartość P + p. W naszym przykładzie P równało
się wartości 8440 funtów przędzy; kapitalista rzuca jednak na
rynek 10 000 funtów przędzy, daje mu tedy większą wartość
od tej, którą zeń zabrał. Z drugiej strony, kapitalista tylko dla
tego rzucił na rynek tę zwiększoną wartość, że w drodze wy
zysku siły roboczej wytworzył w procesie produkcji wartość
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dodatkową (która jako odpowiednia część produktu wyraża
się w produkcie dodatkowym). Jedynie jako produkt procesu
produkcji masa towarów jest kapitałem towarowym, nosicie
lem pomnożonej wartości kapitałowej. Przez dokonanie aktu
T '- P ' realizuje się zarówno wyłożona wartość kapitałowa, jak
i wartość dodatkowa. Realizacja jednej i drugiej następuje
jednocześnie w szeregu aktów sprzedaży lub też w jednorazo
wej sprzedaży całej masy towarowej, co wyraża T - P '. Ten
sam jednak akt cyrkulacji T '- P ' jest inny dla wartości kapita
łowej i inny dla wartości dodatkowej, ponieważ dla każdej
z nich wyraża inne stadium ich cyrkulacji, inny odcinek szere
gu metamorfoz, przez które przechodzą one w sferze cyrku
lacji. W artość dodatkowa t przyszła na świat -dopiero w pro
cesie produkcji. Ukazuje się więc na rynku towarowym po
raz pierwszy, i to w formie tow arow ej; jest to pierwsza forma
jej cyrkulacji, toteż akt t- p stanowi pierwszy akt jej cyrkulacji,
czyli pierwszą jej metamorfozę, którą tedy należy uzupełnić
jeszcze przeciwstawnym aktem cyrkulacji, czyli odwrotną me
tamorfozą p - t 6.
Inaczej ma Się sprawa z cyrkulacją dokonywaną przez
wartość kapitałową T w tym samym akcie cyrkulacji T '- P ',
który stanowi dla niej akt cyrkulacji T -P , gdzie T = Pr, czyli
równa się wyłożonemu pierwotnie P. W artość kapitałowa roz
poczęła pierwszy a k t swej cyrkulacji jako P, jako kapitał pie
niężny, i poprzez akt T -P powraca d o tej samej form y; prze
szła więc przez obydwie przeciwstawne fazy cyrkulacji, 1)
P -T oraz 2) T -P , i znajduje się znów w takiej formie, w któ
rej może rozpocząć o d nowa taki sam proces ruchu okrężnego.
To, co dla wartości dodatkowej jest pierwszą przemianą for
my towarowej w formę pieniężną, dla wartości kapitałowej
jest powrotem, czyli powrotną przemianą w jej początkową
formę pieniężną.
W akcie P -T < ifp kapitał pieniężny przekształcano w ró
wnowartościową sumę towarów Sr i Sp. Towary te nie funk*
P ozostaje to w mocy niezależnie od tego, w jaki sposób oddzielam y w artość
kapitałow ą i w artość dodatkow ą. W 10 000 funtów przędzy tk w i 1560 funtów =
78 f. szt. wartości dodatkow ej, lecz w 1 funcie przędzy = 1 szylingowi tk w i rów 
nież 2,496 uncji =

1,872 pensa w artości dodatkow ej.
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cjonują już jako towary, jako przedmioty sprzedaży. Ich war
tość istnieje teraz w ręku ich nabywcy, kapitalisty, jako war
tość jego kapitału produkcyjnego Pr. W funkcji wykonywanej
przez Pr, w konsumpcji produkcyjnej, przekształcają się one
w inny rodzaj towaru, różniący się pod względem formy ma
terialnej od środków produkcji, w przędzę, w której ich w ar
tość nie tylko się zachowuje, lecz wzrasta z 422 f. szt. do
500 f. szt. Przez tę realną metamorfozę towary zabrane z ryn
ku w pierwszym stadium P -T zastępuje się towarem, który
różni się od nich pod względem formy materialnej oraz pod
względem wartości i który powinien funkcjonować jako to
war, ulec przekształceniu w pieniądz, zostać sprzedany. D la
tego też proces produkcji występuje jedynie jako przerwa
w procesie cyrkulacji wartości kapitałowej, w którym do tego
czasu zakończyła się dopiero pierwsza faza P -T . Przez drugą
i końcową fazę T - P wartość kapitałowa przechodzi wtedy,
gdy T zmieniło się już pod względem formy materialnej oraz
wartości. Jeżeli jednak rozpatrywać wartość kapitałową samą
dla siebie, to okaże się, że w procesie produkcji doznała zmia
ny tylko jej forma użytkowa. Wartość kapitałow a istniała jako
wartość 422 f. szt. w Sr i Sp, obecnie zaś istnieje jako war
tość 422 f. szt. w 8440 funtach przędzy. Jeżeli więc będziemy
rozpatrywali tylko obie fazy procesu cyrkulacji wartości ka
pitałowej, wziętej oddzielnie, bez jej wartości dodatkowej, to
okaże się, że przechodzi on przez 1) P -T i 2) T -P , przy czym
drugie T ma zmienioną formę użytkową, ale wartość taką sa
mą jak pierwsze T ; a więc wartość kapitałowa przechodzi
przez P -T -P , formę cyrkulacji, która poprzez dw ukrotną zmia
nę miejsca towaru w przeciwnym kierunku - przekształcenie
pieniądza w towar, przekształcenie towaru w pieniądz - z ko
nieczności warunkuje powrót wartości wyłożonej w postaci pie
niądza do jej formy pieniężnej: powrotne przekształcenie jej
w pieniądz.
Ten sam ak t cyrkulacji T ’- P ’, który dla wyłożonej w pie
niądzu wartości kapitałowej stanowi drugą,
końcową meta
morfozę, powrót do formy pieniężnej, jest d la wartości do
datkowej, tkwiącej w tym samym kapitale towarowym i wraz
z nim realizowanej przez jego przekształcenie w formę pie
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niężną, metamorfozą pierwszą, przemianą z formy towarowej
w formę pieniężną, aktem T -P , pierwszą fazą cyrkulacji.
Nasuwają się więc tu dwie uwagi. Po pierwsze: końcowa
powrotna przemiana wartości kapitałowej w jej początkową
formę pieniężną jest funkcją kapitału towarowego. Po wtóre:
funkcja ta obejmuje pierwszą przemianę wartości dodatkowej
z jej początkowej formy towarowej w formę pieniężną. For
ma pieniężna odgrywa więc tutaj dwojaką rolę: jest z jednej
strony formą, do której powraca wartość wyłożona pierwotnie
w pieniądzu, a więc powrotem do tej formy wartości, od któ
rej zaczął się proces; z drugiej zaś jest pierwszą przekształco 
ną formą wartości, która po raz pierwszy wchodzi do cyrku
lacji w formie towarowej. Jeżeli towary, z których składa się
kapitał towarowy, sprzedaje się - jak tu zakładamy - według
ich wartości, to T + t przekształca się w równowartościowe
P + p; w tej formie P + p (422 f. szt. + 78 f. szt. = 500 f.
szt.) kapitalista posiada teraz zrealizowany kapitał towarowy.
Wartość kapitałowa i wartość dodatkow a istnieją obecnie ja
ko pieniądz, czyli w ogólnej formie ekwiwalentnej.
