
[ROZDZIAŁ OSIEMNASTY]

Miscellanea o Ricardzie. Zakończenie 
rozważań o Ricardzie (John Barton)

[A.] D ochód  b ru tto  i netto

W  przeciwieństwie do dochodu brutto (który rów na się 
■łącznemu produktow i lub wartości łącznego produktu) dochód  
netto  stanowi formę, w  której fizjokraci ujmują pierwotnie 
wartość dodatkową. Z a jedyną formę wartości dodatkowej 
uważają oni rentę gruntową, gdyż zysk przemysłowy ujmują 
tylko jako pewną odm ianę płacy roboczej; z fizjokratam i mieli 
się pod tym względem zgadzać ci późniejsi ekonomiści, którzy 
zamazują istotę zysku, przekształcając go w  wages of super
intendence of labour [zapłatę za nadzór nad pracą].

N et revenue [Dochód netto] jest przeto w rzeczywistości 
nadwyżką produktu (bądź jego wartości) ponad tę jego część, 
która zastępuje wyłożony kapitał, zarówno stały, jak i zmien
ny. Składa się więc po prostu z zysku i renty, a  sama renta 
■stanowi z kolei pewną wyodrębnioną część zysku, która przy
pada w  udziale klasie odmiennej od kapitalistów.

Bezpośrednim celem produkcji kapitalistycznej nie jest wy
twarzanie towaru, lecz wartości dodatkowej bądź zysku (w je
go rozwiniętej form ie); celem tym nie jest produkt, lecz sur
plus produce [produkt dodatkowy]. Z  tego punktu widzenia 
sama praca jest tylko w tedy produkcyjna, kiedy stwarza ka
pitałowi zysk bądź surplus produce. Jeżeli robotnik tego nie 
stwarza, praca jego jest nieprodukcyjna. A  więc ilość zastoso
wanej pracy produkcyjnej o tyle tylko interesuje kapitał, o ile 
dzięki niej -  bądź proporcjonalnie do niej -  wzrasta ilość 
pracy dodatkowej. Tylko w  tym sensie to, co określiliśmy jako 
niezbędny czas pracy, jest niezbędne. Jeżeli praca nie przy-
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i^osi takiego wyniku, jest ona zbędna i należy jej zaprzestać.
Cel produkcji kapitalistycznej sprowadza się zawsze do te

go, aby za pomocą minimum wyłożonego kapitału wytwarzać 
maksimum wartości dodatkowej, czyli maksimum of surplus 
produce, i jeśli takiego wyniku nie osiąga się kosztem nad
miernej pracy robotników, kapitał wykazuje tendencję, która 
wyraża się w  dążeniu do wytwarzania danego produktu za 
cenę jak najmniejszego nakładu -  economy of power and ex
pense [oszczędność siły i kosztów] -  czyli ekonomiczną ten
dencję kapitału, k tóra uczy ludzkość racjonalnego gospodaro
w ania swymi siłami i osiągania zamierzonego celu produkcyj
nego najmniejszym nakładem  środków.

W  powyższym ujęciu sami robotnicy występują właśnie w ta
kiej roli, jaką odgrywają w  produkcji kapitalistycznej -  jako 
zwykłe środki produkcji, a  nie jako cel sam w  sobie, ani też 
jako cel produkcji.

Dochodu netto nie określa wartość łącznego produktu, lecz 
nadwyżka wartości łącznego produktu ponad wartość wyło
żonego kapitału, czyli wielkość of surproduce [produktu do
datkowego] w  stosunku do łącznego produktu. Jeżeli owa 
nadwyżka wzrasta, mimo że zmniejsza się wartość ||733 | pro
duktu albo też w raz z wartością zmniejsza się łączna ilość 
produktu, to cel produkcji kapitalistycznej został osiągnięty.

Ricardo konsekwentnie i bez ogródek daje wyraz tym ten
dencjom. Stąd tak  częste ujadanie na niego filantropijnych 
kołtunów.

Rozpatrując net income Ricardo ponownie popełnia błąd, 
sprowadza mianowicie łączny produkt do dochodu, czyli do 
wages, profits and rent, i pomija kapitał stały, który należy 
zastąpić. Jednakże nie będziemy się tu nad tym zastana
wiali.

Ch. XXXI I ,  „Poglądy pana M althusa na rentę”.

„D oniosłe znaczenie m a dokładne odróżnianie dochodu b ru tto  od 
dochodu netto , wszystkie bowiem  podatk i trzeba płacić z dochodu netto  
społeczeństwa. Przypuśćmy, że wszystkie tow ary w kraju, całe zboże, 
produkty surowe, wyroby przem ysłowe itd ., k tó re  w  ciągu roku można
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dostarczyć na  rynek, m ają w artość 20 m ilionów  i że  do uzyskania t«j 
w artości po trzeba pracy określonej liczby robotników , a  zapew nienie im 
najniezbędniejszych środków  utrzym ania wym aga w ydatku w  kwocie 
10 m ilionów . M ógłbym w ięc pow iedzieć, że dochód bru tto  takiego spo
łeczeństw a wynosi 20 m ilionów , a dochód netto  10 m ilionów . Z  założę- 
n ia tego n ie w ynika, że robotnicy pow inni by za sw ą pracę otrzymać 
ty lk o  10 m ilionów ; mogliby otrzym ać 12, 14 lub 15 m ilionów  i w  takim  
razie uzyskaliby 2, 4 lub 5  m ilionów  z dochodu netto . R eszta zostałaby 
podzielona m iędzy właścicieli ziemskich i kapitalistów , cały dochód net
to  nie przekroczyłby jednak  10 m ilionów . Jeśli założymy, że tak ie  spo
łeczeństw o płaci 2 miliony tytułem  podatków , to  jego dochód netto  
zmniejszy się do 8 m ilionów ” (tam że, str. 512/513).

[A w ch. X XVI Ricardo m ów i:]

„Jak ą  kraj będzie m iał korzyść z tego, że zatrudn i w ielką ilość pracy 
prodilkcyjnej, jeśli bez w zględu na  to , czy zatrudni jej dużo czy m ało, 
ren ta  i zyski netto  pozostaną łącznie bez zm iany? Cały p roduk t ziem i 
i pracy każdego kraju d zie li się na trzy części: jedna z  nieb przeznaczo
na jest na place, druga na zysk , a trzecia na rentę".

(Ricardo myli się tu, gdyż zapomina o tej części, which 
is devoted to  replace the capital (wages excluded) employed 
in production [która służy do zastępowania kapitału (nie 
licząc płacy roboczej) stosowanego w  produkcji].)

„T ylko z dwóch ostatnich części m ożna potrącić coś na podatk i lub 
oszczędności. Pierw sza część, jeśli je j rozm iary są um iarkow ane, stanow i 
zaw sze n iezbędne ko szty  produkcji”.

(W  odsyłaczu na str. 416 Ricardo sam zaopatruje powyższe 
.zdanie w  następującą uwagę;

„Być może, iż sform ułow anie to jest zbyt kategoryczne, gdyż robotnik 
pod nazw ą płacy otrzym uje na ogół więcej niż to , co stanow i absolutnie 
niezbędne koszty produkcji. W  takim  w ypadku otrzym uje on część p ro
duktu  netto  w ytw arzanego w  kraju i m oże ją zaoszczędzić lub w ydać, 
a lbo  też może dzięki niej przyczynić się do obrony k raju” .)
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„D la  osoby, k tó ra  posiada 20 000 f. szt. kapitału  i otrzym uje rocznie 
2000 f. szt. zysku, jest spraw ą zupełnie obojętną, czy jej kap itał za
trudnia stu czy tysiąc robotników  i czy w ytw orzone tow ary będzie można 
sprzedać za 10 000 czy 20 000 f. szt., byle tylko otrzym ywany przez 
nią zysk nie spadł poniżej 2000 f. szt. Czyż rzeczyw isty interes narodu  
nie przedstaw ia  się p o d o b n ie i je ś li  przypuścim y, ż e  rzeczyw isty dochód  
netto narodu, jego renta i Zysk pozostają bez Zmiany, to  bez znaczenia  
jest, czy naród składa się z dziesięciu czy dw unastu  m ilionów  m ieszkań
ców. M ożność utrzym ania (loty i arm ii oraz wszelkich odm ian pracy 
nieprodukcyjnej m usi być proporcjonalna do dochodu netto  narodu, nie 
zaś do jego dochodu bru tto . G dyby pięć m ilionów osób mogło w ytw o
rzyć tyle żywności i odzieży, ile potrzeba d la dziesięciu m ilionów, to 
żywność i odzież d la  pięciu m ilionów  stanow iłaby dochód netto . Czy 
przyniosłoby to  jakąś korzyść krajow i, gdyby do w ytw orzenia tego sa
mego dochodu netto  potrzeba było siedmiu m ilionów  osób, to  znaczy, 
gdyby trzeba było zatrudnić siedem  m ilionów  osób w  celu w ytw orzenia 
żywności i odzieży d la  dw unastu m ilionów ? D ochód netto  stanowiłaby 
nadal żywność i odzież d la  pięciu milionów. Z atrudn ien ie  większej licz
by osób n ie pozwoliłoby nam  ani na  pow iększenie naszej arm ii i m ary
narki chociażby o jednego człowieka, ani też na  zapłacenie chociażby 
jednej dodatkow ej gwinei podatków ” (tam że, str. 416/417).

Aby lepiej zrozumieć pogląd Ricarda, przytoczymy tu jesz
cze następujące ustępy:

„W zględnie niska cena zboża przynosi zawsze tę korzyść, że przy 
podziale rzeczywistego p roduktu  istnieje większe praw dopodobieństw o 
pom nożenia funduszu  przeznaczonego na u trzym anie pracy, gdyż klasie 
produkcyjnej przypada pod nazw ą zysku w ięcej, klasie nieprodukcyjnej 
zaś pod nazw ą renty  -  m niej”  (tam że, str. 317).

Przez productive class [klasę produkcyjną] rozumie się tu 
jedynie the industrial capitalists [kapitalistów przemysło
wych].

„R enta tw orzy w artość..., lecz nie tworzy bogactw a. G dyby w skutek 
tego, że trudno w yprodukow ać pew ną ilość zboża, cena jego podniosła 
się z 4 do 5 fi. szt. za kw arter, to milion kw arterów  osiągnąłby wartość
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5 ООО ООО f. szt. zam iast 4 ООО ООО f. szt....- społeczeństwo jako całość 
posiadałoby w iększą sumę w artości i w  tym znaczeniu ren ta  twonzy 
w artość. W artość ta  jest jednak  nom inalna, gdyż w cale nie powiększa 
bogactw a, tzn. posiadanej przez społeczeństwo ilości artykułów  pierw 
szej potrzeby i przedm iotów  zapew niających wygody i przyjemności. 
M ielibyśmy zupełnie taką  sam ą, a  nie większą ilość tow arów , i tak i sam 
jak przedtem  milion kw arterów  zboża. Jednakże w skutek w zrostu ceny 
zboża z 4 do 5 f. szt. za kw arter część wartości zboża  i tow arów  prze
szłoby z  rąk icb  dawnych posiadaczy do rąk  właścicieli ziemskich. Z a 
tem  ren ta  tworzy w artość, lecz nie tworzy bogactw a; m e pow iększa ona 
wcale zasobów  kraju"  (tam że, str. 485 /486).

||734 | Przypuśćmy, że dzięki przywozowi* zagranicznego 
zboża cena zboża tak  się obniży, iż renta zmniejszy się o 1 mi
lion. Ricardo twierdzi, że wskutek tego wzrosną the money 
incomes [dochody pieniężne] kapitalistów , i tak ciągnie 
on dalej:

„M ożna by jednak  powiedzieć, że dochód kapitalisty  nie w zro
śnie, że milion potrącony z renty w łaściciela ziemskiego otrzym ają ro 
botnicy w  postaci podw yżki płac! N iech już tak  będzie... Sytuacja spo
łeczeństwa popraw i się i łatw iej niż przedtem  będzie ono znosić takie 
samo obciążenie pieniężne. Będzie to  jedynie stanow iło dow ód, że -  co 
jest jeszcze bardziej pożądane -  nowy podział przyniósł głównie popra
w ę sytuacji innej klasie społecznej, i to najważniejszej klasie w  społe
czeństw ie. W szystko, co otrzym uje ona ponad  sumę 9 m ilionów, stanow i 
część dochodu netto  kraju  i n ie może być w ydatkow ane bez pow iększe
nia jego dochodów , pomyślności lub potęgi. M ożecie więc dzielić do 
chód netto , jak się wam  podoba. M ożecie dać nieco więcej jednej k la 
sie i nieco mniej innej, a  mimo to nie będzie on mniejszy. Z a pomocą 
takiej samej ilości pracy będzie się jednak  produkow ało większą ilość 
tow arów , chociaż zmniejszy się suma pieniężnej w artości bru tto  tych- 
tow arów , ale pieniężny dochód netto  kraju , ów  fundusz, z którego płaci 
się podatk i i czerpie środki na artykuły kom fortu, będzie mógł łatwiej 
niż przedtem  utrzym ywać istniejącą ludność, zapew nić jej wygody i zby
tek  oraz sprostać określonej sumie podatków ” (tam że, str. 515/516).

* W  rękopisie: wywozowi. -  Red.
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[В.] M aszyny [R icardo i B arton  o w pływ ie, 
który w yw ierają m aszyny na sytuację klasy robotniczej]

I/. Poglądy Ricarda]

[a) P i e r w o t n e  d o m n i e m a n i e  R i c a r d a  
w s p r a w i e  w y p i e r a n i a  c z ę ś c i  

r o b o t n i k ó w  p r z e z  m a s z y n y ]

Cb. 1 (część V ), „O wartości".

„W yobraźm y sobie... maszynę, k tó ra w jakiejś gałęzi produkcji może 
wykonywać roczną pracę stu robotników  i której żyw ot trw a tylko je 
den rok . Jeżeli nad to  założymy, że maszyna kosztuje 5000 f. szt., 
a roczna płaca stu robotników  wynosi rów nież 5000 f. szt., to  d la  fabry
kanta będzie oczywiście spraw ą obojętną, czy nabędzie on maszynę, czy 
też za trudn i robotników . Jeżeli jednak  przypuścimy, że [wartość] pracy 
wzrośnie i w skutek tego roczna płaca stu ro b o tn ik ó w . będzie wynosić 
5500 f. szt., to rozum ie się, że  fabrykan t przestanie się w tedy wahać, 
korzystniej bowiem będzie mu nabyć m aszynę, k tó ra  wykona tę robotę 
za 5000 f. szt. A le czy w skutek  w zrostu w artości pracy nie podniesie 
się rów nież cena maszyny, czy nie będzie ona także w arta  5500 f. szt.? 
Cena jej w zrosłaby, gdyby zbudow ano ją obchodząc się bez kapitału  
i gdyby nie trzeba było płacić Zysku tem u, k to  ją zbudow ał. G dyby np. 
m aszyna była produktem  rocznej pracy stu robotników , z których każdy 
otrzymałby płacę w  wysokości 50 f. szt., a  cena jej wynosiłaby przeto 
5000 f. szt., to w  w ypadku podniesienia się tej płacy do 55 f. szt. cena 
maszyny wynosiłaby 5500 f. sz t.; nie jest to  jednak  m ożliwe. A lbo przy 
budow ie maszyny zatrudniono mniej niż stu robotników , albo  n ie można 
by jej sprzedać za 5000 f. szt., gdyż suma ta  m usi jeszcze wystarczyć 
na w ypłacenie zysku z kapitału , który zatrudn ia robotników . Przypuśćmy 
tedy, że zatrudniono tylko osiemdziesięciu pięciu robotników  płacąc im 
po 50 f. szt., czyli w ydatkując 4250 f. szt. w  ciągu roku i że 750 f. szt., 
k tóre sprzedaż maszyny przyniosła jako nadw yżkę ponad wyłożone p ła
ce robocze, stanowiły zysk z kapitału  producenta maszyny. G dy płace 
wzrosną o 10°/», będzie on m usiał zastosować doda tkow y kapita ł w  wy
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sokości 425 f. szt., będzie zatem  stosow ał 4675 {. szt. kap itału  zamiast 
4250 f. szt., a  jeżeli tak  jak  przedtem  sprzeda swą maszynę za 
5000 f. szt., to  kap itał ten przyniesie mu tylko 325  f. szt. zysku. W  ta 
kiej samej sytuacji znajdują się jednak  wszyscy fabrykanci i kapitaliści, 
gdyż w zrost płac dotyczy każdego z  nich. G dyby więc producent m a
szyny podniósł jej cenę z  pow odu w zrostu płac, to  w  budow ie takich 
maszyn tak  długo stosow ano by większą niż zazwyczaj ilość kapitału, 
aż w reszcie cena ich przyniosłaby tylko zw ykłą stopę zysku. W idzimy 
tedy, że cena maszyn nie w zrośnie z pow odu w zrostu plac.