T ak więc w końcu procesu wartość kapitałowa znajduje się
znów w takiej samej formie, w jakiej do niego weszła, mo
że więc jako kapitał pieniężny proces ten rozpocząć i odbyć
ponownie. Właśnie dlatego, że początkowa i końcowa forma
procesu jest formą kapitału pieniężnego (P), nazwaliśmy tę
formę procesu ruchu okrężnego ruchem okrężnym kapitału pie
niężnego. W końcu procesu zmieniła się nie forma wyłożonej
wartości, lecz jedynie jej wielkość.
P + p jest tylko sumą pieniężną określonej wielkości, w na
szym wypadku 500 f. szt. A le jako wynik ruchu okrężnego
wartości kapitałowej, jako zrealizowany kapitał towarowy, ta
suma pieniężna zawiera w sobie wartość kapitałową oraz war
tość dodatkową, z tym jednak, że teraz nie są już one zrośnię
te ze sobą jak w przędzy, lecz znajdują się obok siebie. Ich
realizacja nadała każdej z nich samodzielną formę pieniężną.
211/250 tej sumy stanowi wartość kapitałową, 422 f. szt., 39/250
zaś - wartość dodatkową w wysokości 78 f. szt. Oddzielenie
to, spowodowane przez realizację kapitału towarowego, ma nie
tylko formalny charakter, o czym zaraz będziemy mówili; na
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biora ono ważnego znaczenia w procesie reprodukcji kapitału
w zależności od tego, czy pozostaje przyłączone do P w ca
łości, częściowo, czy też wcale nie zostaje przyłączone - czyli
w zależności od tego, czy będzie ono funkcjonowało jako część
składowa wyłożonej wartości kapitałowej, czy też nie. Cyrku
lacja p może też być zupełnie odmienna od cyrkulacji P.
W P' kapitał powrócił znów do swej początkowej formy P,
do swej formy pieniężnej; lecz powrócił w formie, w której
jest zrealizowanym kapitałem.
Po pierwsze, istnieje tu różnica ilościowa. Było P, 422 f.
szt.; jest teraz P', 500 f. szt., i różnica ta wyraża się w P...
P', w ilościowo różnych członach krańcowych ruchu okrężne
go, a sam bieg tego ruchu jest tu jedynie kropkami ... zazna
czony. P' jest większe od P, P '-P = M , wartości dodatko
wej. - Ale jako wynik tego ruchu okrężnego P... P' istnieje te
raz jedynie P' ; jest to produkt, w którym wygasł już proces
jego kształtowania się. P' istnieje teraz samodzielnie, samo dla
siebie, niezależnie od ruchu, który je stworzył. Ruch przemi
nął, zamiast niego istnieje P’.
Jednakże P' jako P + p, 500 f. szt., jako 422 f. szt. wyło
żonego kapitału plus jego przyrost w wysokości 78 f. szt.,
przedstawia jednocześnie stosunek jakościowy, chociaż sam
ten stosunek jakościowy istnieje jedynie jako stosunek dwóch
części jednoimiennej sumy, a więc jako stosunek ilościowy.
P, wyłożony kapitał, które teraz znajduje się znów w swej
pierwotnej formie (422 f. szt.), istnieje obecnie jako kapitał
zrealizowany. Ono się nie tylko zachowało, lecz również zre
alizowało jako kapitał, gdyż właśnie jako kapitał różni się od
p (78 f. szt.), do którego odnosi się ja ko do swego przyrostu,
swego owocu, przyrostu zrodzonego przez siebie samego. Zre
alizowało się jako kapitał, gdyż zrealizowało się jako wartość,
która zrodziła wartość. P' istnieje jako stosunek kapitałowy.
P nie występuje już jako zwykły pieniądz, lecz wręcz jako ka
pitał pieniężny, jako wyraz wartości, która się pomnożyła,
a więc wartości, która ma tę właściwość, że się pomnaża, że
stwarza więcej wartości, niż sama posiada. P stało się kapita
łem na skutek swego stosunku do drugiej części P' [tj. do p],
jako do tej, którą uwarunkowało, której powstania było przy60
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czyną, jako d o następstwa, którego jest przesłanką. P' wystę
puje tedy jako suma wartości, zróżnicowana sama w sobie,
zawierająca odmienne funkcjonalnie (pojęciowo) części, wy
rażająca stosunek kapitałowy.
A le stosunek ten wyrażony jest tylko jako rezultat, bez
uwzględnienia procesu, którego jest rezultatem.
Części wartości jako takie nie różnią się od siebie jakościo
wo, oprócz tego, że występują jako wartości różnych przed
miotów, konkretnych rzeczy, a więc w różnych formach uży
tkowych, tzn. jako wartości różnych ciał towarowych - róż
nica, która nie wynika z nich samych jako zwykłych części
wartości. W pieniądzu wygasa wszelka różnica między towa
rami, gdyż on właśnie stanowi wspólną im wszystkim formę
ekwiwalentną. Suma pieniężna wynosząca 500 f. szt . składa
się z samych jednoimiennych elementów jednofuntowych. Po
nieważ w prostym bycie tej sumy pieniężnej zatarło się po
średnie ogniwo jej pochodzenia i znikł wszelki ślad specyficz
nej różnicy, jaka cechuje rozmaite części składowe kapitału
w procesie produkcji, przeto różnica istnieje jeszcze jedynie
pomiędzy pojęciem sumy głównej (po angielsku: principal) =
wyłożonemu kapitałowi 422 f. szt. a pojęciem sumy stano
wiącej nadwyżkę wartości = 78 f. szt. Niech np. P' = 110 f.
szt., z których 100 = P, sumie głównej, a 10 = M , wartości
dodatkowej. Obie części składowe sumy 110 f. szt. są abso
lutnie jednorodne, nie różnią się więc pojęciowo. Dowolne
10 f. szt. są zawsze 1/ 11 ogólnej sumy wynoszącej 110 f. szt.,
niezależnie od tego, czy są 1/10 wyłożonej sumy głównej w wy
sokości 100 f. szt., czy też 10-funtową nadwyżką tej sumy.
Sumę główną i sumę przyrostu, kapitał i sumę dodatkową
można też wyrazić w postaci ułamków całej sumy; w naszym
przykładzie 10/ 11 stanowi sumę główną, czyli kapitał, 1/11 zaś
sumę dodatkową. Toteż ów wyraz pieniężny, w którym ka
pitał zrealizowany występuje tu w końcu swego procesu, jest
irracjonalnym wyrazem stosunku kapitałowego.
Co prawda, stosuje się to również d o T ' ( = T + t). Z tą
jednak różnicą, że T ', w którym T i t są także jedynie pro
porcjonalnymi częściami wartości tej samej jednorodnej masy
towarowej, wskazuje na to, że jest pochodną Pr, że stanowi
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jego bezpośredni produkt, gdy tymczasem w
w formie po
chodzącej wprost z cyrkulacji, zanikł bezpośredni stosunek do
Pr.
Irracjonalna różnica pomiędzy sumą główną a sumą przy
rostu, zaw arta w P', o ile wyraża ono wynik ruchu P...P',
znika natychmiast, gdy P' zaczyna znów aktywnie funkcjono
wać jako kapitał pieniężny, gdy więc nie utrw ala się ono ja
ko wyraz pieniężny kapitału przemysłowego pomnożonego w
swej wartości. Ruch okrężny kapitału pieniężnego nie może
się nigdy zacząć od P' (chociaż P' funkcjonuje teraz jako P),
lecz tylko od P, tzn. że nie może się nigdy zacząć od wyrazu
stosunku kapitałowego, lecz tylko od formy wyrażającej wyło
żenie wartości kapitałowej. Skoro owe 500 f. szt. wykłada się
pono wnie jako kapitał celem ponownego pomnożenia ich war
tości, to są one już punktem wyjścia, nie zaś punktem końco
wym. Zamiast kapitału w wysokości 422 f. szt. wykłada się
teraz kapitał równający się 500 f. szt., wykłada się więcej pie
niędzy niż przedtem, większą wartość kapitałową - stosunek
jednak pomiędzy obiema częściami składowymi przestał już
istnieć; zupełnie tak samo suma 500 f. szt. mogła była funkcjo
nować pierwotnie jako kapitał zamiast sumy 422 f. szt.
Wyrażanie się jako P' nie stanowi aktywnej funkcji kapitału
pieniężnego; jego własne wyrażanie się jako P’ stanowi ra
czej funkcję T . Już w prostej cyrkulacji towarowej, 1) T 1-P,
2) P -T 2, P funkcjonuje aktywnie dopiero w drugim akcie
P -T 2; jego wyrażanie się jako P jest jedynie rezultatem pier
wszego aktu, dzięki któremu występuje ono jako przekształco
na forma T 1. Stosunek kapitałowy zawarty w P ' stosunek
jednej jego części jako wartości kapitałowej do drugiej jako
do przyrostu tej wartości, uzyskuje wprawdzie funkcjonalne
znaczenie, jeżeli P przy ustawicznym powtarzaniu się ruchu
okrężnego P... P' rozszczepia się na dw ie cyrkulacje, cyrkulację
kapitału i cyrkulację wartości dodatkowej, a więc jeżeli obie
części wykonują czynności odmienne nie tylko pod względem
ilościowym, ale również i jakościowym - P inne niż p. Jed
nakże forma P... P’, gdy ją rozpatrywać samą w sobie, nie
obejmuje konsumpcji kapitalisty, lecz wyraźnie tylko samopo
mnożenie wartości oraz akumulację, o ile ta ostatnia wyraża
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się w periodycznym wzrastaniu wykładanego wciąż na nowo
kapitału pieniężnego.
Chociaż P' = P + p stanowi irracjonalną formę kapitału,
to jednak ono dopiero jest zarazem kapitałem pieniężnym
w jego zrealizowanej formie, jako pieniądz, który zrodził pie
niądz. Istnieje tu jednak różnica w porównaniu z funkcją ka
pitału pieniężnego w pierwszym stadium P - T <
. W tym
pierwszym stadium P cyrkuluje jako pieniądz. Jako kapitał
pieniężny funkcjonuje P tylko dlatego, że jedynie w formie
pieniężnej może pełnić funkcję pieniądza, przekształcić się w
elementy Pr, w Sr i Sp, które występują wobec niego jako to
wary. W tym akcie cyrkulacji funkcjonuje ono jedynie jako
pieniądz; ponieważ jednak akt ten jest pierwszym stadium w
procesie ruchu wartości kapitałowej, to na mocy specyficznej
formy użytkowej nabywanych tu towarów Sr i Sp akt ten sta
nowi zarazem funkcję kapitału pieniężnego. Natom iast P' skła
dające się z P, wartości kapitałowej, oraz p, wytworzonej
przez nią wartości dodatkowej, wyraża pomnożoną wartość
kapitałową, cel i rezultat, funkcję całego procesu ruchu okręż
nego kapitału. Jeżeli wyraża ono ten rezultat w formie pie
niężnej, jako zrealizowany kapitał pieniężny, to dzieje się tak
nie dlatego, że jest pieniężną formą kapitału, kapitałem pie
niężnym, lecz dlatego, że jest kapitałem pieniężnym, kapitałem
w formie pieniężnej, dlatego, że w tej formie kapitał rozpoczął
proces, że został wyłożony w formie pieniężnej. Jak widzieliś
my, pow rotna przemiana w formę pieniężną jest funkcją kapi
tału towarowego T ', nie zaś kapitału pieniężnego. Co się tyczy
ró ż n ic y między P’ a P, to jest ona (p) tylko pieniężną formą
t, przyrostu T ; P’ tylko dlatego = P + p, że T ' równało się
T + t. Toteż różnica ta i stosunek wartości kapitałowej do
zrodzonej przez nią wartości dodatkowej istniały już i były
wyrażone w T ', zanim jeszcze obie przekształciły się w P', w
sumę pieniężną, w której obie części wartości występują samo
dzielnie wobec siebie i dlatego mogą służyć d o samodzielnych
i różniących się od siebie funkcji.
P' jest jedynie rezultatem realizacji T'. Jedno i drugie, za
równo T ', jak i P', to tylko różne formy pomnożonej wartości
kapitałow ej: forma towarowa i forma pieniężna; jedno i dru
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gie ma tę wspólną właściwość, że jest pomnożoną wartością
kapitałową. Jedno i drugie jest zrealizowanym kapitałem, al
bowiem wartość kapitałowa jako taka istnieje tu pospołu
z wartością dodatkową jako ze swym różniącym się od niej
samej, ale dzięki niej uzyskanym owocem, chociaż stosunek
ten wyraża się tylko w irracjonalnej formie stosunku dwóch
części jednej i tej samej sumy pieniężnej lub jednej i tej sa
mej wartości towarowej. Ale jako wyrazy kapitału w stosun
ku d o wytworzonej przezeń wartości dodatkowej i w odróż
nieniu od niej, a więc jako wyrazy pomnożonej wartości, P'
i T ' są tym samym i wyrażają jedno i to samo, w innej tyl
ko formie; różnią się od siebie nie jako kapitał pieniężny i ka
pitał towarowy, lecz jako pieniądz i towar. O ile reprezentują
wartość pomnożoną, kapitał, który się przejawił w działaniu
jako kapitał, wyrażają jedynie rezultat funkcji kapitału pro
dukcyjnego, jedynej fun k cji, w której wartość kapitałowa ro 
dzi wartość. W spólną ich cechą jest to, że jeden i drugi, ka
pitał pieniężny i kapitał towarowy, są sposobami istnienia ka
pitału. Jeden jest kapitałem w formie pieniężnej, drugi - w
formie towarowej. Różnice między ich specyficznymi funkcja
mi nie mogą więc być niczym innym, jak różnicami pomiędzy
funkcją pieniądza a funkcją towaru. K apitał towarowy jako
bezpośredni produkt kapitalistycznego procesu produkcji nosi
ślady tego swojego pochodzenia i dlatego jest w swej formie
racjonalniejszy, mniej irracjonalny niż kapitał pieniężny, w któ
rym zatarł się wszelki ślad tego procesu produkcji, podobnie
jak w ogóle w pieniądzu zanika wszelka szczególna forma
użytkowa towaru. D latego też osobliwa forma P' znika tylko
tam, gdzie samo ono funkcjonuje jako kapitał towarowy, gdzie
jest bezpośrednim produktem procesu produkcji, nie zaś prze
kształconą formą tego produktu - a więc w produkcji samego
materiału pieniężnego. D la produkcji złota np. mielibyśmy na
stępujący wzór: P - T < srp ...Pr...P'(P + p), gdzie P' figu
ruje jako produkt towarowy, gdyż Pr dostarcza więcej zło
ta, niż wyłożono na elementy produkcji złota w pierwszym P,
w kapitale pieniężnym. Znika tu więc irracjonalność wyraże
nia P...P' (P + p), gdzie jedna część sumy pieniężnej wy
stępuje jako rodzicielka innej części tej samej sumy pieniężnej.