A le fabrykant, który w  razie ogólnego w zrostu płac może zastoso
wać maszynę nie podnoszącą kosztów  produkcji jego tow aru , osiągałby 
szczególne korzyści, gdyby mógł nadal sprzedaw ać sw oje wyroby po nie 
zmienionej cenie. Przekonaliśm y się jednak, że albo  będzie on musiał 
obniżyć cenę swych tow arów , albo też do  jego gałęzi produkcji dopóty 
będzie napływ ał kap itał, dopóki zysk fabrykanta nie spadnie do ogól
nego poziom u. A  w ięc  w  ten  sposób m aszyny przynoszą korzyść ogóło
w i: ci niem i pracownicy są zaw sze p roduk tem  o w iete  m niejszej iłości 
pracy od tej, k tórą  w ypierają, i  to naw et w tedy , k ied y  mają taką  samą 
wartość p ieniężną’’ (tam że, str. 3 8 -4 0 ).

Powyższe uwagi są zupełnie słuszne. Stanowią zarazem od
powiedź tym, którzy sądzą, że robotnicy displaced [wyparci] 
przez maszyny znajdują zatrudnienie w  samej fabrykacji m a
szyn; taki pogląd był zresztą właściwy owej epoce, w  której 
the mechanic atelier [warsztat mechaniczny] opierał się jesz
cze wyłącznie na podziale pracy i naw et do produkcji ma
szyn nie używano jeszcze maszyn.

Załóżmy, że roczna płaca jednego robotnika wynosi 
50 f. szt.; w tedy płaca 100 robotników będzie wynosiła 
5000 f. szt. Jeżeli tych 100 robotników zastąpi maszyna, ko
sztująca również 5000 f. szt., to taka maszyna musi być wy
tworem pracy mniej niż 100 robotników, zawiera bowiem 
prócz pracy opłaconej pracę nieopłaconą, która jest właśnie 
zyskiem fabrykanta maszyn. G dyby maszyna była produktem 
pracy 100 robotników, to zawierałaby jedynie pracę opłaconą. 
G dyby stopa zysku równała się 10%, to z ogólnej sumy wy
noszącej 5000 f. szt. około 4545 f. szt. stanowiłoby wyłożony 
kapitał, a około 455 f. szt. stanowiłoby zysk. Gdyby płaca
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robocza jednego robotnika wynosiła 50 f. szt., 4545 f. szt. 
reprezentowałoby tylko 909/io robotnika.

||7351 A le kapitał w wysokości 4545 f. szt. bynajmniej nie 
składa się tylko z kapitału zmiennego (kapitału wyłożonego 
bezpośrednio na płacę roboczą). Reprezentuje on też le dć- 
chet du capital fixe [zużycie kapitału trwałego] zastosowanego 
przez fabrykanta maszyn oraz m ateriał surowy. A  więc m a
szyna kosztująca 5000 f. szt. i zastępująca 100 robotników, 
których płaca równa się 5000 f. szt., jest produktem  pracy 
robotników w liczbie znacznie mniejszej od 90. Maszyna bo
wiem tylko w tedy może być korzystnie zastosowana, kiedy jest 
produktem {przynajmniej ta  jej część, która wraz z odsetkami 
wchodzi corocznie do produktu, tzn. do jego wartości} o wiele 
mniejszej liczby (zatrudnionych w  ciągu roku) robotników od 
liczby, którą sama zastępuje.

W szelkie podwyższenie płacy roboczej powiększa kapitał 
zmienny, który trzeba wyłożyć, chociaż wartość produktu  (po
nieważ kapitał zmienny uruchamia taką samą liczbę robotni
ków) nie ulega zmianie, jeśli wartość ta  równa się kapitałowi 
zmiennemu plus praca dodatkowa.

[b) R i c a r d o  o w p ł y w i e ,  
k t ó r y  u d o s k o n a l o n e  m e t o d y  p r o d u k c j i  

w y w i e r a j ą  n a  w a r t  oś ć t o w a r ó w .
M y l n a  t e z a  o z w a l n i a n i u  s i ę  f u n d u s z u  p l a c  

d l a  r o b o t n i k ó w ,  k t ó r z y  u t r a c i l i  p r a c ę ]

Ch. X X , ,W a rto ść  i bogactwo. Właściwości, które je odróż
niają”.

T he natural agents [siły natury] nic nie dodają do value of 
commodities [wartości towarów ], wręcz przeciwnie, [zmniej
szają *] tę wartość. W łaśnie przez to  powiększają the surplus 
value [wartość dodatkow ej, a ta  jedynie obchodzi kapitalistę.

„Pan Say, przeciw staw iając się zdaniu A dam a Sm itha, mówi, w  czw ar
tym rozdziale, o w artości, k tó rą  nadają  tow arom  tak ie  siły natury, jak

* Papier uszkodzony. -  Red.
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słońce, pow ietrze, ciśnienie atm osferyczne itd ., niekiedy zastępujące pra 
cę ludzką, niekiedy zaś w spółdziałające z człowiekiem w  produkcji. Ale 
mimo że te  siły natury znacznie pow iększają wartość u ży tkow ą, to jed 
nak nigdy nie dodają  tow arow i w artości wym iennej, o której m ówi pan 
Say. Z  chwilą gdy zdołamy Za pom ocą m aszyny l u b  d zię k i znajomości 
nauk przyrodniczych  zmusić siły natury do w ykonyw ania pracy, którą 
przedtem  wykonywał człowiek, w artość wymienna takiej pracy odp o 
w iednio się obniży" (tam że, str. 335 /336).

Maszyna kosztuje [pracę]. The natural agents nic jako ta 
kie nie kosztują. N ie mogą tedy dodać produktowi wartości, 
lecz, przeciwnie, o tyle zmniejszają jego wartość, o ile zastę
pują kapitał bądź pracę, im m ediate o r accum ulated labour 
[pracę bezpośrednią bądź nagromadzoną]. W  tych granicach, 
w  których nauki przyrodnicze uczą, jak zastępować pracę ludz
ką przez siły natury nic uciekając się do aid of machinery 
[pomocy maszyn] bądź za pomocą tych samych maszyn, co 
przedtem  (być może jeszcze taniej niż przedtem , jak to bywa, 
kiedy korzysta się z usług kotłów parowych, stosuje się różne 
procesy chemiczne), nauki te nic kapitalistów  (ani społeczeń
stwo) nie kosztują i przyczyniają się do absolutnego potanie
nia towarów.

Po wyżej zacytowanym zdaniu Ricardo tak ciągnie dalej:

„Jeśli dziesięciu ludzi urucham iało młyn, a  następnie dokonano by 
odkrycia, że przez zastosow anie siły w iatru  lub w ody praca tych dzie
sięciu ludzi może być zaoszczędzona, to  wartość m ąki, k tó ra  jest po 
części produktem  pracy wykonywanej przez młyn, spadłaby natychmiast 
proporcjonalnie do ilości zaoszczędzonej pracy, a  społeczeństw o stałoby 
się bogatsze o tow ary, k tóre m ogłaby w ytw orzyć praca owych dziesięciu  
ludzi, wcale bow iem  nie uszczuplono by funduszu  przeznaczonego na 
icb u trzym anie” (tam że, str. 336).

Społeczeństwo stałoby się przede wszystkim bogatsze o su
mę, o którą zmniejszyła się cena mąki. Bądź spożywałoby wię
cej mąki, bądź spend the money formerly destined for the 
flour upon some other commodity, either existing, or called 
into life, because a new fund for consumption had become
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free [wydatkowałoby pieniądze, przeznaczone przedtem  na 
mąkę, na jakiś inny towar, który już istnieje lub ma być wy
produkowany, gdyż zwolnił się nowy fundusz konsumpcyjny].

O  tej części of revenue, formerly spent in flour and now, 
consequent upon the diminished price of flour, becomes free 
for any other application, it may be said tha t it was „destined,” 
[dochodu, którą wydatkowano przedtem na mąkę, a  która, 
wskutek obniżki ceny mąki, zwalnia się teraz do jakiegoś in
nego zastosowania, można powiedzieć, że była „przeznaczo- 
na”] -  przez całą ekonomię społeczeństwa -  for a certain thing, 
and that it is now freed from tha t „destiny” [na określoną 
rzecz i że zwolniono ją teraz z owego „przeznaczenia”]. Zna
czy to tyleż, co nagromadzenie nowego kapitału. I w taki to 
sposób zastosowanie maszyn i sił natury sprawia, że zwalnia 
się kapitał i mogą już być zaspokojone „potrzeby, które daw 
niej były utajone” .

N atom iast błędem byłoby mówić o „funduszu przeznaczo
nym  na utrzym anie” of the ten men thrown out of employment 
by the new discovery [owych dziesięciu ludzi, którzy utracili 
pracę wskutek nowego odkrycia]. Pierwszy fundusz, mianowi
cie zaoszczędzony lub stworzony wskutek owego odkrycia, jest 
częścią dochodu, którą przedtem społeczeństwo płaciło za mą
kę i k tórą oszczędza teraz wskutek obniżki ceny mąki. Drugi 
zaś zaoszczędzony fund jest funduszem, który młynarz płacił 
przedtem to the ten men now displaced [dziesięciu ludziom 
pozbawionym teraz pracy]. Ó w  „fund”, jak o tym napomyka 
Ricardo, faktycznie nie został przez owo odkrycie oraz zwol
nienie z pracy dziesięciu ludzi in no way im paired Iw żaden 
sposób. uszczuplony]. A le fundusz ten zupełnie pozbawiony 
jest jakiegokolwiek naturalnego związku z owymi ten men. 
Mogą oni stać się paupram i, umierać z głodu itd. Pewne jest 
tylko to, że dziesięciu ludzi z new generation [nowej gene
racji], którzy powinni byliby zająć miejsce owych dziesięciu 
i uruchamiać młyn, muszą teraz szukać pracy w  jakimś innym 
employment [przedsiębiorstwie] i że w  ten sposób liczba lud
ności względnie wzrosła (niezależnie od average increase of 
population [przeciętnego przyrostu ludności]), młyn bowiem 
jest teraz w ruchu i dziesięciu ludzi, którzy musieliby go uru
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chamiać, gdyby nie ów wynalazek, are employed in produ
cing some other commodity [zatrudnieni są w  produkcji ja
kiegoś innego tow aru]. W ynalezienie maszyn i employment of 
natural agents [stosowanie sił natury] zwalnia w  ten sposób 
kapitał i ludzi (robotników) i stwarza w raz ze zwolnionym 
kapitałem  zwolnione ręce (free hands, w edług wyrażenia 
Steuarta l1541), co prowadzi do tego, ||7361 że powstają nowe 
sfery produkcji bądź rozszerza się stare i powiększa się w  nich 
skalę produkcji.

Za pomocą swego zwolnionego kapitału młynarz będzie 
budował nowe młyny albo będzie wypożyczał swój kapitał, 
jeżeli nie może go sam wydatkować w  charakterze kapitalisty.

W  żadnym jednak razie nie m a tu funduszu „destined” for 
the ten men displaced [„przeznaczonego” d la dziesięciu zwol
nionych robotników]. Zajmiemy się jeszcze raz tą  niedorzeczną 
przesłanką [ш1, tym mianowicie, że jeżeli wprowadzenie m a
szyn (bądź stosowanie of natural agents) nie zmniejsza ilości 
środków utrzym ania, które można wykładać na płacę robo
czą (jak to po części bywa w  agriculture [rolnictwie], kiedy 
konie w ypierają człowieka lub chów bydła wypiera uprawę 
zboża), zwolniony w  ten sposób fund musi być koniecznie 
w ydatkowany jako kapitał zmienny (jak gdyby wywóz środ
ków utrzym ania był niemożliwy albo nie można by ich wy
datkować na nieprodukcyjnych robotników, bądź płaca ro
bocza nie mogłaby się podnieść w  tej lub owej sferze produkcji 
itp.), i to musi być wydatkowany właśnie na displaced la
bourers. Maszyny wciąż stwarzają względne przeludnienie, ar
mię rezerwową robotników, co bardzo wzmaga władzę kapi
tału.

W  odsyłaczu na str. 335 Ricardo zamieszcza taką jeszcze 
uwagę przeciwstawiającą się poglądom Saya:

 A dam  Smith, który określi! bogactwo jako obfitość artykułów
pierwszej potrzeby, wygód i przyjemności życiowych, przyznałby w praw 
dzie, że m aszyny i  siły natury  mogą w  bardzo znacznym stopniu p o 
większyć bogactwo kraju , lecz nie zgodziłby się z tym, że dodają co
ko lw iek  do wartości tego bogactwa” (tam że, str. 535, odsyłacz).
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The natural agents ad d  indeed nothing to  value [Siły na
tury nic rzeczywiście nie dodają do wartości], jeżeli nie natra
fiają na circumstances [okoliczności], w których dają okazję 
do creation of rent [stwarzania renty]. N atom iast maszyny 
dołączają zawsze do istniejącej wartości swoją własną wartość; 
odpowiednio do tego, jak ich istnienie 1. u łatw ia dalszą prze
mianę kapitału obrotowego w kapitał trwały, pozwala, aby 
przemiana ta  dokonywała się we wciąż wzrastającej skali, 
mnożą one nie tylko the riches [bogactwo], lecz i wartość, k tó
rą do produktu rocznej pracy dołącza praca m iniona; 2. po
nieważ maszyny umożliwiają absolutny w zrost liczby ludności, 
a  w raz z tym ilość pracy wykonywanej w ciągu roku, powięk
szają one i w ten drugi sposób wartość produktu rocznego.. 
1736[|

[c) B e z s t r o n n o ś ć  n a u k o w a  R i c a r d a  
i j e g o  u m i ł o w a n i e  p r a w d y ;

R i c a r d o  z r e w i d o w a ł  s w e  p o g l ą d y  
n a  z a g a d n i e n i e  m a s z y n .

W c z e ś n i e j s z e  m y l n e  p r z e s ł a n k i ,  n i e  u s u n i ę t e  
p r z e z e ń  w  n o w y m  u j ę c i u  z a g a d n i e n i a ]

117361 Ch. X X X I ,  „O maszynach”.
Rozdział ten, którym Ricardo uzupełnił the third edition 

[trzecie wydanie] swej książki, świadczy o jego bonne for 
[rzetelności], k tóra w  tak istotny sposób odróżnia go od eko
nomistów wulgarnych.

„Sform ułow anie moich poglądów  w tej spraw ie” {m ianowicie w spra
wie „w pływ u maszyn na interesy różnych klas społecznych” } „tym  b ar
dziej poczytuję sobie za obow iązek, że po głębszym zastanow ieniu 
w poważnym  stopniu je zm ieniłem . I  chociaż nie przypom inam  sobie, 
abym m iał kiedykolw iek opublikow ać coś na tem at maszyn, co w ym aga
łoby z mej strony odw ołania, to jednak  w inny sposób” (jako członek 
parlam entu?) [15e] „udzielałem  poparcia teoriom , k tóre obecnie uznaję 
za błędne. D latego  też uważam  za swój obow iązek poddać krytyce czy
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telników  m oje obecne poglądy w raz z argum entam i, k tó re każą mi je 
w yznawać” (tam że, str. 466).