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IV . Ruch okrężny w całokształcie
Widzieliśmy, że proces cyrkulacji po upływie jego pierw
szej fazy P - T
zostaje przerwany przez Pr, kiedy to
nabyte na rynku towary Sr i Śp ulegają konsumpcji jako ma
terialne i wartościowe części składowe kapitału produkcyjne
go; produktem tej konsumpcji jest nowy towar T', zmieniony
pod względem formy materialnej i wartości. Przerwany pro
ces cyrkulacji P - T musi być uzupełniony przez T —P. Ale ja
ko nosiciel tej drugiej i końcowej fazy cyrkulacji występuje
T', tow ar pod względem formy materialnej i wartości odmien
ny od pierwszego T. Szereg cyrkulacyjny przedstawia się więc
następująco: 1) P - T 1; 2) T '2-P', gdzie w drugiej fazie za
miast pierwszego towaru T 1 zjawia się inny tow ar T 2, mają
cy większą wartość i odmienną formę użytkową; zmiana ta
następuje podczas przerwy spowodowanej funkcją Pr, czyli
podczas wytwarzania T ' z elementów T, z form istnienia ka
pitału produkcyjnego Pr. N atomiast pierwsza form a przejawia
nia się, w której wystąpił przed nami kapitał (księga I, rozdz.
IV, 1), P -T -P ' (w rozwiniętej formie: 1) P -T 1; 2) T 1-P '), pokazuje dwukrotnie ten sarn towar. Jest to za każ
dym razem ten sam towar, w który przekształca się pieniądz
w pierwszej fazie i który w drugiej fazie przekształca się z po
wrotem w większą ilość pieniędzy. Mimo tej istotnej różnicy
Obydwie cyrkulacje mają tę wspólną właściwość, że w pierw
szej ich fazie pieniądz przekształca się w towar, w drugiej zaś
towar przekształca się w pieniądz, a więc pieniądze wyłożo
ne w pierwszej fazie napływają w drugiej z powrotem. Z jed
nej strony wspólny im obu jest powrotny przypływ pieniądza
do jego punktu wyjścia, z drugiej zaś strony także to, że pie
niędzy powraca więcej, niż ich wyłożono. O tyle też wzór
P -T ...T '- P' zawarty jest w ogólnym wzorze P -T -P '.
Wynika z tego dalej, że w obu należących d o cyrkulacji me
tamorfozach, P - T oraz T '- P', stają wobec siebie za każ
dym razem i wzajemnie się zastępują wartości, które mają jed
nakową wielkość i istnieją jednocześnie. Zmiana wartości jest
wyłącznie wynikiem metamorfozy Pr, procesu produkcji, który
5 - M arks, Engels - D zieła t. 24
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w ten sposób, w przeciwieństwie do formalnych jedynie meta
morfoz cyrkulacji, występuje jako realna metamorfoza kapi
tału.
Rozpatrzmy teraz cały ruch P -T ...P r..T '-P' bądź też jego
rozwiniętą formą P - T < C ^ ...Pr.. . T '( T + t) - P' (P + p).
K apitał występuje tu jako wartość, która przechodzi przez sze
reg kolejnych, powiązanych ze sobą, warunkujących się wza
jemnie przemian, przez szereg metamorfoz tworzących tyleż
faz czy stadiów całego procesu. Dwie z tych faz należą do
sfery cyrkulacji, jedna zaś do sfery, produkcji. W każdej z tych
faz wartość kapitałowa znajduje się w odmiennej postaci, której odpowiada odmienna, specjalna funkcja. W obrębie tego
ruchu wyłożona wartość nie tylko się zachowuje, ale i wzra
sta, pomnaża swą wielkość. Wreszcie w stadium końcowym
powraca do tej samej formy, w której zjawiła się na początku
całego procesu. D latego też proces ten jako całość jest proce
sem ruchu okrężnego.
Owe dwie formy, które wartość kapitałowa przybiera w sta
diach swej cyrkulacji, to forma kapitału pieniężnego i kapi
tału towarowego; jej forma odnosząca się do stadium pro
dukcji - to forma kapitału produkcyjnego. Kapitał, który
w przebiegu całego swego ruchu okrężnego przybiera te formy
i znów je zrzuca, i w każdej z nich spełnia odpowiadającą
jej funkcję, jest kapitałem przemysłowym - przemysłowym
w tym znaczeniu, że obejmuje każdą gałąź produkcji prowa
dzoną w sposób kapitalistyczny.
Toteż kapitał pieniężny, kapitał towarowy, kapitał produk
cyjny nie oznaczają tu samodzielnych rodzajów kapitału, któ
rych funkcje stanowią treść również samodzielnych i wyod
rębnionych gałęzi przedsiębiorczości. Oznaczają tu jedynie trzy
szczególne formy funkcjonowania kapitału przemysłowego,
które kapitał ten kolejno przybiera.
Ruch okrężny kapitału przebiega normalnie tylko dopóty,
dopóki różne jego fazy przechodzą bez przeszkód jedna w dru
gą. Jeżeli kapitał utknie w pierwszej fazie P -T , to kapitał
pieniężny zastyga w skarb; jeżeli utknie w fazie produkcyj
nej - to po jednej stronie środki produkcji leżą bezczynnie,
nie funkcjonują, a po drugiej stronie pozostaje nie zatrudnio
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na siła robocza; jeżeli kapitał utknie w ostatniej fazie T '-P ',
to gromadzące się nie sprzedane towary tamują bieg cyrku
lacji.
Z drugiej strony, z natury rzeczy wynika to, że sam ruch
okrężny warunkuje zatrzymanie kapitału na określony czas
w poszczególnych fazach ruchu. W każdej ze swych faz kapi
tał przemysłowy związany jest z pewną określoną formą jako kapitał pieniężny, kapitał produkcyjny, kapitał towaro
wy. Dopiero po wypełnieniu funkcji odpowiadającej każdo
razowej jego formie kapitał przybiera postać, w której mo
że wstąpić w nową fazę przemian. Aby to jasno przedstawić,
założyliśmy w naszym przykładzie, że wartość kapitałowa ma
sy towarowej wytworzonej w stadium produkcji równa się
całej sumie wartości wyłożonej początkowo w postaci pienię
dzy; innymi słowy, że cała wartość kapitałowa, wyłożona
w postaci pieniędzy, przechodzi naraz z jednego stadium
w następne. Widzieliśmy jednak (księga I, rozdz. VI), że część
kapitału stałego, środki kapitału stałego, środki pracy we wła
ściwym znaczeniu (np. maszyny) służą wciąż na nowo w więk
szej lub mniejszej liczbie takich samych powtarzających się
procesów produkcji i dlatego jedynie częściami oddają pro
duktowi swą wartość. Później okaże się, w jakim stopniu oko
liczność ta modyfikuje proces ruchu okrężnego kapitału. Tu
taj poprzestaniemy na następującym: w naszym przykładzie
wartość kapitału produkcyjnego = 422 f. szt. zawierała jedy
nie przeciętną zużycia budynków fabrycznych, maszyn itp.,
a Więc tylko tę część wartości, którą te środki produkcji przy
przekształceniu 10 600 funtów bawełny w 10 000 funtów przę
dzy przenoszą na przędzę, na produkt tygodniowego procesu
przędzenia trwającego 60 godzin. W środkach produkcji, w
które przekształca się wyłożony kapitał w wysokości 372 f. szt.,
figurowały tedy środki pracy, budynki, maszyny itd., tak jak
gdyby tylko wynajęto je na rynku w zamian za tygodniową
opłatę. N ie zmienia to jednak absolutnie nic w samej istocie
rzeczy. Wystarczy wyprodukowaną w ciągu tygodnia ilość
przędzy, 10 000 funtów, pomnożyć przez ilość tygodni składa
jącą się na określoną ilość lat, aby cała wartość środków pra
cy, zakupionych i zużytych w ciągu tego czasu, została prze
67

Dział I. Metamorfozy kapitału i ich ruch okrężny

niesiona na przędzę. Jest tedy oczywiste, że aby wyłożony ka
pitał pieniężny mógł funkcjonować jako kapitał produkcyjny
Pr, musi on wpierw przekształcić się w owe środki pracy,
a więc wyjść z pierwszego stadium P -T . Równie oczywiste
jest w naszym przykładzie, że wartość kapitałowa w wyso
kości 422 f. szt., która podczas procesu produkcji wcieliła się
w przędzę, nie może wejść w fazę cyrkulacji T '-P ' jako część
składowa wartości 10 000 fun tów przędzy, dopóki przędza ta
nie będzie gotowa. Przędzy nie można sprzedać, zanim się jej
nie uprzędzie.
We wzorze ogólnym produkt Pr rozpatruje się jako rzecz
m aterialną odimienną od elementów kapitału produkcyjnego,
jako przedmiot, który m a byt oddzielny od procesu produkcji,
formę użytkową odmienną od formy użytkowej elementów
produkcji. I za każdym razem, kiedy wynik procesu produkcji
występuje jako przedmiot, sprawa ma się w taki właśnie spo
sób - nawet wtedy, kiedy część produktu wchodzi znów jako
element do ponownej produkcji. N a przykład zboże jako na
siona służy d o swej własnej produkcji; produkt jednak składa
się tylko ze zboża, ma więc postać odmienną od tych elemen
tów, które wraz z nim zostały użyte, od siły roboczej, narzę
dzi, nawozu. Istnieją natomiast samodzielne gałęzie przemy
słu, w których produkt procesu produkcji nie jest nowym ma
terialnym produktem, nie jest towarem. Z tych gałęzi ważny
z punktu widzenia ekonomicznego jest jedynie przemysł ko
munikacyjny, czy to będzie właściwy transport towarów i lu
dzi, czy też tylko przekazywanie wiadomości, listów, telegra
mów itp.
A. Czuprow e tak o tym mówi:
„Fabrykant może najpierw produkować wyroby, a potem szukać dla
nich konsum entów” .

{Jego produkt, gdy wyszedł w s tanie gotowym z procesu
produkcji, przechodzi do sfery cyrkulacji jako towar oddzie
lony od tego procesu.}

• A.
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„Produkcja i konsumpcja stanowią dwa akty oddzielone od siebie
w czasie i przestrzeni; jednakże w przemyśle transportowym, który nie
stwarza nowych produktów, lecz przenosi tylko z miejsca na miejsce lu
dzi i rzeczy, oba te akty zbiegają się; usługi {translokacja} muszą być
konsum owane w tej samej chwili, w której się je wytwarza. D latego też
okręg, w którym koleje muszą szukać nabywców swych usług, sięga co
najwyżej 5 0 wiorst (53 km) z obu stron toru” .

Rezultatem transportu - niezależnie od tego, czy przewozi
się ludzi, czy też towary - jest zmiana miejsca ich przebywa
nia, ,np. przędza znajduje się teraz w Indiach, a nie w Anglii,
gdzie ją wyprodukowano.
Przemysł transportowy sprzedaje właśnie samą translokację.
Uzyskany efekt użyteczny jest nierozerwalnie związany z pro
cesem transportu, tj. z procesem produkcji przemysłu tran
sportowego. Ludzie i towary podróżują wraz ze środkiem
transportu, i jego podróż, jego przenoszenie się z miejsca na
miejsce stanowi właśnie dokonany przezeń proces produkcji.
Efekt użyteczny można konsumować jedynie podczas procesu
produkcji; ów efekt nie istnieje jako odmienna od tego pro
cesu rzecz użytkowa, która dopiero po wyprodukowaniu funk
cjonuje jako artykuł handlu, cyrkuluje jako tow ar. Wartość
wymienną tego efektu użytecznego, podobnie jak wartość wy
mienną każdego innego towaru, określa jednak wartość zuży
tych nań elementów produkcji (siły roboczej i środków pro
dukcji) plus wartość dodatkowa, wytworzona przez pracę do
datkową robotników zatrudnionych w przemyśle transporto
wym. Jeżeli chodzi o konsumpcję tego efektu użytecznego, to
i pod tym względem nie różni się on niczym od innych to
warów. Jeżeli służy do konsumpcji osobistej, to wartość jego
znika w raz z konsumpcją; jeżeli zaś konsumuje się go produk
cyjnie, tak że sam on stanowi stadium produkcji towaru, który
jest transportowany, to wartość jego zostaje przeniesiona na
sam tow ar jako dodatek do jego wartości. Toteż wzór dla
przemysłu transportowego przedstawia się następująco: P - T < ^ ...Pr-P', ponieważ opłaca się tu i konsumuje sam pro
ces produkcji, nie zaś produkt, (który można oddzielić od te
go procesu. W zór ten m a tedy niemal taką samą formę jak
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wzór dla produkcji kruszców szlachetnych, z tą jednak różni
cą, że P' jest tu przekształconą formą użytecznego efektu, uzy
skanego podczas procesu produkcji, a nie naturalną formą zło
ta lub srebra, które wydobyto w przebiegu tego procesu i któ
re z procesu tego wyszły.
Kapitał przemysłowy jest jedyną formą istnienia kapitału,
w której funkcję kapitału stanowi nie tylko przywłaszczanie
wartości dodatkowej bądź produktu dodatkowego, lecz rów
nież ich tworzenie. D latego też kapitał przemysłowy warun
kuje kapitalistyczny charakter produkcji; istnienie tego kapi
tału zawiera w sobie istnienie przeciwieństw klasowych mię
dzy kapitalistami a robotnikami najemnymi. W miarę tego jak
kapitał przemysłowy opanowuje produkcję społeczną, doko
nuje się przewrót w technice i organizacji społecznej procesu
pracy, a wraz z tym również w ekonomiczno-historycznym ty
pie społeczeństwa. Inne rodzaje kapitału, które zjawiły się
przed nim w minionych lub chylących się do upadku układach
produkcji społecznej, nie tylko zostają mu podporządkowane
i odpowiednio doń zmodyfikowane, gdy chodzi o mechanizm
ich funkcji, lecz ruch swój odbywają już tylko w oparciu o (ka
pitał przemysłowy, a więc wraz z nim żyją i umierają, trwa
ją i zanikają. K apitał pieniężny i kapitał towarowy, o ile wy
stępują w swych funkcjach obok kapitału przemysłowego ja
ko reprezentanci odrębnych gałęzi przedsiębiorczości, są je
dynie usamodzielnionymi przez społeczny podział pracy i jed
nostronnie rozwiniętymi sposobami istnienia różnych form
funkcjonalnych, które kapitał przemysłowy w sferze cyrkula
cji na przemian przybiera i zrzuca.