„O d  kiedy zacząłem poświęcać uwagę spraw om  ekonom ii politycznej, 
sądziłem , że tak ie  oszczędzające pracę zastosow anie maszyn w  jakiej
kolw iek gałęzi produkcji przynosi ogólną korzyść, k tó ra łączy się tylko 
z pew ną niedogodnością tow arzyszącą w  większości w ypadków  przeno
szeniu kap itału  i pracy z jednej gałęzi produkcji do  drugiej” .

(Niedogodność ta  daje się robotnikowi dostatecznie we zna
ki, jeżeli jest -  jak w nowoczesnej produkcji -  zjawiskiem 
stałym).

t

„Z daw ało  mi się, że  jeśli w łaściciele ziemscy będą  otrzymywali taką 
samą ren tę  w yrażoną w  pieniądzu, to skorzystają na obniżce cen tych 
lub owych tow arów , na k tó re w ydatkują swą rentę -  na obniżce cen, 
k tó rą nieuchronnie wywoła stosow anie maszyn. Sądziłem , że koniec koń
ców kap italista  w  tak i sam sposób osiągnie korzyści. Rzecz oczywista, 
ten , k to w ynalazł maszynę albo pierwszy z pożytkiem  ją zastosow ał, 
osiągnie dodatkow y  korzyść, gdyż przez pew ien czas otrzym ywałby w y
sokie zyski. Jednakże w  m iarę tego, jak  maszyna w chodziłaby w  po
wszechne użycie, cena w ytw orzonego tow aru spadłaby pod wpływem 
konkurencji do poziom u jego kosztów  produkcji. K ap ita lista  osiągałby 
wówczas tak i sam jak przedtem  zysk wyrażony w  pieniądzu, a  w  owej 
ogólnej korzyści ||7371 uczestniczyłby jedynie jako konsum ent, mając 
bowiem  tak i sam dochód pieniężny mógłby rozporządzać większą ilością 
wygód i przyjemności. Sądziłem, że stosow anie m aszyn przyniosłoby też  
klasie robo tn ików  taką sam ą korzyść, gdyż za tak ie  sam e płace w yrażo
ne w pieniądzu mogliby oni nabywać więcej tow arów . Sądziłem  też, że 
nie nastąpiłaby obniżka  płac, gdy kapitalista  m iałby środki po tem u, 
aby nabywać i Zatrudniać taką  sam ą ja k  przed tem  ilość pracy, chociaż 
m usiałby, być może, zatrudniać ją w  produkcji nowego lub w  każdym 
razie jakiegoś innego tow aru . Jeśli zatrudniając taką  samą ilość rąk  ro 
boczych m ożna by dzięki lepszym maszynom w yprodukow ać cztery razy 
więcej pończoch, a  popyt na pończochy podw oiłby się tylko, to  w  prze

m yśle pończoszniczym musiano by zwolnić pew ną liczbę robotników . 
Ponieważ jednak kapitał, k tó ry  ich Zatrudniał, n ie przestałby istnieć, 
a jego posiadacze byliby zainteresow ani w  jego produkcyjnym  Zastoso
waniu. więc zdaw ało mi się, że zastosują go do produkcji jakiegoś in-
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ncgo pożytecznego d la  społeczeństwa tow aru, na który na pewno nie 
zabrakłoby popytu... Skoro więc zdaw ało mi się, że popyt na pracę po 
zostałby taki sam  ja k  przed tem  i że płace nie obniżyłyby się, sądziłem , iż 
klasa pracująca, podobnie jak inne klasy, uczestniczyłaby w  korzyściach, 
k tóre płyną z powszechnej taniości tow arów  w ynikającej ze stosow ania 
maszyn.

Takie były i pozostają bez zm iany m oje poglądy, jeśli chodzi o w ła
ściciela ziemskiego i kapitalistę. Jestem  jednak  przekonany, że zastępo
wanie pracy ludzk ie j przez m aszyny byw a często bardzo szkod liw e dla  
klasy robotn ików ”  (tamże, str. 4 6 6 -4 6 8 ).

Ricardo -  podkreślm y to przede wszystkim -  wychodzi 
z błędnego założenia, że maszyny w prow adza się zawsze w tych 
sferach produkcji, w których istnieje już produkcja kapitali
styczna. A le krosno mechaniczne zastępuje przecież pierwot
nie tkacza ręcznego, jenny [przędzarka mechaniczna] -  przę
dzarza ręcznego, a kosiarka, młocarnia, siewnik zastępują, być 
może, the self-labouring peasant [chłopa, który sam pracuje 
na roli] itd. W  danym wypadku nie tylko wyparty zostaje 
robotnik, ale i jego narzędzie produkcji przestaje być kapita
łem (w Ricardowskim znaczeniu). T aka zupełna lub ostatecz
na deprecjaq'a starego kapitału następuje też wtedy, kiedy 
maszyny rewolucjonizują m anufakturę, k tóra istniała przed ni
mi i opierała się jedynie na podziale pracy. O d  rzeczy byłoby 
mówić tu, że „stary kapitał” nadal affords the same demand 
on labour [ujawnia taki sam popyt na pracę].

The „capital” which was employed by the hand-loom-wea- 
ver, hand-spinner etc. has ceased being „in being” [„kapitał” , 
stosowany przez tkacza ręcznego, przędzarza ręcznego itd.,. 
przestał już „być”].

Przypuśćmy jednak dla uproszczenia dociekań, że maszy
ny w prow adza się tylko {nie ma tu, oczywiście, mowy o sto
sowaniu maszyn w new  trades [nowycb gałęziach produkcji]} 
w  tych sferach, w  których panuje już produkcja kapitalistyczna 
(m anufaktura), bądź naw et w warsztatach, które są już oparte 
na produkcji maszynowej, wobec czego wzmaga się ich zauto
matyzowanie; albo też wprowadza się w nich udoskonalone
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maszyny, które pozwalają bądź zwolnić część dotychczas za
trudnionych robotników, bądź stosować taką samą jak przed
tem ich ilość, wytwarzającą jednak większy produkt. To ostat
nie stanowi, of course [oczywiście], najpomyślniejszy wypa
dek.

Aby zmniejszyć możliwość nieporozumień, należy rozróżniać 
■dwie rzeczy: 1. the funds [fundusze] kapitalisty, który sto
suje maszyny i zwalnia robotników z pracy; 2. the funds spo
łeczeństwa, konsumentów tow arów  tego kapitalisty.

ad. 1. Co się tyczy kapitalisty, który wprowadza maszyny, 
to błędne i niedorzeczne jest twierdzenie, że może on wykła
dać na płacę roboczą taką samą ilość kapitału jak przedtem. 
(N aw et jeśli kapitalista zaciąga pożyczkę, powyższe tw ierdze
nie pozostaje nadal równie niesłuszne -  już nie w  stosunku 
do niego, lecz w stosunku do społeczeństwa.) Część swego 
kapitału kapitalista przekształca w  maszyny i inny capital 
fixe, drugą część -  w  matieres instrumentales, które nie były 
mu przedtem potrzebne, a większą część -  w  m ateriał surowy, 
jeżeli zakładam y, że ze zmniejszoną liczbą robotników produ
kuje on więcej towarów, a więc potrzeba mu też więcej ma
teriału surowego. W  jego gałęzi produkcji kapitał zmienny, 
czyli kapitał wyłożony na płacę roboczą, zmniejszył się w  sto
sunku do kapitału stałego. I  ten stosunek pozostanie (prze
ciwnie, kapitał zmienny zm niejszy się jeszcze bardziej w sto
sunku do kapitału stałego, mianowicie wskutek tego, że wraz 
z akum ulacją rozwijać się będzie produkcyjna siła pracy) na
w e t wtedy, kiedy przedsiębiorstwo kapitalisty tak  się na no
wym szczeblu produkcji rozszerzy, że będzie on mógł zatrudnić 
znów wszystkich zwolnionych robotników, a naw et jeszcze 
większą ich liczbę niż przedtem. (W raz  z akum ulacją jego ka
pitału będzie w  przedsiębiorstwie kapitalisty w zrastał popyt 
na pracę, w  o wiele jednak mniejszym stopniu, niż akumuluje 
się jego kapitał, a jego kapitał absolutnie nigdy nie będzie 
już takim  źródłem  popytu, jakim był przedtem. Ale najbliższym 
tego skutkiem jest wyrzucenie na bruk części robotników.}

Powiedzą nam jednak, że popyt na robotników pozostanie 
pośrednio bez zmiany, wzrośnie bowiem popyt na robotników 
potrzebnych do budowy maszyn. Jednakże Ricardo sam już
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nam dow iódł P57), iż maszyny nie kosztują nigdy tyle pracy, 
ile kosztuje praca, którą zastępują. Być może, iż dzień robo
czy w warsztatach mechanicznych zostanie for some time [przez 
pewien czas] przedłużony ||738 | i że na razie ani jednego do 
datkowego robotnika nie będzie można w nich zatrudnić. Su
rowiec -  np. bawełna -  może nadchodzić z Ameryki i Chin 
i d la  usuniętych z pracy Anglików jest zupełnie obojętne, czy 
wzrasta popyt na niggers or coolies [Murzynów bądź kulisów]. 
A le jeżeli się nawet założy, że surowiec jest krajowego po
chodzenia, to rolnictwo będzie zatrudniało więcej kobiet i dzie
ci, będzie w nim potrzeba więcej koni itd., będzie się może 
produkowało więcej jednego produktu, a mniej jakiegoś in
nego. N ie powstanie jednak popyt na zwolnionych robotni
ków, gdyż i tu, w  rolnictwie, odbywa się taki sam proces, 
który wywołuje nieustanne względne przeludnienie.

Prim a facie nie wydaje się prawdopodobne, aby wprow a
dzenie maszyn zwalniało po stronie fabrykanta kapitał przy 
pierwszej lokacie. W prowadzenie maszyn sprawia tylko, że 
kapitał fabrykanta znajduje inne zastosowanie, którego naj
bliższym wynikiem jest według samego założenia zwolnienie 
robotników i przemiana części kapitału zmiennego w kapitał 
stały.

ad  2. Po stronie społeczeństwa, wskutek potanienia towaru 
produkowanego przez maszynę, zwalnia się przede wszystkim 
dochód; kapital o tyle tylko zwalnia się bezpośrednio, o ile 
fabrykowany artykuł wchodzi jako element produkcji do ca
pital constant. {Jeżeli wchodzi do average [przeciętnej] kon
sumpcji robotników, to w edług opinii samego R icarda fak t ten 
pociąga za sobą obniżenie o f real wages [realnych plac robo
czych] 11581 także i w innych gałęziach przemysłu.} Jedna część 
zwolnionego dochodu zostanie skonsumowana w  postaci tego 
samego artykułu, bądź to dlatego, że jego potanienie udostęp
ni go nowym kategoriom konsumentów (zresztą, w  tym wy
padku nie zwolniony dochód is expended on the article [wy
datkuje się na ów artykuł]), bądź też dlatego, że dawni kon
sumenci będą spożywali więcej tego artykułu, który stał się 
tańszy, np. cztery pary pończoch bawełnianych zam iast jednej 
pary. Inna część dochodu zwolnionego we wspomniany sposób
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może służyć do rozszerzenia gałęzi produkcji, do której w pro
wadzono maszyny, albo do stworzenia nowej gałęzi produkcji, 
w której a d ifferent commodity is produced [wytwarza się 
inny tow ar], albo też do rozszerzenia jakiejś gałęzi produkcji, 
k tóra już przedtem istniała. Bez względu na jego przeznacze
nie, dochód, zwolniony we wskazany sposób i z powrotem 
przekształcony w  kapitał, zaledwie wystarczy', aby wchłonąć 
tę część przyrostu ludności, która rokrocznie świeżo napływa 
do każdej gałęzi produkcji, a przed którą przede wszystkim 
zamknęła się stara gałąź produkcji. Jednakże być też może, iż 
część zwolnionego dochodu zostanie wymieniona na produkty 
zagraniczne albo skonsumują ją robotnicy nieprodukcyjni. N ie  
ma jednak bynajmniej koniecznego zw iązku m iędzy zw olnio
nym  dochodem i zw olnionym i od dochodu robotnikami.

Jednakże * cały swój wywód Ricardo oparł na następują
cym niedorzecznym wyobrażeniu:

K apitał fabrykanta wprowadzającego do produkcji maszy
ny is not set free [nie zostaje zwolniony]. Otrzymuje tylko 
inne przeznaczenie, i to takie przeznaczenie, wskutek którego 
nie przekształca się on, jak przedtem, w  płacę roboczą d ła 
discharged workingmen [zwolnionych z pracy robotników]. 
K apitał ten przekształca się po części ze zmiennego w  stały. 
Gdyby naw et część jego się zwolniła, to wchłonęłyby ją te 
sfery produkcji, w  których the discharged labourers nie mogą 
pracować, a  które w  najlepszym wypadku stanowią schronisko 
dla ich remplaęants [zastępców].

Ale rozszerzając stare trades lub zakładając nowe, zwolnio
ny dochód -  jeżeli jego zwolnienie nie zostanie sparaliżowa
ne przez zwiększoną konsumpcję artykułu, który potaniał, bądź 
jeżeli ów dochód nie ulegnie wymianie na zagraniczne środki 
utrzymania -  otw iera tylko niezbędny vent (if it does so!) 
[ujście (jeżeli je otw iera!)] dla tej napływającej rokrocznie 
części przyrostu ludności, która znajduje przede wszystkim 
zamkniętą dla siebie ową starą gałąź produkcji, w której w pro
wadzono maszyny.

* W  rękopisie-. 3. Jednakże. -  Red.
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Ale oto na czym polega niedorzeczne założenie, stanowiące 
ukrytą podstawę rozumowania Ricarda:

Środki utrzym ania konsumowane przedtem przez robotni
ków, których obecnie zwolniono, istnieją przecież nadal i po 
dawnemu znajdują się przecież na rynku. Z drugiej strony, 
na rynku znajdują się również te ręce robocze. A  więc mamy 
z jednej strony środki utrzym ania (a przeto i środki płatnicze) 
dla robotników, óuvd[J.si [potencjalny] kapitał zmienny, 
z drugiej zaś strony mamy nie zatrudnionych robotników. Ist
nieje tedy fund [fundusz] do uruchomienia tych robotników. 
Znajdą oni więc zajęcie.

Rzecz to nie do wiary, żeby nawet taki ekonomista jak 
Ricardo plótł podobne brednie, od których włosy jeżą się na 
głowie.

W myśl powyższego w społeczeństwie burżuazyjnym żaden 
zdolny do pracy i chcący pracować człowiek nie byłby nigdy 
skazany na głód, kiedy na rynku, w  społeczeństwie, znajdują 
się środki utrzymania, którymi można mu zapłacić for any 
occupation whatever [za tę lub ową robotę].

Przede wszystkim owe środki utrzym ania bynajmniej nie 
występują wobec zwolnionych z pracy robotników jako ka
pitał.

Przypuśćmy, że w następstwie wprow adzenia maszyn na 
bruku znalazło się naraz 100 000 robotników. Przede wszyst
kim nie ma w tedy naw et cienia wątpliwości, ||739 | że znaj
dujące się na rynku agricultural products, które wystarczają 
przeciętnie na cały rok, a przedtem były przedmiotem kon
sumpcji tych robotników, nadal znajdują się na rynku. Co by 
się stało, gdyby na produkty te nie było popytu i gdyby za
razem nie można ich było eksportować? Ponieważ podaż 
wzrosłaby względnie, w  stosunku do popytu, ich cena obniży
łaby się, a  wskutek tej obniżki ceny podniosłaby się ich kon
sumpcja, chociaż 100 000 zwolnionych robotników przymierało
by głodem. N ie trzeba by tu nawet było spadku ceny owych 
produktów. Będzie się ich może mniej importowało bądź wię
cej eksportowało.

Ricardo wychodzi z fantastycznego założenia, mniema bo
wiem, że cały mechanizm społeczeństwa burżuazyjnego skon
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struowany jest tak nicely [doskonale], że jeśli np. zwalnia się 
z pracy dziesięciu robotników, ich środki utrzymania, które 
się teraz zwolniły, muszą być bezwzględnie skonsumowane 
d ’une faęon ou d ’une autre [w ten lub inny sposób] przez 
tych samych dziesięciu robotników, gdyż w  przeciwnym razie 
nie znajdą one odbiorcy; jak gdyby nie było całego mnóstwa 
ludzi na wpół zatrudnionych lub w  ogóle pozbawionych pra
cy, ludzi skazanych na nieustanną poniewierkę na dnie spo
łeczeństwa, i jak gdyby kapitał istniejący w  postaci środków 
utrzymania był wielkością stałą.

Gdyby wskutek zmniejszającego się popytu spadła cena 
rynkowa zboża, zm niejszyłby się kapitał (jego wyraz pienięż
ny) istniejący w  postaci zboża, i gdyby zboża nie mpżna było 
wywieźć za granicę, wymieniono by je na skromniejszą część 
of money revenue [pieniężnego dochodu] społeczeństwa. A  cóż 
dopiero, gdyby kapitał istniał w postaci wyrobów fabrycz
nych! W  ciągu wielu la t the hand-loom-weavers w ere gra
dually starving [tkacze ręczni stopniowo wymierali z głodu], 
a  w  tym samym czasie produkcja i eksport angielskich tkanin 
bawełnianych ogromnie się powiększyły. W  tym samym czasie 
(w latach 1838-1841) podniosły się ceny of provisions [środ
ków wyżywienia]. A  tkacze nie mieli ani czym okryć grzbietu, 
ani provisions enough to keep soul and life together [dość 
środków wyżywienia, aby dusza nie rozstała się z ciałem]. 
N ieustanne sztuczne stwarzanie nadm iaru ludności, który 
wchłaniany jest jedynie w czasie gorączkowej prosperity, sta
nowi jeden z nieodzownych w arunków produkcji nowoczesne
go przemysłu. I  nic nie stoi też temu na przeszkodzie, że 
równocześnie część kapitału pieniężnego leży bezczynnie, bez 
zastosowania, że równocześnie wskutek względnej nadproduk
cji spada cena środków utrzym ania i że równocześnie umierają 
z głodu robotnicy, których maszyny usunęły z pracy.

Rozumie się, że praca, która się zwolniła, musi pospołu ze 
zwolnioną częścią dochodu lub kapitału in the long run find 
its vent in a new trade [znaleźć sobie koniec końców ujście 
w  jakiejś nowej gałęzi produkcji] bądź w  starych gałęziach, 
jeżeli zostały one rozszerzone; ale z tego większą korzyść niż 
sami displaced men [zwolnieni robotnicy] mają ich rempla-
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ęants {zastępcy]. Powstają wciąż nowe rozgałęzienia mniej lub 
bardziej nieprodukcyjnych dziedzin pracy, w których w ydat
kuje się bezpośrednio dochód. D o tego dołącza się tworzenie 
du capital fixe (kolejnictwo itd.) i powstająca dzięki niemu 
możliwość of labour of superintendence [pracy nadzorującej]; 
dołącza się też produkcja przedmiotów zbytku itp., handel 
zagraniczny, coraz bardziej różnicujący artykuły, na które wy
daje się dochód.

D latego też wychodząc ze swego niedorzecznego punktu 
widzenia Ricardo przypuszcza, że wprowadzenie maszyn tylko 
w tedy szkodzi robotnikom, kiedy wskutek tego zmniejsza się 
the gross produce [produkt brutto] (a przeto i gross revenue 
[dochód b ru tto ]); podobny wypadek może się oczywiście zda
rzyć w  wielkim gospodarstwie rolnym, kiedy jako siłę po
ciągową wprowadza się konie, konsumujące zboże, które do
tychczas spożywali robotnicy, bądź kiedy pola zbożowe prze
kształca się w  pastwiska d la  owiec itd. A le zupełnym absur
dem jest rozszerzanie powyższego wypadku na przemysł we 
właściwym znaczeniu tego wyrazu, na przemysł, który by
najmniej nie zacieśnia rynku zbytu swego gross produce do 
rynku wewnętrznego. (Zresztą, kiedy jedna część robotników 
ginie z głodu, druga ich część może się lepiej odżywia, lepiej 
ubiera; to samo stosuje się do robotników nieprodukcyjnych 
i warstw  pośrednich między robotnikiem i kapitalistą.)

N a wskroś mylna jest opinia, że powiększona ilość (lub 
w ogóle ilość) artykułów wchodzących w  skład dochodu sama 
przez się stanowi the fund [fundusz] d la  robotników bądź 
reprezentuje wobec nich kapitał. Jedną część tych artykułów 
spożywają robotnicy nieprodukcyjni lub osoby, które nie są 
robotnikami. Inną ich część handel zagraniczny może z formy, 
w której służą one za płacę roboczą -  z ich prymitywnej for
my -  przekształcić w  taką formę, w  której wchodzą one do 
dochodu bogaczy lub służą jako element produkcji kapitału 
stałego. Wreszcie, sami zwolnieni z pracy robotnicy konsu
mują pewną część tych artykułów  w  workhouse [domu pracy], 
w więzieniu, konsumują w charakterze jałmużny bądź jako 
skradzione dobro, bądź też jako wynagrodzenie za nierząd, 
który upraw iają ich córki.
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Niżej zestawię pokrótce tezy, w których Ricardo rozwija 
swą niedorzeczną koncepcję. Jak  sam on oświadcza, za bo
dziec posłużyła mu tu rozpraw a Bartona, nad którą wypadnie 
nam więc zastanowić się po przytoczeniu owych cytatów z R i
carda.

J|7401 Rozumie się samo przez się, że aby rokrocznie za trud
niać określoną liczbę robotników, należy produkować w ciągu 
roku określoną ilość of food and necessaries. W  wielkim 
gospodarstwie rolnym, w  hodowli bydła itd. może się zda
rzyć, że the net income [dochód netto] (zysk i renta) powięk
sza się, gdy tymczasem the gross income [dochód brutto], 
ilość necessaries przeznaczonych na utrzymanie robotników, 
zmniejsza się. A le nie o to tutaj chodzi. Ilość artykułów wcho
dzących do konsumpcji albo -  że użyjemy wyrażenia Ricar
da -  artykułów  wchodzących w skład gross revenue może być 
powiększona, ale wskutek tego niekoniecznie musi się po
większyć ta  część artykułów, która przekształca się w kapitał 
zmienny. Może się naw et zmniejszyć. W tedy konsumują wię
cej w  charakterze dochodu kapitaliści, właściciele ziemscy, 
ich retainers [sługi], klasy nieprodukcyjne, państwo, klasy 
pośrednie (handlowcy) itd.

O to co leży u podstaw  wywodów Ricarda (i B artona): Ri
cardo wychodził pierwotnie z założenia, iż wszelka akumulacja 
kapitału równa się powiększeniu kapitału zmiennego i że d la
tego popyt na pracę bezpośrednio wzrasta proporcjonalnie do 
akumulacji kapitału. Założenie to jest jednak błędne, gdyż 
wraz z akum ulacją kapitału następuje zm iana jego składu or
ganicznego i stała część kapitału w zrasta w szybszym tempie 
niż część zmienna. N ie wstrzymuje to wszakże nieustannego 
wzrostu dochodu pod względem wartości i ilości. Ale z tego 
powodu nie w ykłada się na płacę roboczą odpowiednio po
większonej części łącznego produktu. Klasy i podklasy spo
łeczne, które nie utrzym ują się bezpośrednio z pracy własnych 
rąk, wzrastają liczebnie i żyją lepiej niż przedtem, podobnie 
wzrasta też liczba robotników nieprodukcyjnych.

N ie będziemy tu rozpatrywali dochodu  kapitalisty, który 
przekształca w  maszyny część swego kapitału zmiennego 
(i który w  tych wszystkich sferach produkcji, gdzie surowiec
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stanowi jeden z elementów składających się na wartość pro
duktu, powinien też dlatego wykładać na surowiec większą 
część kapitału w stosunku do ilości pracy, którą stosuje), do
chód ten bowiem nie ma bezpośrednio nic wspólnego z roz
trząsaną sprawą. Zarówno jego kapitał, który rzeczywiście 
został wchłonięty przez proces produkcji, jak i jego dochód 
istnieją z początku w  postaci produktów  lub raczej towarów  
przez niego samego wytwarzanych, np. w postaci przędzy, je
żeli kapitalista jest właścicielem przędzalni. Część tych tow a
rów (bądź pieniędzy, za które kapitalista je sprzedaje) prze
kształca on w maszyny, matieres instrumentales i surowiec 
(after the introduction of machinery [po wprowadzeniu ma
szyn]), a  więc nie wypłaca jej już po dawnemu robotnikom 
tytułem ich zarobków, czyli nie przekształca jej pośrednio 
w środki u trzym ania robotników. Oprócz niektórych wyjąt
ków z dziedziny rolnictwa, kapitalista będzie więcej niż przed
tem produkował tych towarów, chociaż zw olnieni przezeń ro
botnicy przestali już być konsumentami, a więc i dem anders 
[nabywcami] jego wyrobów, czym byli przedtem. N a rynku 
istnieje teraz większa ilość tych towarów, mimo że przestały 
one istnieć d la  robotników thrown on the street [wyrzuconych 
na bruk] alb.o nie istnieją już dla nich w  takiej ilości jak 
dawniej. Co się więc przede wszystkim tyczy własnego pro
duktu kapitalisty, to nawet wtedy, kiedy produkt ten wcho
dzi w skład konsumpcji robotnika, nie ma sprzeczności między 
powiększeniem jego ilości i faktem, że część tego produktu 
przestała już dla robotników istnieć w charakterze kapitału. 
Natom iast większa część łącznego produktu musi teraz zastę
pować tę część kapitału stałego, która sprowadza się do ma
szyn, matieres instrumentales i materiału surowego, czyli więk
szą niż przedtem część produktu łącznego musi wymieniać 
się teraz na większą ilość tych elementów reprodukcji. Gdyby 
zachodziła sprzeczność między powiększeniem się ilości to
warów dzięki stosowaniu maszyn i zmniejszeniem się popytu, 
który istniał przedtem na towar, wytwarzany teraz przez te 
maszyny (mianowicie popytu ze strony robotników zw olnio
nych z  pcacy), to in most cases [w większości wypadków] nie 
można by w ogóle wprowadzać do produkcji maszyn. A  więc
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ilość wytwarzanych towarów i owa część tych towarów, którą 
przekształca się z powrotem w płacę roboczą, nie znajdują się 
w  żadnym określonym stosunku lub koniecznym związku, je
żeli* rozpatrywać sam kapitał, którego część przekształcona 
zostaje nie w pracę najemną, lecz w maszyny.

Co się nadto tyczy społeczeństwa, to odbywa się w nim 
proces zastępowania jego dochodu lub raczej poszerzania gra
nic tego dochodu przede wszystkim dzięki artykułowi, który 
potaniał wskutek zastosowania maszyn. D ochód ten może po 
dawnemu be spent [być wydatkowany] jako dochód, a jeśli 
większa jego część przekształci się w kapitał, to istnieje już 
przecież przyrost ludności (oprócz sztucznie wywołanego nad
miaru ludności), który może wchłonąć część dochodu prze
kształcającą się w kapitał zmienny.

A więc prima facie pozostaje tylko to : mimo discharging 
of hundred men [zwolnienia z pracy stu robotników] itd., 
produkcja wszelkich innych artykułów, w szczególności także 
w  tych sferach, które wytwarzają artykuły wchodzące w skład 
konsumpcji robotników, odbywa się nadal w  dotychczasowej 
skali; tak jest niewątpliwie w  chwili zwolnienia robotników. 
Toteż o ile zwolnieni robotnicy reprezentowali popyt na te 
artykuły, popyt zmniejszył się, chociaż podaż się nie zmieniła. 
Jeżeli więc to zmniejszenie popytu nie zostanie z innej strony 
wyrównane, to nastąpi spadek ceny danego tow aru (albo też 
zam iast spadku ceny, na rynku może pozostać większa ilość 
tow aru jako rezerwa na rok przyszły). G dyby zarazem od
powiedni artykuł nie nadaw ał się do eksportu i popyt był 
nadal mniejszy niż przedtem, to zmniejszyłaby się reprodukcja 
tego artykułu, niekoniecznie jednak musiałby się zmniejszyć 
||7411 kapitał stosowany w tej sferze produkcji. Produkow a
łoby się, być może, więcej mięsa lub więcej roślin technicz
nych, bądź wykwintnych comestibles [wiktuałów], mniej psze
nicy, a  więcej owsa dla koni itd ., albo mniej fustian jackets 
[barchanowych kaftaników ], a  więcej ubrań mieszczańskich 
itd. Jednakże wcale nic musiałby koniecznie nastąpić któryś 
z tych skutków, gdyby dzięki potanieniu np. wyrobów baw eł
nianych robotnicy zatrudnieni w produkcji mogli więcej wy
datkować na żywność itd. Można wytwarzać taką samą jak
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przedtem, a naw et większą ilość tow arów  -  a w tej liczbie 
z kategorii tych, co wchodzą w skład konsumpoji robotników -  
chociaż mniej kapitału, mniejszą część łącznego produktu 
przekształca się w kapitał zmienny, czyli wydatkuje się na 
płacę roboczą.

N ie można też powiedzieć, żeby d la producentów  tych arty
kułów zwolniła się tu część ich kapitału. W  najgorszym wy
padku zmniejszy się popyt na tow ar owych producentów  i d la 
tego reprodukcja ich kapitału będzie się odbyw ała w trudniej
szych warunkach, gdy ceny ich towaru będą spadały. D latego 
też obniżyłby się od razu własny dochód tych producentów, 
jak to bywa przy każdym spadku cen towarowych. N ie można 
jednak utrzymywać, że jakakolwiek część ich towarów  wystę
powała wobec zwolnionych z pracy robotników w  charakte
rze kapitału i że teraz „zwolniono” ją równocześnie z tymi 
robotnikami. W  charakterze kapitału występowała wobec 
zwolnionych robotników ta  część towaru wyprodukowanego 
teraz za pomocą maszyn, którą otrzymywali oni w  postaci 
pieniędzy i wymieniali na inne towary (środki utrzym ania), 
a wobec tych tow arów  robotnicy nie występowali jako kapitał, 
lecz one występowały wobec ich pieniędzy jako towary. Jest 
to więc zupełnie odmienny stosunek. Farm er lub inny kapi
talista, którego tow ar robotnicy ci kupowali za swą płacę ro
boczą, nie występował wobec nich w  charakterze kapitalisty 
i nie zatrudniał ich jako robotników. Przestali oni tylko być 
dla niego nabywcami, co praw dopodobnie -  if not counter
balanced by other circumstances [jeżeli nie zrównoważą tego 
inne okoliczności] -  może wywołać chwilową deprecjację jego 
kapitału, lecz nie zwolni kapitału d la  robotników zwolnionych 
z pracy. K apitał, który ich zatrudniał, „istnieje jeszcze” , ale 
już nie w tej formie, w  której sprow adza się on do płacy 
roboczej (bądź sprowadza się do niej tylko pośrednio i w  
mniejszym stopniu).