Ruch okrężny P...P' splata się z jednej strony z ogólną cyr
kulacją towarową, wychodzi z niej i do niej wchodzi, stanowi
jej część. Z drugiej strony jest on dla indywidualnego kapita
listy odrębnym samodzielnym ruchem wartości kapitałowej,
ruchem, który odbywa się po części wewnątrz ogólnej cyrku
lacji towarowej, p o części zaś na zewnątrz niej, zachowując
jednak stale swój samodzielny charakter. Po pierwsze dlatego,
że obydwie fazy tego ruchu, które odbywają się w sferze cyr
kulacji P - T i T ’-P ', m ają jako fazy ruchu kapitału funk
cjonalnie określony charakter; w P -T jest T pod wzglę
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dem swej formy materialnej określone jako siła robocza i środ
ki produkcji; w T '- P ’ realizuje się wartość kapitałowa +
wartość dodatkowa. Po drugie, Pr, proces produkcji, obejmu
je konsumpcję produkcyjną. Po trzecie, powrót pieniądza do
jego punktu wyjścia sprawia, że ruch P... P ’ staje się ruchem
okrężnym, który zamyka się w samym sobie.
Z jednej więc strony, każdy kapitał indywidualny w obu
połowach swej cyrkulacji P -T i T '-P ’ stanowi siłę napędo
wą ogólniej cyrkulacji towarów, w której funkcjonuje lub
z którą splata się bądź jako pieniądz, bądź też jako towar,
sam będąc w ten sposób członem ogólnego szeregu metamor
foz świata towarowego. Z drugiej strony, kapitał indywidual
ny opisuje w obrębie ogólnej cyrkulacji swój własny samo
dzielny ruch okrężny, w którym sfera produkcji stanowi sta
dium przejściowe i w którym powraca on do swego punktu
wyjścia w takiej samej formie, w jakiej go opuścił. W obrę
bie swego własnego ruchu okrężnego, który obejmuje też je
go realną metamorfozę w procesie produkcji, kapitał zmienia
zarazem wielkość swej wartości. Powraca nie tylko jako war
tość pieniężna, lecz jako wartość pieniężna, która się powięk
szyła, która urosła.
Jeżeli będziemy wreszcie rozpatrywali wzór P-T...Pr...
T -P ' jako szczególną formę procesu ruchu okrężnego ka
pitału obok innych form, które zbadamy później, to okaże się,
że charakteryzuje go, co następuje:
1.
Wyraża on ruch okrężny kapitału pieniężnego, ponieważ
kapitał przemysłowy w swej formie pieniężnej, jako kapitał
pieniężny, stanowi punkt wyjścia oraz punkt powrotu całego
procesu. Sam wzór wyraża, że pieniądz nie został tu wyda
tkowany jako pieniądz, lecz że został tylko wyłożony, że jest
tedy jedynie pieniężną formą kapitału, kapitałem pieniężnym.
W zór ten wyraża ponadto, że nie wartość użytkowa, lecz war
tość wymienna jest decydującym celem ruchu. Właśnie dlate
go, że pieniężna postać wartości jest samodzielną, namacalną
formą jej przejawiania się, forma cyrkulacji P... P’, której
punktem wyjścia i punktem końcowym jest rzeczywisty pie
niądz, wyraża najdobitniej motyw napędowy produkcji ka
pitalistycznej: robienie pieniędzy. Z punktu widzenia robie
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nia pieniędzy proces produkcji występuje jedynie jako nie
uniknione ogniwo pośrednie, jako zło konieczne. {Dlatego też
wszystkie narody o kapitalistycznym sposobie produkcji prze
żywają co pewien czas gorączkę spekulacji i usiłują robić pie
niądze bez pośrednictwa procesu produkcji.}
2. Stadium produkcji, funkcjonowanie Pr, stanowi w tym
ruchu okrężnym przerwę pomiędzy dwiema fazami cyrkula
cji P - T ...T '- P ', które z kolei są jedynie ogniwami pro
stej cyrkulacji P -T -P . W samej tej formie procesu ru 
chu okrężnego proces produkcji występuje formalnie i wyraź
nie jako to, czym jest w kapitalistycznym sposobie produkcji,
jedynie jako środek do pomnażania wyłożonej wartości, a za
tem bogacenie się jako takie jest tu celem produkcji samym
w sobie.
3. Ponieważ szereg kolejnych faz rozpoczyna się od P -T ,
to drugim członem cyrkulacji jest T '- P '; punktem wyjścia
jest więc P, kapitał pieniężny, który ma być pomnożony w
swej wartości, punktem końcowym zaś P', pomnożony w swej
wartości kapitał pieniężny, P + p, w którym P jako kapitał
zrealizowany figuruje obok swej latorośli p. Tym różni Się
ruch okrężny P od dwóch innych ruchów okrężnych Pr i T',
i to w dwojaki sposób. Z jednej strony różnica polega na for
mie pieniężnej obu krańcowych członów; pieniądz jest samo
dzielną, namacalną formą istnienia wartości, wartością pro
duktu w jej samodzielnej formie, w której zatarł się wszelki
ślad wartości użytkowej towarów. Z drugiej strony forma Pr...
Pr niekoniecznie musi się stać Pr...Pr' (Pr + pr), w formie
zaś T'... T ' nie widać w ogóle żadnej różnicy wartości pomię
dzy dwom a członami krańcowymi. - D la wzoru P...P' cha
rakterystyczne jest więc z jednej strony to, że wartość kapita
łowa stanowi punkt wyjścia, pomnożona zaś wartość kapita
łowa - punkt powrotu, wobec czego wyłożenie wartości kapi
tałowej okazuje się środkiem, pomnożenie zaś wartości kapi
tałowej - celem całej operacji; z drugiej zaś strony dla tego
wzoru charakterystyczne jest to, że stosunek powyższy wyra
ża się w formie pieniężnej, w samodzielnej formie wartości,
dlatego też kapitał pieniężny występuje jako pieniądz, który
rodzi pieniądz. W ytwarzanie wartości dodatkowej przez war72
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tość znajduje swój wyraz nie tylko jako alfa i omega proce
su, lecz wręcz wyraża się w formie błyszczącego pieniądza.
4.
Ponieważ P', zrealizowany kapitał pieniężny jako wynik
T '-P ', fazy uzupełniającej i zamykającej P -T , znajduje się
w takiej samej absolutnie formie, w jakiej rozpoczęło swój
pierwszy ruch okrężny, to wychodząc z niego może znów roz
począć taki sam ruch Okrężny jako powiększony (zakumulo
wany) kapitał pieniężny: P' = P + p; przynajmniej forma P...
P' nie wskazuje na to, że przy powtórzeniu ruchu okrężnego
cyrkulacja p oddziela się od cyrkulacji P. Rozpatrywany w
swej jednorazowej postaci, formalnie, ruch okrężny kapitału
pieniężnego wyraża dlatego jedynie proces pomnażania w ar
tości ii proces akumulacji. Konsumpcja jest w nim wyrażona
przez P-T< sr wyłącznie jako konsumpcja produkcyjna i tyl
ko taka konsumpcja zaw arta jest w tym ruchu okrężnym
k a p i t a ł u indywidualnego. Z punktu widzenia robotnika P -S r jest S r—P, czyli T -P ; jest więc pi erwszą fazą cyrku
lacji, która zapośrednicza jego konsumpcję indywidualną:
S r-P -T (środki utrzymania). D ruga faza, P -T , nie wcho
dzi już d o ruchu okrężnego kapitału indywidualnego; jed
nak ruch ten prowadzi do niej, zakłada jej istnienie, gdyż ro
botnik, jeżeli stale ma się znajdować na rynku jako przed
miot wyzysku kapitalisty, musi przede wszystkim żyć, a więc
utrzymywać się przy życiu przez konsumpcję indywidualną.