W  przeciwnym razie każdy, kto wskutek fatalnego trafu 
pozostał bez grosza przy duszy, zwalniałby kapitał for his 
own employment [który by jego samego zatrudnił].
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Id ) R i c a r d o  s ł u s z n i e  u j m u j e  n i e k t ó r e  n a s t ę p s t w a ,  
j a k i e  w p r o w a d z e n i e  m a s z y n  p o c i ą g a  z a  s o b ą  

d l a  k l a s y  r o b o t n i c z e j .
A p o l o g e t y c z n e  w y o b r a ż e n i a  w  R i c a r d o w s k i m  

o b j a ś n i e n i u  z a g a d n i e n i a ]

Przez gross revenue Ricardo rozumie tę część produktu, 
która zastępuje płacę roboczą i surplus value [wartość do
datkową] (profits and rents), przez net revenue -  surplus 
produce, który identyczny jest z surplus value. Ricardo zapo
mina tu, podobnie jak i w całej swej teorii ekonomicznej, że 
część of gross produce powinna zastępować wartość maszyn 
i materiału surowego, słowem -  kapitału stałego.

*

Następujące niżej wywody Ricarda są ciekawe po części 
ze względu na niektóre trafiające się w  nich uwagi, a po 
części dlatego, że mutatis mutandis mają praktyczne znacze
nie d la  great agriculture, zwłaszcza d la hodowli owiec. A więc 
tu  znów zarysowuje się granica produkcji kapitalistycznej. 
Celem określającym tę produkcję bynajmniej nie jest produkcja 
dla  producentów  (workmen [robotników]), lecz jej wyłącz
nym celem jest the net revenue (profit and rent) [czysty do
chód (zysk i renta)], i to nawet wtedy, kiedy osiąga się go 
kosztem wielkości tej produkcji, kosztem wytworzonego kon
tyngentu towarów.

„B łąd mój pow stał w skutek przypuszczenia, że gdy tylko dochód  
netto  społeczeństwa w zrasta, w zrasta też jego dochód brutto. Teraz 
wszakże mam podstaw y sądzić, że jeden fundusz, który jest źródłem  d o 
chodów  właścicieli ziem skich  i kapita listów , m oże wzrastać, gdy tym 
czasem inny fundusz, od  którego głów nie za leży sytuacja klasy pracują
cej, m oże się zm niejszać. Z  tego, jeżeli się nie mylę, wynika, że ta sama 
przyczyna, k tóra może zwiększyć dochód netto  kraju, może rów nocze
śnie w y w o ła  nadmiar ludności i pogorszyć sytuację robotnika” (tamże, 

s tt. 469).
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Należy przede wszystkim zaznaczyć, co następuje: Ricardo 
przyznaje tu, że przyczyny, które powiększają bogactwo kapi
talistów  i właścicieli ziemskich, „m ogą wywołać nadmiar lud
ności", czyli że the redundancy [nadmiar] ludności lub over
population [przeludnienie] przedstawiono tu jako skutek sa
mego procesu bogacenia się i jako skutek rozwoju siły pro
dukcyjnej, stanowiącego w arunek tego procesu.

Co się tyczy funduszu, z którego the capitalists and land
lords czerpią swe dochody, i, z drugiej strony, co się tyczy 
funduszów, z których robotnicy czerpią dochody, to tym 
wspólnym funduszem jest przede wszystkim łączny produkt. 
Znaczna część produktów , które wchodzą do konsumpcji ka
pitalistów i właścicieli ziemskich, nie wchodzi do konsumpcji 
robotników. Z  drugiej jednak strony niemal wszystkie pro
dukty, które wchodzą do konsumpcji robotników -  in fact 
plus ou moins [faktycznie mniej więcej] wszystkie te pro
dukty -  wchodzą też do konsumpcji właścicieli ziemskich 
i kapitalistów, w raz z ich retainers, hangers-on [sługami, pie- 
czeniarzami], psami i kotami. N ie należy wyobrażać sobie, że 
miałyby tu istnieć dw a w  swej istocie odrębne fundusze ustalo
nej wielkości. W ażne jest to, jaki odpowiedni udział w  tym 
wspólnym funduszu ma każda ze stron. Cel produkcji kapi
talistycznej sprowadza się do tego, aby za pomocą danej ilości 
of wealth [bogactwa] uzyskać jak największą ilość of surplus 
produce, czyli of surplus value. Cel ten osiąga się dzięki temu, 
że kapitał stały rośnie stosunkowo prędzej niż kapitał zmien
ny, czyli dzięki temu, że jak najmniejszy kapitał zmienny uru
chamia ||742 | jak największy kapitał stały. W  o wiele ogól
niejszym znaczeniu tedy, niż kwestię ujmuje tu Ricardo, ta 
sama cause [przyczyna] sprawia, że fund, z którego the ca
pitalists and landlords czerpią swe dochody, powiększa się 
wskutek zmniejszenia się funduszu, z którego dochody czerpią 
robotnicy.

N ie należy z tego wnioskować, że fundusz, z którego otrzy
mują dochody robotnicy, zmniejsza się absolutnie, lecz że 
zmniejsza się tylko względnie, w  stosunku do łącznego wy
niku ich czynności wytwórczych. I jest to jedyna ważna sprawa 
w związku z określeniem tej odpowiedniej części, którą
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przywłaszczają sobie robotnicy z bogactwa stworzonego przez 
nich samych.

„Przypuśćm y, że kapitalista  stosuje kapital w artości 20 000 f. szt. 
i że prow adzi łącznie gospodarstw o farm era i fabrykę artykułów  pierw 
szej potrzeby. Przypuśćmy następnie, że z tego kapitału  ulokow ał on 
7000 f. szt. w kap ita le  trw ałym , czyli w  budynkach, narzędziach itp., 
a  pozostałe 13 000 f. szt. zastosow ał jako kap itał obrotow y przezna
czony na utrzym anie pracy. Przypuśćmy wreszcie, iż zysk wynosi 10°/o 
i że wobec tego kap itał kapitalisty  pow raca corocznie do  swego p ie r
w otnego stanu spraw ności i przynosi zysk w  wysokości 2000 f. szt.

K apitalista  rozpoczyna corocznie swe operacje m ając w  posiadaniu 
żywność i artykuły pierwszej potrzeby w artości 13 000 f. szt., wszystko 
to  w  ciągu roku sprzedaje swym robotnikom  za powyższą sumę pienięż
ną i w  ciągu tego samego okresu wypłaca im w  pieniądzu taką  samą 
sumę tytułem  zarobków . W  końcu roku  będzie on posiadał przywrócony 
przez robotników  zasób żywności i artykułów  pierwszej potrzeby w arto 
ści 15 000 f. szt. Z  tego 2000 f. szt. kap italista  sam skonsumuje lub 
użyje tak , jak mu się będzie podobało".

{ Istota o f surplus value  wyrażona tu jest w  sposób nader 
plastyczny. Ustęp ten znajduje się na str. 469/470 pracy Ri
carda.}

„Jeśli chodzi o te  produkty, to  p roduk t brutto  za ten rok  wynosi 
15 000 f. szt., p rodukt zaś ne tto  2000 f. szt. Przypuśćmy teraz, że 
w  następnym  roku kap italista  połow ę swych robotników  zatrudn i przy 
budow ie maszyny, a  d rugą połow ę, jak  zwykle, w  produkcji żywności 
i artykułów  pierwszej potrzeby. W  ciągu tego roku wypłaci on, jak 
zwykle, sumę 13 000 f. szt. tytułem  zarobków  robotniczych i sprzeda 
swym robotnikom  za tę  sam ą sumę żywność i artykuły pierwszej po
trzeby. Jak  jednak  będzie p rzedstaw iała się spraw a w  roku następnym ?

Przez czas, który potrw ałaby budow a maszyny, uzyskano by tylko 
połow ę zwykłej ilości żywności oraz artykułów  pierwszej potrzeby i re
prezentow ałyby one tylko połow ę w artości, k tó rą  m iała wytw orzona 
przedtem  ilość. W artość maszyny wynosiłaby 7500 f. szt., w artość zaś 
żywności i artykułów  pierwszej potrzeby rów nież 7500 f. szt., a  zatem  
kapitał należący do kapitalisty  byłby takiej samej wielkości jak przed
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tem , oprócz bowiem tych dwóch w artości kap italista  posiadałby jeszcze 
kap itał trw ały wartości 7000 f. szt., co uczyniłoby razem  20 000 f. szt. 
kap itału  i 2000 f. szt. zysku. Po potrąceniu tej ostatniej sumy przezna
czonej na pokrycie własnych w ydatków  kapitalisty  pozostałoby mu na 
dalsze operacje nie więcej niż 5500 f. szt. kapitału  obrotow ego. A  więc 
środki kapitalisty  przeznaczone na zatrudnienie pracy zmniejszyłyby się 
z 13 000 do 5500 f. szt. i w skutek tego zbędna stałaby się cala praca, 
którą  przed tem  zatrudniał kapita l wynoszący 7500 f. sz t."

{Ale stałoby się to tak ie  wtedy, kiedy by za pomocą tej 
maszyny kosztującej 7500 f. szt. wyprodukowano teraz zu
pełnie taką samą ilość produktów , jak wyprodukowano przed
tem stosując kapitał zmienny w  wysokości 13 000 f. szt. Jeżeli 
założymy, że zużycie maszyny równa się w  ciągu roku jednej 
dziesiątej, czyli 750 f. szt., to wartość produktu, k tóra wyno
siła przedtem 15 000 f. szt., równałaby się teraz 8250 f. szt. 
(Pomijamy zużycie pierwotnego kapitału trwałego w  wyso
kości 7000 f. szt., o którego zastąpieniu Ricardo w  ogóle nie 
wspomina.) W  tej sumie 8250 f. szt. kwota 2000 f. szt. sta
nowiłaby zysk, podobnie jak przedtem stanowiła zysk z sumy 
15 000 f. szt. Farm er wygrałby na tym, gdyby konsumował 
sam food and necessaries w  charakterze dochodu. W ygrałby 
również, gdyby mógł dzięki temu obniżyć płace robotników, 
których zatrudnia u siebie, i część jego kapitału zmiennego 
zwolniłaby się. Jest to ta  część kapitału zmiennego, która to 
a certain degree [do pewnego stopnia] mogłaby zastosować 
nową pracę, ale tylko dlatego, że obniżyłaby się realna płaca 
tych robotników, którzy pracują nadal. W  ten sposób -  kosztem 
pracujących robotników -  można by zatrudnić ponownie nie
w ielką część zwolnionych. A le okoliczność, że ilość produktów 
byłaby taka sama jak przedtem, nie mogłaby się zwolnionym 
robotnikom na nic przydać. Gdyby płaca robocza pozostała 
bez zmiany, nie zwolniłaby się żadna część kapitału zmienne
go. W artość produktu -  8250 f. szt. -  nie podniosła się z tego 
powodu, że reprezentuje tyleż necessaries and food, ile repre
zentowało przedtem 15 000 f. szt. Farm er musiałby sprzedać 
swój produkt za 8250 f. szt., po części, aby zastąpić zużycie 
maszyn, a po części, aby zastąpić swój kapitał zmienny. G dy
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by to potanienie of food and necessaries nie wywołało ogól
nego spadku płacy roboczej albo spadku ceny of ingredients 
entering into the reproduction of the constant capital [elemen
tów  wchodzących do reprodukcji kapitału stałego], to pow ięk
szyłby się tylko dochód społeczeństwa w  tej jego części, w któ
rej it is expended on food and necessaries [wydatkuje się go 
na środki wyżywienia i artykuły pierwszej potrzeby]. Pewna 
część robotników nieprodukcyjnych oraz produkcyjnych itd. 
miałaby bardziej dostatnie życie. V oilä tout [O t i wszystko], 
(Ta część robotników mogłaby też oszczędzać, ale jest to 
zawsze action in the future [akcja odłożona na czas przyszły].) 
Zwolnieni z pracy robotnicy nadal szukaliby daremnie zajęcia, 
chociaż tak samo jak przedtem istniałaby fizyczna  możliwość 
ich utrzymania. Ale i w reprodukcji stosow’ano by taki sam 
kapitał jak przedtem. Ale część produktu  (wartość jego obni
żyła się), k tóra istniała przedtem w charakterze kapitału, istnie
je teraz w charakterze dochodu .}

„Zm niejszona ilość pracy, k tó rą  może zatrudnić kapitalista , musi oczy
wiście wytworzyć za pom ocą maszyny -  po potrąceniu kosztów jej n a 
praw y -  w artość w  wysokości 7500 f. szt., tzn. m usi zastąpić kapital 
obrotow y w raz z zyskiem z łącznego kap itału  wynoszącym 2000 f. szt. 
Jeśli jednak  to  nastąpi, ||743  | jeśli dochód netto  nie zmniejszy się, to 
cóż za znaczenie m a d la  kapitalisty  okoliczność, że w artość dochodu 
bru tto  rów na się 3000 f. szt., 10 000 f. szt. bądź też 15 000 f. sz t.?”

(Jest to bezwzględnie słuszne. Wielkość of the gross income 
jest dla kapitału sprawą zupełnie obojętną. Interesuje go je
dynie the net income.)

„W  tym więc w ypadku w artość produktu  bru tto  zmniejszy się 
z 15 000 f. szt. do 7500 f. szt., mimo że w artość produktu  netto  nie 
zmniejszyła się, a jego zdolność nabyw ania tow arów  m ogła była znacz
nie wzrosnąć. Poniew aż zaś m ożność zapew nienia ludności utrzym ania  
i zatrudnienia pracy za leży zaw sze od w ielkości produktu  brutto danego  
narodu, a nie od  w ielkości produktu  ne tto ”

(S tąd  predylekcja A dam a Smitha do gross produce, prze
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ciwko której występuje Ricardo Patrz ch. X X V I ,  „O dochodzie 
brutto i dochodzie netto”. Rozdział ten Ricardo rozpoczyna 
następującymi słowami:

„A dam  Smith stale przecenia korzyści, k tóre  kraj czerpie z wysokiego 
dochodu brutto , w porów naniu z korzyściami płynącymi z wysokiego 
dochodu n e tto ” (tam że, str. 415)} , „popyt na pracę będzie nieuchronnie 
musiał się zm niejszyć, pow stanie nadmiar ludności, a klasa robotnicza 
skazana będzie na niedolę i ubóstw o” .

(A więc labour becomes redundant [praca staje się zbytecz
nej, gdyż the dem and for labour diminishes, and tha t dem and 
diminishes in consequence of the developm ent in the produc
tive powers of labour [popyt na pracę zmniejsza się, a popyt 
zmniejsza się wskutek rozwoju produkcyjnej siły pracy]. O sta t
nie zdanie znajduje się u Ricarda na str. 471).

„Poniew aż jednak możność oszczędzania części dochodu w  celu d o 
dania je j do kapitału musi zależeć od  tego, w  jak im  stopniu dochód  
netto  wystarcza, aby zaspokoić potrzeby kapitalisty  -  obniżka  cen to 
warów w sku tek  zastosow ania m aszyn przyczyniłaby się nieuchronnie  do 
tego, że kapitalista, którego potrzeby w cale by się nie zm ien iły” {but 
his w ants enlarge [ale jego potrzeby rosną]}, „miałby w iększą  m ożność  
oszczędzania, czyli byłoby m u łatw iej przekształcać doebód  w  kapita ł”.

{W  myśl powyższego część kapitału -  nie, kiedy chodzi 
o wartość, lecz kiedy chodzi o wartości użytkowe, o materialne 
elementy, z których składa się ta część -  przekształca się z po
czątku w  dochód, aby potem część dochodu znowu to transfer 
into capital [przekształcić w  kapitał]. N p. część produktu 
w kwocie 7500 f. szt., kiedy na kapitał zmienny wyłożono 
13 000 f. szt., weszła do konsumpcji robotników zatrudnionych 
przez farm era i ta  część produktu stanowiła część jego kapita
łu. W skutek wprowadzenia do produkcji maszyn wytwarza 
się w  myśl naszego założenia tyleż produktu, co przedtem, ale 
jego wartość wynosi już tylko 8250 f. szt. zam iast poprzednich 
15 000 f. szt. I ten produkt, który stał się tańszy, wchodzi 
w przeważnej części bądź do dochodu farm era, bądź też do
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dochodu nabywców of food and necessaries. Konsumują oni 
teraz część produktu w charakterze dochodu, część, którą 
wprawdzie także konsumowali przedtem w  charakterze do
chodu the labourers farm era (zwolnieni teraz z pracy), farm er 
konsumował ją jednak w  sposób przemysłowy w charakterze 
kapitału. W skutek tego wzrostu dochodu, wywołanego przez 
to, że część produktu, k tórą konsumowano przedtem w  cha
rakterze kapitału, konsumuje się teraz w  charakterze dochodu, 
mamy do czynienia z powstawaniem nowego kapitału i z po
w rotną przemianą dochodu w kap itał.)

„A le w raz z każdym  powiększeniem  kapitału  kapitalista  zatrudniałby 
więcej robotników ”

{ w  każdym  razie nie proporcjonalnie do increase [wzrostu] 
kapitału, to the whole extent of th a t increase. Perhaps he 
would buy more horses, or guano, or new implements [do 
tego wzrostu w  całym jego zakresie. Kupiłby on może więcej 
koni, bądź guana, bądź nowych narzędzi]}

„i d latego część ludzi, których Z początku  usunięto z  pracy, otrzym a  
późn ie j zatrudnienie. G d yby Zaś w zrost produkcji w sku tek  zastosow ania  
m aszyn byl ta k  znaczny, że  jako p roduk t netto  w y tw orzono by  rów nie 
Znaczną ilość żyw ności i artykułów  pierw szej potrzeby, jaką uzyskiw ano  
przed tem  w  postaci p roduk tu  brutto , to  istniałaby w ted y  taka  sam a m oż
ność zatrudnienia całej ludności i d latego je j nadmiar nie byłby w cale 
nieuchronnym  zjaw isk iem ” {but possibly and  probably 1 [ale możliwym 
i praw dopodobnym i]} (tam że, str. 4 6 9 -4 7 2 ).

W  ostatnich wierszach Ricardo mówi więc to, na co już wy
żej zwróciłem uwagę. Po to, aby tą  drogą przekształcić dochód 
w  kapitał, przekształca się przedtem kapitał w  dochód. Albo 
jak to jest wyrażone u Ricarda: z początku the net produce 
powiększa się kosztem of the gross produce, aby potem znów 
część of net produce przekształcić z powrotem w  gross pro
duce. Produce is produce [Produkt jest produktem ]. N et and 
gross -  nic tu nie zmienia (chociaż przeciwstawienie tych po
jęć może również oznaczać, że nadw yżka ponad w yda tk i, czy
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li the net produce, powiększa się, mimo że zmniejsza się łącz
na ilość produktu, czyli the gross produce). P rodukt staje się 
produktem  netto lub produktem brutto w  zależności od okre
ślonej formy, którą przybiera w  procesie produkcji.

„C hcę jedynie udow odnić, że wynalezieniu maszyn i ich stosowaniu 
może towarzyszyć zm niejszenie się produktu  brutto . I kiedykolw iek to 
nastąpi, klasa pracująca będzie poszkodow ana, pew na bowiem  jej część 
traci zajęcie i pow stanie nadm iar ludności w  porów naniu z  funduszam i 
przeznaczonym i na je j za trudnienie"  (tam że, str. 472).

Ale the same may and in most instances [|744| will be the 
case, even if the gross produce remains the same or enlarges; 
only tha t part of it, formerly acting as variable capital, is now 
being consumed as revenue [to samo może się zdarzyć -  i zda
rza się w większości wypadków -  naw et wtedy, kiedy ilość 
produktu brutto nie zmienia się lub powiększa się; różnica po
lega tylko na tym, że część produktu brutto, k tóra przedtem 
była czynna jako kapitał zmienny, zostaje teraz skonsumo
wana jako dochód].

N ad następującym potem u R icarda (str. 472-474) niedo
rzecznym przykładem z fabrykantem sukna, który wskutek 
wprowadzenia maszyn zmniejsza produkcję w swej fabryce, 
zbyteczne byłoby zastanawiać się tutaj.

„Jeżeli poglądy te  są słuszne, to w ynika z nich, co następuje:
1. W ynalezienie i pożyteczne zastosow anie maszyn w yw ołu je zaw sze  

w zrost p roduk tu  netto  kraju, chociaż po upływie krótkiego odstępu 
czasu nie m oże zwiększyć i nie zwiększy wartości tego produktu  n e tto " .

It w ill always increase tha t value whenever it diminishes 
the value of labour [Zwiększa zawsze tę wartość, jeżeli zmniej
sza wartość pracy].

„2. Pow iększenie produktu  netto  kraju może iść w  parze ze zm niej
szeniem jego produktu  brutto , pobudki zaś skłaniające do stosowania 
maszyn wystarczają zawsze, aby stosowanie to zapew nić, jeśli powiększy
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ono p rodukt ne tto , m im o że może, a  częstokroć musi, zmniejszyć zarów 
no ilość, jak  i w artość produktu  brutto .

3. Rozpowszechniony w śród klasy pracującej pogląd, że stosow anie 
maszyn szkodzi częstokroć jej interesom , nie jest owocem przesądów  
i błędów , lecz zgodny jest ze słusznymi zasadam i ekonom ii politycznej.

4. Jeśli udoskonalenie środków  produkcji osiągnięte dzięki stosow a
niu maszyn powiększy p rodukt netto  kraju w tak  w ielkim  stopniu, że 
p rodukt bru tto  się n ie zmniejszy (mam zawsze na myśli ilość tow arów , 
n ie zaś ich w artość), to  popraw i się sytuacja wszystkich klas. W łaściciel 
ziemski i kap italista  zyskają na tym, nic d latego jednak, że powiększy 
się ren ta  i zysk, lecz dzięki korzyściom wynikającym z faktu , że taką 
samą rentę  i tak i sam zysk będą w ydaw ali na tow ary, których wartość 
znacznie się zmniejszyła"

(teza ta  jest zaprzeczeniem całej doktryny Ricarda, według 
której potanienie of necessaries, a wskutek tego także of wages 
raises profits [płacy roboczej podnosi zysk], gdy tymczasem 
maszyny, które na tych samych gruntach pozwalają otrzymy
wać większe plony za pomocą mniejszego nakładu pracy, must 
lower rent [muszą obniżać rentę]),

„sytuacja zaś klasy pracującej też się znacznie popraw i; po pierwsze 
Z powodu Zwiększonego popytu na służbę domową"

(cudowne to zapraw dę następstwo wprowadzenia maszyn, że 
znaczna część klasy pracującej płci obojga zamieni się w słu
żących) ;

„po drugie, za spraw ą bodźca do poczynienia oszczędności z dochodów, 
którego źródłem  jest tak  znaczny w zrost produktu  netto , i po trzecie, 
z pow odu niskiej ceny wszystkich artykułów  konsumpcji, na k tó re ro 
botnicy w ydają sw e place”  {and in consequence of which their wages 
will be reduced [i k tó ra  to niska cena pociągnie za sobą obniżkę plac 
roboczych]}, (tam że, str. 474/475).

Burżuazyjno-apologetyczne ujęcie zagadnienia maszyn wcale 
tego nie neguje,

1. że maszyny to  tu, to ówdzie, ale nieustannie make a part
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of the population redundant [sprawiają, że część ludności sta
je się zbyteczna] i wyrzucają na bruk część ludności robotni
czej; wywołują przeludnienie (a przeto obniżkę płacy roboczej 
w niektórych sferach, to tu, to ówdzie), nie dlatego, że ludność 
szybciej wzrasta niż środki utrzymania, lecz dlatego, że szyb
kie wzrastanie środków utrzym ania wskutek wprowadzenia 
maszyn do produkcji pozwala na wprowadzenie jeszcze więk
szej ilości maszyn i na zmniejszenie w zw iązku z  tym  bezpo
średniego popytu na pracę. Przeludnienie powstaje więc nie 
dlatego, że fundusz społeczny się zmniejsza, lecz dlatego, że 
w konsekwencji powiększania się tego funduszu zmniejsza się 
stosunkowo ta jego część, which is spent in wages [którą wy
datkuje się na płacę roboczą].

2. W  jeszcze mniejszym stopniu owa apologetyka neguje 
fakt uciemiężenia samych robotników zatrudnionych przy m a
szynach oraz niedolę tych robotników pracy ręcznej i rzemieśl
niczej, których maszyny wyparły z pracy i skazały na zagładę.

O  czym apologetyka -  i partly [po części] słusznie -  assures 
[zapewnia], to \po pierwsze] o tym, że dzięki maszynom 
(i w  ogóle dzięki rozwojowi produkcyjnej siły pracy) the net 
revenue (profit and rent) tak wzrasta, iż bourgeois odczuwa 
potrzebę powiększenia dotychczasowej liczby of menial ser
vants [służby dom ow ej] ;  jeżeli dawniej musiał on znaczniejszą 
część swego produktu w ykładać na productive labour [pracę 
produkcyjną], to może teraz więcej wykładać na unproductive 
labour [pracę nieprodukcyjną], wobec czego powiększa się 
liczba służących i innych robotników, którzy utrzymują się ze 
środków klasy nieprodukcyjnej. Piękna to zaiste perspektywa, 
że w  rosnącym tempie pewna część robotników zamienia się 
w  służących. Równie pocieszające d la  robotników jest i to, że 
wskutek powiększania się net produce otw iera się więcej sfer, 
w których stosuje się pracę nieprodukcyjną; sfery te  żywią 
się produktem  pracy robotników i interesy ich plus ou moins 
[w większym lub mniejszym stopniu] współzawodniczą w  wy
zysku pracy z interesami klas uprawiających bezpośredni wy
zysk.

Po drugie-, apologetyka burżuazyjna zapewnia, że za spraw ą 
bodźca, który otrzymuje akumulacja, w  nowo powstałych w a
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runkach -  wymaga się teraz mniej pracy żywej w stosunku do 
pracy minionej -  wchłonięci zostają przez produkcję również 
i usunięci z pracy, spauperyzowani robotnicy lub przynajmniej 
zastępująca ich część przyrostu ludności, ||745 | bądź wskutek 
rozszerzenia produkcji w samych przedsiębiorstwach budowy 
maszyn, bądź też w  pośrednich trades [gałęziach produkcji], 
które okazały się niezbędne i powstały ze względu na rozsze
rzenie przedsiębiorstw  budowy maszyn, bądź wreszcie in new 
fields of employment opened by the new capital, and satis
fying new wants [przez nowe dziedziny stosowania pracy, któ
re powstały dzięki nowemu kapitałowi i czynią zadość nowym 
potrzebom]. T ak  przedstawia się owa druga w spaniała per
spektywa: the labouring class ma znosić wszelkie „temporary 
inconveniences” -  throwing out of labour, displacement of la 
bour and capital [„przemijające niedogodności” -  bezrobocie, 
przenoszenie pracy i kapitału z jednej gałęzi produkcji do 
drugiej] -  ale za to nie kładzie się przecież kresu pracy najem
ne); wręcz przeciwnie, praca najemna ulega reprodukcji w  co
raz to w iększej skali i  wzrasta absolutnie, mimo że zmniejsza 
się względnie, w  stosunku do zwiększającego się łącznego ka 
pitału, który ją zatrudnia.

Po trzecie-, apologetyka burżuazyjna zapewnia, że wskutek 
stosowania maszyn konsumpcja staje się bardziej wyrafinowa
na. Potanienie artykułów zaspokajających najpilniejsze potrze
by pozwala na rozszerzenie zakresu produkcji przedmiotów 
zbytku. W  ten sposób przed robotnikami otw iera się trzecia 
w spaniała perspektywa: to win their necessaries, the same 
am ount of them, the same number of labourers w ill enable the 
higher classes to extend, refine, and varify  the circle of their 
enjoyments, and thus to w iden the economical, social, and po
litical gulf separating them from their betters. Fine prospects, 
these, and very desirable results, for the labourer, of the de
velopm ent of the productive powers of his labour [aby uzy
skać d la siebie artykuły pierwszej potrzeby w takiej samej ilo
ści jak przedtem, taka sama liczba robotników sprawi, że wyż
sze klasy będą mogły rozszerzyć zakres swych przyjemności, 
uczynić je bardziej wyrafinowanymi i urozmaiconymi, pogłę
biając w  ten sposób ekonomiczną, społeczną i polityczną prze
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paść, która dzieli robotników od owych lepszych klas. Takie 
to wspaniale perspektywy i godne zazdrości następstwa rokuje 
robotnikom rozwój sił wytwórczych ich pracy].

Potem Ricardo nadm ienia jeszcze, że w interesie klas p ra
cujących leży,

„aby jak najw iększą część dochodu przestano wydawać na artykuły 
zbytku, a  przeznaczono na utrzym anie służących” (tam że, str. 476). 
A lbow iem  zarów no w tedy, kiedy kupuję m eble, jak  i w tedy, kiedy trzy
mam m enial servants [służbę dom ow ą], stw arzam  tym samym w  grani
cach pewnej sumy popyt na  tow ary i urucham iam  w  jednym  w ypadku 
taką sam ą w  przybliżeniu ilość of productive labour, jak  i w  drugim ; 
a le  w  drugim w ypadku I ad d  [dodaję] nowy popyt „do  dotychczaso
wego popytu na robotników , a  ten  w zrost popytu nastąpiłby jedynie 
dlatego, że w ybrałem  tak i w łaśnie sposób w ydaw ania mojego dochodu” 
(tam że, str. 476).

To samo widzimy też wtedy, kiedy kraj utrzymuje large 
fleets and armies [liczną flotę i armię].

„C zy dochód zostanie wydany w pierwszy czy w drugi sposób, 
w  produkcji zatrudniono by taką  samą ilość pracy, albow iem  w ytw orze
nie żywności i odzieży d la  żołnierza i m arynarza wym agałoby takiej sa
mej ilości pracy produkcyjnej, jak  w ytw orzeni ' irdziej zbytkownych
tow arów . Jednakże w  okresie wojny pow stalb, odatkow y popyt na 
żołnierzy i m arynarzy i dlatego w ojna, k tó rą prow adzi się kosztem  do
chodu, a  n ie kap itału  kraju, sprzyja przyrostow i ludności”  (tamże, 

str. 477).
„T rzeba tu wspomnieć o jeszcze jednym  w ypadku, kiedy sum a d o 

chodu netto , a naw et dochodu brutto  m oże pow iększyć się, a  jednocze
śnie zmniejszy się popyt na pracę. Z darza się to  w tedy, kiedy pracę 
ludzką zastępuje praca koni. G dybym  na swojej farm ie zatrudniał stu 
robotników  i doszedł do  wniosku, że żywność, k tó rą otrzym uje pięć
dziesięciu robotników , mógłbym przeznaczyć na utrzym anie koni i przez 
to uzyskać -  po potrąceniu procentu od kapitału  wyłożonego na nabycie 
koni -  większą ilość p roduktów  surowych, to  byłoby d la m nie korzystne 
zastąpić robotników  końm i i d latego postąpiłbym  w tak i w łaśnie sposób. 
N ie  byłoby to  jednak  korzystne d la  robotników , jeśli bowiem  mój do
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chód nie powiększy się w takim  stopniu, abym mógi zatrudnić zarów no 
robotników , jak  i konie, to oczyw iste jest, że  pow stanie nadm iar lu d 
ności, a  ogólne położenie robotników  ulegnie pogorszeniu. Oczywiste 
jest, że robotnikow i w żadnym  razie nie uda  się znaleźć zatrudnienia 
w rolnictw ie” (why not? if the field  o f agriculture was enlarged? [cze
mu nie? jeżeli powiększył się obszar gruntów  upraw nych?]); „jeśli jed
nak p ro d u k t ziemi w zrośnie w skutek zastąpienia robotników  końm i, to 
otrzym a on, być może, zatrudnienie  w  przem yśle lub w charakterze słu
żącego” (tam że, str. 477 /478).