Ale samo istnienie tej konsumpcji jest tutaj założone jedynie
jako warunek produkcyjnej konsumpcji siły roboczej przez ka
pitał, a więc tylko o tyle, o ile robotnik przez swoją indywi
dualną konsumpcję utrzymuje się i reprodukuje jako siła ro
bocza. Co się zaś tyczy Sp, towarów we właściwym znacze
niu, które wchodzą do ruchu okrężnego, to stanowią one je
dynie strawę dla konsumpcji produkcyjnej. A kt Sr-P zapo
średnicza indywidualną konsumpcję robotnika, przemianę środ
ków utrzymania w jego ciało i krew. Zapewne, alby kapi
talista mógł funkcjonować jako kapitalista, musi on również
istnieć, a więc żyć i konsumować. Ale po to musiałby on w
istocie konsumować tylko tyle, co robotnik, i dlatego też ta
forma procesu cyrkulacji nie przewiduje nic więcej. I to na
wet nie jest tu formalnie wyrażone, wzór bowiem kończy się
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na P', a więc na rezultacie, który natychmiast może po
nownie funkcjonować jako powiększony kapitał pieniężny.
W akcie T '- P' bezpośrednio zawarta jest sprzedaż T ';
lecz T '- P ’, sprzedaż d la jednej strony, jest P -T , kupnem
dla drugiej, towar zaś nabywa się ostatecznie jedynie dla jego
wartości użytkowej, aby (abstrahujemy od pośrednich aktów
sprzedaży) wprowadzić go do procesu konsumpcji bądź indy
widualnej, bądź też produkcyjnej, w zależności od charakteru
nabytego artykułu. Konsumpcja ta nie wchodzi jednak do ru
chu okrężnego kapitału indywidualnego, którego produktem
jest T '; produkt ten opuszcza ruch okrężny właśnie jako to
w ar przeznaczony na sprzedaż. T ' jest wyraźnie przeznaczone
do cudzej konsumpcji. Dlatego też u interpretatorów systemu
merkantylistycznego (u którego podstaw leży P -T...P r...T'P') znajdujemy rozwlekłe kazania na tem at tego, że poszcze
gólny kapitalista powinien konsumować nie więcej od ro
botnika i że naród kapitalistów powinien spożywanie swych
towarów, jak w ogóle cały proces konsumpcji, pozostawić in
nym, głupszym narodom, sam zaś uczynić swoim zadaniem
życiowym konsumpcję produkcyjną. Pod względem formy
i treści kazania te częstokroć przypominają podobne ascetycz
ne upomnienia Ojców Kościoła.

Proces ruchu okrężnego kapitału stanowi tedy jedność cyr
kulacji i produkcji, zawiera w sobie i jedną, i drugą. O ile
obie fazy: P -T , T '-P ' są aktam i cyrkulacji, o tyle cyrkulacja
kapitału stanowi część ogólnej cyrkulacji towarowej.
Ponieważ jednak fazy te stanowią funkcjonalnie określone od
cinki, stadia ruchu okrężnego kapitału, który odbywa się nie
tylko w sferze cyrkulacji, lecz również i w sferze produkcji,
przeto kapitał w obrębie ogólnej cyrkulacji towarowej opisu
je swój własny ruch okrężny. Ogólna cyrkulacja towarowa
służy mu w pierwszym stadium do tego, aby przybrał postać,
w której może funkcjonować jako kapitał produkcyjny; w dru
gim stadium d o tego, aby porzucił funkcję towaru, w której
nie może wznowić swego ruchu okrężnego, i jednocześnie do
tego, aby stworzyć dlań możliwość oddzielenia swego własne
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go ruchu okrężnego jako kapitału od cyrkulacji wartości do
d atkow ej, o którą się powiększył.
Ruch okrężny kapitału pieniężnego jest dlatego najbardziej
jednostronną, a przez to najbardziej wyraźną i charaktery
styczną formą, w której przejawia się ruch okrężny kapitału
przemysłowego; cel i siła napędowa tego ruchu: pomnaża
nie wartości, robienie pieniędzy i akumulacja, są tu przed
stawione w sposób rzucający się w oczy (kupić, aby drożej
sprzedać). Dzięki temu, że pierwszą fazę stanowi P -T , uja
wnia się też, iż części składowe kapitału produkcyjnego po
chodzą z rynku towarowego, jak w ogóle, że kapitalistyczny
proces produkcji uwarunkowany jest cyrkulacją, handlem. Ruch
okrężny kapitału pieniężnego jest nie tylko produkcją to
warów; sam on dochodzi do skutku jedynie dzięki cyrkula
cji, zakłada jej istnienie. W ynika to już z tego, że przynależ
na do cyrkulacji form a P występuje jako pierwsza i czysta for
ma wyłożonej wartości kapitałowej, co nie zachodzi przy obu
innych formach r uchu okrężnego.
Ruch okrężny kapitału pieniężnego pozostaje stale ogólnym
wyrazem kapitału przemysłowego, gdyż stale zawiera w so
bie pomnażanie wyłożonej wartości. W Pr...Pr pieniężny wy
raz kapitału występuje jedynie jako cena elementów pro
dukcji, a więc jedynie jako wartość wyrażona w pieniądzu
rachunkowym, i w tej formie notuje się go w księgowości.
P...P' staje się szczególną form ą ruchu okrężnego kapita
łu przemysłowego, o ile nowy kapitał w ykłada się z początku
w formie pieniędzy i w tej samej formie wycofuje się go z po
wrotem - czy to przy przejściu z jednej gałęzi przedsiębior
czości do innej, czy też przy wycofaniu kapitału przemysłowe
go z przedsiębiorstwa. Forma ta obejmuje też kapitałową funk
cję wartości dodatkowej, którą wyłożono początkowo w for
mie pieniężnej; występuje to w sposób najbardziej uderzają
cy, kiedy wartość dodatkowa funkcjonuje w innym przedsię
biorstwie niż to, z którego sama pochodzi. P...P' może być
pierwszym ruchem okrężnym jakiegoś kapitału; może być
ostatnim ruchem okrężnym; może uchodzić za formę global
nego kapitału społecznego; jest formą kapitału, który na no
wo został ulokowany czy to jako kapitał świeżo zakumulo
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wany w formie pieniężnej, czy też jako stary kapitał, który
w całości przekształcono w pieniądz, aby przenieść go z jed
nej gałęzi produkcji do innej.