Dwie tendencje krzyżują się nieustannie; [po pierwsze] ten
dencja, aby kosztem jak najmniejszego nakładu pracy wytwo
rzyć taką samą lub większą ilość towarów, taki sam lub więk
szy net produce, surplus value, net revenue; po w tóre -  ten
dencja, aby zatrudniać jak największą liczbę robotników (któ
ra jednak powinna być jak najmniejsza w  stosunku do ilości 
produkowanych przez nich tow arów ), gdyż na danym szczeblu 
rozwoju siły wytwórczej rośnie ilość of surplus value and of 
surplus produce wraz z ilością zastosowanej pracy. Pierwsza 
z tych tendencji wyrzuca robotników na bruk i wywołuje nad
m iar ludności, druga ponownie ich wchłania i absolutnie roz
szerza the wages-slavery [niewolę pracy najemnej]. Toteż ro
botnik skazany jest wciąż na bardzo niepewny los, lecz nigdy 
nie może go uniknąć. D latego uważa on, i to słusznie, że roz
wój sił wytwórczych jego własnej pracy jest czymś d la niego 
wrogim; z drugiej strony kapitalista traktuje go jak element, 
który w każdej chwili należałoby usunąć z produkcji. Z  takimi 
oto sprzecznościami boryka się w  tym rozdziale Ricardo. Jed 
no zapom ina on uwypuklić, ||746 | mianowicie nieustanny 
wzrost liczebności klas średnich, które znajdują się pośrodku, 
między workmen [robotnikami] z jednej strony a kapitalistami 
i właścicielami ziemskimi z drugiej, i które w coraz większym 
stopniu bezpośrednio żywią się kosztem dochodu, stanowią nie
znośny ciężar d la  ludu roboczego, tej podstawy społeczeństwa, 
i wzmagają trwałość pozycji społecznej i siłę of upper ten thou
sand [wyższych dziesięciu tysięcy].

Uwiecznienie owej wages-slavery za pomocą stosowania m a
szyn służy burżuazji za „apologię” tych samych maszyn.

7 52



Miscellanea о Ricardzie

„N adm ieniłem  też wyżej, że wzrost dochodu netto wyrażonego w to
warach, stanowiący Zawsze skutek udoskonalenia maszyn, przyczynia się 
do nowych oszczędności i do nowej akum ulacji. T rzeba pam iętać, że 
oszcZędnoici te narastają corocznie i muszą w  krótkim  czasie stworzyć 
fundusz Znacznie większy od dochodu brutto, który utracono pierwotnie 
wskutek wynalezienia maszyny, popyt na pracę będzie w tedy tak i sam 
jak przedtem , a  sytuacja ludu będzie się nadal popraw iać dzięki w zrosto
wi oszczędności, na k tóre wciąż pozwalać będzie w zrost dochodu netto" 
(tam że, str. 480).

Z początku zmniejsza się gross revenue, a powiększa net reve
nue. Potem część of increased net revenue [powiększonego do
chodu netto] przeistacza się znów w kapitał, a przeto w  gross 
revenue. T ak to robotnik musi nieustannie wzmagać władzę 
kapitału, aby po very serious disturbances [bardzo poważnych 
perturbacjach] otrzymać zezwolenie • na powtórzenie tego sa
mego procesu w większej skali.

„W raz z każdym powiększeniem  kapitału  i liczby ludności żywność 
na ogół drożeje, gdyż coraz trudniej ją produkow ać” (str. 478/479).

Zaraz potem Ricardo kontynuuje:

„W skutek  wzrostu cen żywności nastąpi wzrost płac, każdy zaś wzrost 
płac przejawiać będzie tendencję, aby większą niż przedtem część 
zaoszczędzonego kapitału przeznaczać na stosowanie maszyn. Maszyna 
i praca stale współzawodniczą Ze sobą i często maszyny nie można sto
sować, Zanim nie podniesie się cena pracy” (tam że, str. 479).

W  ten sposób maszyna jest środkiem przeciw the rise of la
bour [wzrostowi ceny pracy].

„Chcąc wyjaśnić samą zasadę, założyłem , że w ynalazek udoskonalonej 
maszyny następuje nagle i znajduje szerokie zastosow anie; w  rzeczy

w isto śc i jednak w ynalazków  dokonuje się stopniow o i raczej w yw ierają 
one wpływ na zastosowanie zaoszczędzonego już i zakumulowanego ka 
pitalu niż na wycofywanie kapitału Z dotychczasowego zastosowania" 
(tam że, str. 478).
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The truth is, tha t it is not so much the displaced labour as 
rather the new supply of labour -  the part of the growing po
pulation which was to replace it -  which, by the new accumu
lations, gets for itself new fields of employment opened 
[Sprawa tak się ma w  rzeczywistości, że nie tyle jest to siła 
robocza zwolniona z pracy, co jej nowa podaż -  ta  część przy
rostu ludności, która powinna była zastąpić zwolnionych ro
botników -  przed którą nowa akum ulacja otwiera nowe dzie
dziny zatrudnienia],

„W  Am eryce i wielu innych krajach, w  których łatw o uzyskać dla 
ludzi żywność, pokusa stosow ania maszyn jest o w iele m niejsza” 
(nigdzie, prócz Am eryki, nie stosuje się ich tak  m asowo i, że tak  po
wiem , rów nież d la  potrzeb  domowych) „niż w  Anglii, gdzie żywność 
jest droga i do jej w ytw orzenia potrzeba dużo pracy” .

{Am eryka, k tóra ma w  użyciu stosunkowo o wiele więcej 
maszyn niż Anglia, w here there is always a  redundant popu
lation [gdzie wciąż istnieje nadm iar ludności], stanowi właśnie 
przykład tego, w  jak małym stopniu stosowanie maszyn zależy 
from the price of food [od ceny środków wyżywienia], cho
ciaż może  zależeć od względnego w ant of labour [braku siły 
roboczej], jak to widzimy w Ameryce, w której stosunkowo 
nieliczna ludność rozproszona jest na ogromnych obszarach. 
Tak np. czytamy w  piśmie „ Standard.” z dnia 19 września 
1862 r. w  artykule o wystawie 1Ш1:

„C złow iek jest zwierzęciem , k tóre w ytw arza maszyny... Jeżeli uważa 
się, że A m erykanin stanow i w zór człowieka, to  powyższa definicja jest... 
bez zarzutu. Jeden  z kardynalnych punktów  w  systemie postępow ania 
A m erykanina polega na tym, aby nic nie robić rękam i, co m ożna w yko
nać za pomocą maszyny. Poczynając od poruszania kołyski aż po zro
bienie trumny, od dojenia krow y po trzebież lasu, od  przyszywania 
guzika po głosow anie na prezydenta -  niem al do tego wszystkiego 
A m erykanin w ynalazł jakąś m aszynę. W ynalazł m aszynę, aby oszczę
dzić sobie tru d  żucia jedzenia... N ie zw y k ły  brak siły roboczej, a  przeto 
jej wysoka w artość”  {despite the  low value o f food [mimo niskiej w ar
tości środków  w yżyw ienia]}, „ jak  i pew ien w rodzony spryt pobudzały
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tego ducha wynalazczości... M ów iąc ogólnie, maszyny wytworzone 
w Ameryce m ają niższą w artość niż maszyny skonstruow ane w Anglii... 
N a  ogól są one raczej środkam i zaradczym i, pozw alającym i na oszczę
dzanie pracy, niż w ynalazkam i umożliwiającymi w ykonanie tego, co 
dotychczas było niem ożliw e” {A parow ce?} ... [N a wystawie] „w  stoisku 
S tanów  Zjednoczonych eksponuje się odziarniarkę baw ełny Em ery'ego. 
W  ciągu wielu la t po w prow adzeniu w  Ameryce upraw y bawełny zb io 
ry jej były bardzo niew ielkie, nie tylko dlatego, że popyt na baw ełnę 
był raczej ograniczony, lecz i d latego, że kłopot, który spraw iało oczy
szczanie jej za pomocą pracy rąk  ludzkich, nie przyczyniał się w cale do 
zyskowności plantacji. K iedy jednak  E li W hitney dokonał w ynalazku 
piłowej odziarniarki bawełny, ||747  | powierzchnia upraw y natychmiast 
się pow iększyła  i to pow iększanie się powierzchni trw a po dzień dzi
siejszy niem al w edług postępu arytm etycznego. N ie będzie to napraw dę 
przesadą, kiedy powiemy, że W hitney jest tw órcą upraw y baw ełny, op ar
tej na handlowych zasadach. Jego odziarn iarka, po mniej lub bardziej 
znacznych i pożytecznych udoskonaleniach, jest dotychczas w użyciu i aż 
do w prow adzenia ostatniego udoskonalenia i uzupełnienia pierw otna 
odziarn iarka W hitneya w  niczym nie ustępow ała większości innych m a
szyn, k tóre usiłowały zająć jej miejsce na rynku. N ie  w ątpim y, że w ysta
w iona obecnie m aszyna, nosząca m arkę panów  Em ery z A lbany, stan 
N o w y  Jork , niem al zupełnie wyprze z użycia odziarn iarkę W hitneya, 
na której ją oparto . M a ona rów nie prostą konstrukcję, jest jednak 
bardziej w ydajna. N ie  tylko lepiej oczyszcza baw ełnę, ale produkt 
wychodzi z niej w arstw am i, jak w ata, i w arstw y te  można zaraz potem  
prasować i form ow ać z nich bele... W  stoisku am erykańskim  mało co 
w ystaw iono poza maszynami. M aszynę do  dojenia... U rządzenie do p rze 
noszenia pasa napędow ego z  jednego kola na drugie... m aszynę do cze
sania i przędzenia konopi, k tóra w prost z beli zwija jednym rzutem 
m otek... maszynę do wyrabiania torebek papierowych, k tó ra  kraje  a r 
kusze papieru, po czym skleja je i falcuje, w yrabiając na m inutę 300 to 
rebek... H aw esa w yżym aczkę bielizny, k tóra między dw om a wałkam i 
gumowymi wyżyma w odę z bielizny i w  ten sposób niem al ją osusza, 
oszczędzając czas i nie niszcząc jednak  tkaniny... m aszyny introligator
skie... m aszyny do w yrobu obuwia. W iadom o, że w  Anglii już od daw na 
wyrabiano m echanicznie cholewki, ale teraz wystawiono tu  maszyny do 
m ocowania podeszwy, inne znów do w ykraw ania podeszwy w edług 
wzoru, a jeszcze inne do przyrządzania obcasów... kruszarkę kam ieni
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o wielkiej mocy i bardzo pomysłowej konstrukcji, k tóra niew ątpliw ie 
znajdzie szerokie zastosow anie do szutrow ania dróg i kruszenia rud... 
System  sygnałów morskich  pana W . H . W arda  z A uburn, stan N ow y 
Jork ... Ż niw iarki i kosiarki są am erykańskim  wynalazkiem , który cieszy 
się w  Anglii coraz większym wzięciem” . [Maszyna] „M ac-Corm icka jest 
najlepsza... Pompa tłocząca  H ansbrow a, odznaczona m edalem  w  K ali
fornii, jest ze w zględu na prostą konstrukcję i wydolność najlepsza na 
wystawie. Zużywając nie więcej energii, pom puje ona więcej w ody niż 
jakakolw iek inna pom pa na świecie... M aszyny do szycia..."}

,,Ta przyczyna, k tóra podnosi cenę pracy, nie podnosi w artości m a
szyn i dlatego wraz Z każdym  pow iększeniem  kapitału coraz w iększą  
jego część przeznacza się na maszyny. W raz Ze w zrostem  kapitału popyt 
na pracę będzie  nadal wzrastał, jednakże  nie proporcjonalnie do  w zrostu  
kapita łu ; w  stosunku do w zrostu kapitału popyt ten będzie  się nieu
chronnie zm niejsza ł" {[Ricardo, „Principles", wyd. 3 z 1821 r .], str. 479).

W  tym ostatnim zdaniu Ricardo daje słuszne sformułowa
nie prawa rządzącego wzrostem kapitału, chociaż jego consi- 
dćrants [wywody] są nader jednostronne. Ricardo zaopatruje 
swe wywody w odsyłacz, z którego wynika, że kroczy on tu 
śladam i Bartona, wobec czego rozprawie Bartona poświęcimy 
dalej nieco czasu.

A le przedtem jeszcze jedna uwaga. Tam, gdzie Ricardo za
stanawia się nad kwestią, czy dochód is expended [wydatkuje 
się] na menial servants or luxuries [służbę domową lub na 
przedmioty zbytku], pisze on:

„W  obu w ypadkach dochód netto  i dochód bru tto  byłyby tak ie same, 
ale dochód netto  realizow ałby się w  różnych towarach"  (tamże, str. 476).

W  taki sam sposób the gross produce może również być 
pod względem wartości identyczny, ale może „realizować 
się” -  na co workmen są bardzo wrażliwi -  „w różnych to
warachi” , w  zależności od tego, czy ma zastępować więcej ka
pitału zmiennego czy też więcej kapitału stałego.
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[2. Poglądy Bartona]

[a) T e z a  B a r t o n a  o w z g l ę d n y m  z m n i e j s z a n i u  s i ę  
p o p y t u  n a  p r a c ę  w  p r o c e s i e  a k u m u l a c j i  k a p i t a ł u .

B a r t o n  i R i c a r d o  n i e  r o z u m i e j ą ,
ż e  i s t n i e j e  z w i ą z e k  w e w n ę t r z n y  m i ę d z y  t y m  

z j a w i s k i e m  a p a n o w a n i e m  k a p i t a ł u  n a d  p r a c ą ]

Rozprawa Bartona nosi taki tytuł:
John Barton, „Observations on the circumstances which in

fluence the condition o f the labouring classes of society” 
[„Uwagi na temat okoliczności, które wywierają w pływ  na 
sytuację klas pracujących społeczeństwa”], Londyn 1817 r.

Porównajmy przede wszystkim te nieliczne tezy teoretyczne, 
które zawiera praca Bartona.

„Popyt na pracę zależy od w zrostu kapita łu  obrotow ego, a nie od  
w zrostu kapitału trwałego. G dyby odpow iadało to rzeczywistości, że 
proporcja pom iędzy tym i dw om a rodzajam i kapitału jest w  każdym  cza
sie i w  każdym  kraju jednakow a, w ynikałoby z tego faktycznie, że lic z 
ba zatrudnionych robo tn ików  jest proporcjonalna do  bogactwa państwa. 
T aki stan rzeczy nie w ydaje się jednak praw dopodobny. W  m iarę jak 
rozw ija się przemysł i rozpowszechnia się cywilizacja, kapitał trw ały  
coraz bardziej wzrasta w  stosunku do kapitału obrotow ego. W ielkość 
kapitału trw ałego zastosow anego do produkcji jednej sztuki muślinu 
brytyjskiego jest najmniej sto, a  może naw et tysiąc razy większa od 
kapitału trw ałego zastosow anego do produkcji podobnej sztuki muślinu 
indyjskiego, ||7481 udział zaś zastosowanego kapitału  obrotow ego jest 
sto albo tysiąc razy mniejszy. M ożna sobie ła tw o wyobrazić, że w p ew 
nych w arunkach łączne oszczędności roczne pracowitego narodu mogłyby 
być dołączone do kapitału  trw ałego, w którym  to w ypadku nie w yw arły
by one wpływu na wzrost popytu na pracę” (tam że, str. 16/17).

(W związku z powyższym ustępem znajdujemy w odsyłaczu 
na str. 480 „Z asad” Ricarda następującą jego uwagę:

„Sądzę, że trudno wyobrazić sobie, aby w jakichkolw iek okolicz
nościach powiększeniu kap itału  nie towarzyszył w zrost popytu na pracę.