K apitał pieniężny, jako forma zawarta stale we wszystkich
ruchach okrężnych, odbywa ten ruch okrężny dla tej szcze
gólnie części kapitału, która wytwarza wartość dodatkową,
dla kapitału zmiennego. Normalną formą wykładania płacy
roboczej jest zapłata w pieniądzu: proces ten musi się wciąż
powtarzać w niewielkich odstępach czasu, gdyż robotnik żyje
z dnia na dzień. D latego kapitalista musi stale występować
wobec robotnika jako kapitalista pieniężny, jego kapitał zaś jako kapitał pieniężny. W przeciwieństwie do tego, jak się to
dzieje przy kupnie środków produkcji i sprzedaży towarów
produkcyjnych, nie może tu nastąpić bezpośrednie lub pośred
nie wyrównanie (kiedy to przeważna część kapitału pienięż
nego figuruje faktycznie tylko w formie towarów, pieniądz tylko w formie pieniądza rachunkowego, gotówka wreszcie tylko do wyrównania salda). Z drugiej strony, część wartości
dodatkowej, której źródłem jest kapitał zmienny, kapitalista
wydaje na swą osobistą konsumpcję wchodzącą w zakres han
dlu detalicznego; w ten czy inny sposób wydaje on ją zawsze
w gotówce, w pieniężnej formie wartości dodatkowej. Czy
owa część wartości dodatkowej jest duża, czy mała - nie m a
tu nic do rzeczy. K apitał zmienny zjawia się wciąż na nowo
jako kapitał pieniężny ulokowany w płacy roboczej (P-Sr),
p zaś jako wartość dodatkowa, którą wydaje się na zaspoko
jenie osobistych potrzeb kapitalisty. A więc P, jako wartość
wyłożonego kapitału zmiennego, oraz p, jako jej przyrost,
muszą nieodzownie zatrzymywać się w formie pieniężnej, aby
można je było wydatkować w tej formie.
W zór P-T...Pr...T’-P ', którego wynikiem jest P' = P +
+ p, jest ze względu ma swą formę zwodniczy, nosi iluzo
ryczny charakter, wynikający z tego, że wyłożona ii pomno
żona wartość istnieje tu w swej formie ekwiwalentnej, w pie
niądzu. W zór ten akcentuje nie pomnożenie wartości, lecz pie
niężną formę tego procesu, kładzie nacisk na to, że z cyrku
lacji pobiera się w końcu więcej wartości w formie pienięż
nej, niż jej początkowo wyłożono, czyli kładzie nacisk na po
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większenie należącej do kapitalisty masy złota i srebra. Tak
zwany system monetarny jest jedynie wyrazem irracjonalnej
formy P—T —P', ruchu, który odbywa się wyłącznie w sfe
rze cyrkulacji; dlatego też obydwa akty: 1) P -T , 2) T -P ',
ów system potrafi objaśnić w ten tylko sposób, że T w dru
gim akcie sprzedaje się powyżej jego wartości, wobec czego
pobiera ono z cyrkulacji więcej pieniędzy, niż włączono do
niej przez jego kupno. Natomiast wzór P -T ...P r...T -P ', usta
lony jako wyłączna forma, stanowi podstawę bardziej rozwi
niętego systemu merkantylistycznego, w którym jako nieod
zowny element występuje nie tylko cyrkulacja towarów, lecz
również ich produkcja.
Iluzoryczny charakter wzoru P -T...P r...T'-P ' i odpowiada
jąca mu iluzoryczna interpretacja występuje wtedy, kiedy for
mę tę ujmuje się jako jednorazową, a nie jako formę płyn
ną, w ciąż odnawiającą się; a więc w tedy, kiedy uważa się ją
nie aa jedną z for m ruchu okrężnego, lecz za jego formę wy
łączną. Ale forma ta sama już wskazuje na inne formy.
Po pierwsze: cały ten ruch okrężny sam zakłada, że proces
produkcji ma charakter kapitalistyczny, że więc bazą jest ten
proces produkcji wraz z uwarunkowanym przezeń specyficz
nym stanem społeczeństwa. P - T = P -T <C ^ ; lecz P -Sr za
kłada istnienie robotnika najemnego, a więc zakłada, że środ
ki produkcji stanowią część kapitału produkcyjnego, czyli że
proces pracy i proces pomnażania wartości, proces produkcji
jest funkcją kapitału.
Po drugie: jeżeli P...P' się powtarza, to powrót do formy
pieniężnej okazuje się równie przemijający jak forma pienięż
na w pierwszym stadium. P - T znika, aby ustąpić miejsca
Pr. Powtarzające się wciąż wykładanie kapitału w formie pie
niężnej, zarówno jak stały jego powrót w postaci pieniędzy
występują same jedynie jako przelotne momenty ruchu okręż
nego.
Po trzecie:
P - T ... P r ... T '- P '. P -T ... P r ... T '- P '... P - T ... Pr ... itd:
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Już przy drugim powtórzeniu ruchu okrężnego, zanim jesz
cze skończy się drugi ruch okrężny P, występuje ruch okrężny
Pr...T'-P'.P-T...Pr; wszystkie dalsze mchy okrężne można więc
rozpatrywać pod kątem widzenia formy Pr...T'-P-T...Pr; wów
czas P -T , jako pierwsza faza pierwszego ruchu okrężne
go, stanowi tylko przemijające przygotowanie do nieustan
nie powtarzającego się ruchu okrężnego kapitału produkcyj
nego, jak to rzeczywiście dzieje się w wypadku kapitału prze
mysłowego po raz pierwszy ulokowanego w formie kapitału
pieniężnego.
Z drugiej strony, zanim skończył się drugi ruch okrężny
Pr, dobiegł końca pierwszy ruch okrężny T'-P'.P-T...Pr...
...T ' (w skrócie T'...T'), ruch okrężny kapitału towarowego.
Pierwsza forma zawiera już więc obie pozostałe, i w ten spo
sób forma pieniężna znika, o ile ni e jest zwykłym wyrazem
wartości, ale wyrazem wartości w formie ekwiwalentnej, w
pieniądzu.
Wreszcie, jeżeli weźmiemy poszczególny kapitał, który wy
stępuje po raz pierwszy i po raz pierwszy opisuje ruch okręż
ny P -T ...P r...T '- P ', to P -T stanowi fazę przygotowaw
czą, poprzedza pierwszy proces produkcji, przez który prze
chodzi ten poszczególny kapitał. A zatem istnienie tej fazy
P -T nie jest założone, jest ono raczej wymagane czy też uwa
runkowane procesem produkcji. Odnosi się to jednak tylko
do tego poszczególnego kapitału. Powszechną formą ruchu
okrężnego kapitału przemysłowego jest ruch okrężny kapita
łu pieniężnego, jeżeli zakłada się, że istnieje kapitalistycz
ny sposób produkcji, a więc stan społeczeństwa określony przez
produkcję kapitalistyczną. Dlatego zakłada się, że kapitali
styczny proces produkcji stanowi prius, jeżeli nie przy pierw
szym ruchu okrężnym kapitału pieniężnego - w której to for
mie początkowo lokuje się kapitał przemysłowy - to poza
obrębem tego ruchu. Ciągłe istnienie kapitalistycznego proce
su produkcji zakłada ciągłe wznawianie mchu okrężnego Pr ...
... Pr. Założenie to występuje już nawet w pierwszym stadium
P-T<Lsf p , gdyż z jednej strony akt ten zakłada istnienie kla
sy robotników najemnych, z drugiej zaś strony to, co dla na
bywcy środków produkcji jest pierwszym stadium P -T , sta
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nowi T '-P ' dla ich sprzedawcy, a więc ak t ten zakłada, że T '
oznacza kapitał towarowy, że zatem sam tow ar jest wytworem
produkcji kapitalistycznej, tym samym więc zakłada funkcjono
wanie kapitału produkcyjnego.