757



Rozdział osiemnasty

M ożna najwyżej powiedzieć, że pop y t ten  będzie  się stosunkow o zm nie j
szał. Sądzę, że w e w spom nianej już pracy p. B arton w ypow iada słuszne 
poglądy  w  spraw ie wpływu, jaki w zrost w ielkości kapitału  trwałego 
w ywiera na położenie klasy robotniczej. R ozpraw a jego zaw iera wiele 
cennych inform acji” .)

Do zacytowanej wyżej tezy Bartona należy też dodać:

„Skoro kapitał trw ały już się ukształtow ał, przestaje on wywoływać 
popyt na pracę”  (jest to  niesłuszne, gdyż reprodukcja kapitału  trw ałego 
jest niezbędna, chociaż następuje w pewnych odstępach czasu i stopnio
w o), „jednakże w  czasie swego pow staw ania daje zatrudnienie takiej 
samej ilości rąk  roboczych, jaką zatrudniłaby jednakow a suma kap i
tału  obrotow ego bądź dochodu" (tam że, str. 56).

A i to także:

„Popyt na pracę absolutnie zależy od łącznej sumy dochodu i kapitału 
obrotow ego” (tam że, str. 34/35).

Barton ma bezsprzecznie bardzo duże zasługi.
A dam  Smith sądzi, że the dem and fo r labour [popyt na 

pracę] w zrasta w  prostej proporcji do akumulacji kapitału. 
Przeludnienie, w edług M althusa, stąd się bierze, że kapitał nie 
tak  szybko akum uluje się (nie tak szybko reprodukuje się we 
wzrastającej skali), jak to się dzieje z ludnością. Barton był 
tym, który pierwszy podkreślił, że różne organiczne części 
składowe kapitału nie w zrastają równomiernie w  miarę po
większania się akumulacji i rozwoju sił wytwórczych; prze
ciwnie, w  procesie tego w zrastania część kapitału, która spro
w adza się do płacy roboczej, zmniejsza się w  stosunku do 
części (Barton określa ją jako kapitał trw ały), która, w po
równaniu ze swą wielkością, nieznacznie tylko zmienia the de
m and for labour. D latego też Barton po raz pierwszy wysuwa 
tę tak  doniosłą tezę, „że liczba zatrudnionych robotników” nie 
jest „proporcjonalna do bogactwa państw a”, że jest stosunko
wo większa w  kraju słabo rozwiniętym pod względem prze
mysłowym niż w kraju o rozwiniętym przemyśle.
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W  trzecim wydaniu swoich „Zasad”, ch. X X X I ,  „O maszy
nach”, Ricardo -  który we wcześniejszych wydaniach idzie 
jeszcze całkowicie w  tej sprawie w  ślady Smitha -  przyjmuje 
poprawkę Bartona, i to w tym jednostronnym  ujęciu, które 
znajdujemy u Bartona. Jeden jedyny punkt, w  którym Ricardo 
idzie dalej -  a punkt ten ma w ielką wagę -  sprowadza się do 
tego, że nie tylko ustala on, podobnie jak Barton, że popyt 
na pracę nie rośnie proporcjonalnie do rozwoju maszyn, lecz 
stw ierdza nadto, że sama maszyna s tw a rza  nadmiar lu d z i ', 
a więc że maszyna stwarza przeludnienie. Ten skutek w pro
w adzenia maszyn Ricardo ogranicza jednak mylnie do w ypad
ku, który zdarza się tylko w  rolnictwie, ale który rozszerza 
on także na przemysł, mianowicie ogranicza do wypadku, kiedy 
the net produce powiększa się kosztem of gross produce. Ale 
w ten sposób została in nuce odrzucona cała niedorzeczna 
teoria ludnościowa, a zwłaszcza ów frazes ekonomistów w ul
garnych, że robotnicy powinni starać się to keep their m ulti
plication below the standard of the accumulation of capital 
[utrzymać swe rozmnażanie na poziomie niższym od poziomu 
akumulacji kapitału]. W  przeciwieństwie do tego, ze sposobu 
ujmowania sprawy przez Bartona i RicardćT wynika, że po
dobne keeping down of the labouring population, diminishing 
the supply of labour, and, consequently, raising its price, 
would only accelerate the application of machinery, the con
version of circulating into fixed capital, and, hence, make the 
population artificially „redundant” ; that redundancy existing, 
generally, not in regard to the quantity of subsistence, but the 
means of employment, the actual dem and for labour [ograni
czanie rozmnażania się ludności pracującej, zmniejszające po
daż pracy i podnoszące wskutek tego jej cenę, przyspieszyłoby 
tylko stosowanie maszyn, przemianę kapitału obrotowego 
w kapitał trwały i w ten sposób stworzyłoby sztucznie „nad
m iar” ludności; nadm iar ludności bowiem istnieje na ogół 
nie w  stosunku do ilości środków utrzymania, lecz w  stosunku 
do ilości środków zatrudnienia, do rzeczywistego popytu na 
pracę],

J|749| B łąd czy też niedociągnięcie Bartona polega na tym, 
że zróżnicowanie organiczne, czyli skład organiczny kapitału,
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widzi on tylko w  formie, w której skład ten występuje w pro
cesie cyrkulacji -  w formie kapitału trwałego i obrotowego. 
Powyższą różnicę odkryli już fizjokraci, dalszej jej analizy do
konał A dam  Smith, a  po nim stała się ona przesądem ekono
mistów: przesądem w  tym sensie, że w  organicznym składzie 
kapitału dostrzegają oni ty lko  wyżej wspomnianą, uświęconą 
przez tradycję różnicę. Ta wynikająca z procesu cyrkulacji 
różnica wywiera znaczny wpływ na reprodukcję bogactwa 
w ogóle, a  więc i na tę jego część, która stanowi labouring 
funds [fundusz pracy]. Jednakże nie to tutaj rozstrzyga. 
W  charakterze kapitału trwałego maszyny, budynki, bydło za
rodowe itp. różnią się bezpośrednio od kapitału obrotowego 
nie przez jakikolwiek stosunek do płacy roboczej, lecz tylko 
przez sposób, w  który odbywa się ich cyrkulacja i reprodukcja.

Bezpośredni stosunek różnych części składowych kapitału do 
pracy żywej nie ma żadnego związku ze zjawiskami procesu 
cyrkulacji, nie wynika z tych zjawisk, lecz z bezpośredniego 
procesu produkcji i jest stosunkiem między kapitalem  stałym  
a  kapitałem  zm iennym , różnica zaś między tymi formami kapi
tału opiera się ty lko  na ich stosunku do pracy żywej.

Barton tak mówi n p .: The dem and for labour nie zależy 
od kapitału trwałego, lecz od kapitału obrotowego. Jednakże 
część kapitału obrotowego -  material surowy i matieres in
strumentales -  tak  samo nie jest wymieniana na pracę żywą, 
jak nie wymienia się na nią maszyn itp. W  tych wszystkich ga
łęziach produkcji, do których m ateriał surowy wchodzi jako 
element składający się na wartość produktu, stanowi on -  jeśli 
rozpatrujemy tylko tę część kapitału trwałego, która wchodzi 
do towaru -  najznaczniejszą część partii kapitału, której nie 
w ykłada się na płacę roboczą. Inna część kapitału obrotow e
go, mianowicie część kapitału towarowego, składa się z arty
kułów konsumpcji, które wchodzą do dochodu klas niepro
dukcyjnych (tzn. nie wchodzą do dochodu klasy robotniczej). 
A więc wzrost obu tych części kapitału obrotowego nie wywie
ra  większego wpływu na popyt na pracę niż wzrost kapitału 
trwałego. A  nadto część kapitału obrotowego, która sprowa
dza się do matieres brutes [materiałów surowych] i matieres 
instrumentales, w zrasta w  takim samym, a nawet w  jeszcze
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większym stosunku niż ta  część kapitału, którą w kłada się 
w maszyny ifcp.

W  oparciu o rozróżnienie sformułowane przez Bartona 
Ramsay rozwijał dalej swoje tezy. W prow adza do niego po
prawki, nie wychodzi jednak poza obręb pojęć Bartona. O gra
nicza faktycznie ową różnicę do kapitału stałego i zmiennego, 
lecz nadal określa kapitał stały wyrazem kapitał trwały, cho
ciaż zalicza do niego surowiec itd., kapitał zmienny zaś jest 
dlań kapitałem  obrotowym, chociaż wyłącza z niego cały ów 
kapitał obrotowy, który nie zostaje bezpośrednio wyłożony na 
płacę roboczą. O  tym będzie mowa później, kiedy dojdziemy 
do Ramsaya. Świadczy to jednak o tym, jak konieczne jest 
głębsze wniknięcie w  zagadnienie.

Z chwilą gdy uprzytomnimy sobie, na czym polega różnica 
między kapitałem  stałym a kapitałem zmiennym, różnica, któ
ra wynika jedynie z bezpośredniego procesu produkcji, ze sto
sunku różnych składowych części kapitału do pracy żywej, to 
okaże się też, iż jako taka różnica ta  nie ma nic wspólnego 
z absolutną ilością wyprodukowanych artykułów konsumpcji, 
chociaż ma dużo wspólnego ze sposobem ich realizacji. This 
way, however, of realizing the gross revenue in different com
modities being not, as Ricardo has it, and Barton intimates it, 
the cause, but the effect  of the immanent laws of capitalistic 
production, leading to a diminishing proportion, if compared 
with the total am ount of produce, of tha t part of it which 
forms the funds for the reproduction of the labouring class 
[Ale ten sposób realizacji dochodu brutto w różnych towarach 
nie jest przyczyną, jak to chce Ricardo, a zaznacza Barton, 
lecz skutkiem  immanentnych praw  produkcji kapitalistycznej, 
które prowadzą do tego, że w stosunku do łącznej ilości pro
duktu zmniejsza się coraz bardziej ta jego część, która stanowi 
fundusz służący do reprodukcji klasy pracującej]. Jeżeli znacz
na część kapitału składa się z maszyn, surowców, matieres 
instrumentales itd., to nieznaczna część ogółu klasy robotni
czej będzie trudniła się reprodukcją środków utrzymania, 
||75Ö I które wchodzą do konsumpcji robotników. Ale this 
relative diminution [to względne zmniejszenie się] reprodukcji 
kapitału zmiennego nie jest przyczyną względnego decrease
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in the dem and for labour [obniżenia się popytu na pracę], 
lecz, przeciwnie, jego skutkiem. Podobnie też znaczniejsza 
część robotników zatrudnionych w produkcji artykułów  kon
sumpcji, które wchodzą do dochodu w  ogóle, będzie produ
kow ała artykuły konsumpcji, wchodzące do konsumpcji, in 
the expenditure of revenue of capitalists, landlords and their 
retainers (state, church etc.) [do wydatków z dochodu kapita
listów, właścicieli ziemskich i ich sług (państwa, kościoła itd.)], 
mniejsza zaś część będzie produkow ała artykuły, na które wy
datkują swój dochód robotnicy. A le jest to znowu skutek, 
a  nie przyczyna. W raz ze zm ianą społecznego stosunku między 
robotnikami a kapitalistam i, ze zrewolucjonizowaniem sto
sunków panujących w  produkcji kapitalistycznej, sytuacja ta 
ulegnie niezwłocznej zmianie. To use an expression of Ricar
do, the revenue would be [Mówiąc słowami Ricarda, dochód 
byłby] „realizowany w  różnych tow arach” .

W  fizycznych, że tak  powiem, warunkach produkcji nie ma 
nic takiego, co by zmuszało do tego lub owego sposobu reali
zacji dochodu. The workmen, if domineering, if allowed to 
produce for themselves, would only soon, and w ithout any 
great exertion, bring up the capital (to use a  phrase of the 
economic vulgarians) up to the standard of their wants [Gdy
by panowali robotnicy, gdyby mogli produkować d la siebie, to 
w szybkim tempie i bez nadmiernego wysiłku podźwignęliby 
kapitał (że użyjemy wyrażenia ekonomistów wulgarnych) do 
poziomu swych potrzeb]. O grom na to różnica, czy istniejące 
środki produkcji występują wobec robotników jako kapitał 
i dlatego mogą być przez nich stosowane tylko  o tyle, o ile 
potrzebne to jest do powiększenia of the surplus value and 
the surplus produce for their employers [wartości dodatkowej 
i produktu dodatkowego d la  ich przedsiębiorców], czy te 
środki produkcji ich zatrudniają, czy też oni, w  charakterze 
podmiotów, stosują te środki produkcji, aby dla samych siebie 
wytwarzać bogactwa. Zakłada się przy tym oczywiście, że pro
dukcja kapitalistyczna rozwinęła już w ogóle wytwórcze siły 
pracy do niezbędnego poziomu, na którym może nastąpić ta  
rewolucja.

{W eźmy dla przykładu 1862 rok (bieżącą jesień). N iedola
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of Lancashire labourers out of employment [bezrobotnych 
w Lancashire]. Z  drugiej strony on the London money-market 
„the difficulty of finding employment for money” [na londyń
skim rynku pieniężnym „trudno znaleźć zastosowanie d la  pie
niędzy”], wskutek czego tworzenie towarzystw spekulacyjnych 
niemalże stało się konieczne, trudno bowiem otrzymać nawet 
2% za wypożyczone pieniądze. W edług teorii Ricarda zdaw a
łoby się, że -  ponieważ z jednej strony mamy kapitał w Lon
dynie, a  z drugiej nie zatrudnioną siłę roboczą w  Mancheste
rze -  „some other employment ought to have been opened” 
[„musiałoby powstać dla niej jakieś inne zatrudnienie”].}

[b) P o g l ą d y  B a r t o n a  n a  r u c h  p ł a c y  r o b o c z e j  
i n a  w z r o s t  l i c z b y  l u d n o ś c i ]

Barton tłumaczy następnie, że akum ulacja kapitału wywo
łuje jedynie powolny wzrost of dem and for labour, jeżeli licz
ba ludności nie wzrosła przedtem  tak  znacznie, że the rate of 
wages [stopa płacy roboczej] jest niska.

„Stosunek płacy roboczej w  jakim ś określonym  czasie do  łącznego 
produktu  pracy decyduje o tym, czy kap ital stosuje się w  jednej”  (fixed) 
„czy też w drugiej”  (circulating) „form ie”  (tam że, str. 17/.

„Jeżeli płaca robocza spada, a  cena tow arów  pozostaje bez zmiany, 
albo też cena tow arów  podnosi się, a  płaca robocza się nie zmienia, 
to zysk przedsiębiorcy w zrasta i skłania go do zatrudnienia większej 
liczby rąk  roboczych. Jeżeli natom iast płaca robocza podnosi się w  sto
sunku do tow arów , to fabrykant zatrudn ia jak najmniej robotników  
i stara się w ytw arzać wszystko za pom ocą m aszyn” (tam że, str. 17/18).

„M am y wystarczające dow ody na  to , że przy stopniowym  podnosze
niu się płacy roboczej w  ciągu pierwszej połowy ubiegłego stulecia 
liczba ludności pow iększała się o w iele wolniej niż w  ciągu drugiej po
łowy tegoż stulecia, kiedy to  realna cena płacy roboczej szybko spada
ła ”  (tam że, str. 25).

„A  więc sam przez się w zrost płacy roboczej nie wywołuje nigdy 
pow iększenia liczby ludności pracującej; spadek płacy może niekiedy
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wywołać bardzo szybki przyrost tej ludności. N p. gdyby A nglik obniży!1 
sw e potrzeby do poziomu Irlandczyka, to  fabrykant zatrudniałby więcej- 
robotników  odpow iednio do zmniejszonych kosztów ich utrzym ania” 
(tam że, str. 26).

„F ak t, że trudno Znaleźć Zatrudnienie, w o wiele większym stopniu 
odstrasza od  zaw ierania m ałżeństw  niż niski poziom  płacy"  (tamże, 
str. 27).

„Przyznaje się, że wszelkie pom nożenie bogactw a m a tendencję do 
stw arzania nowego popytu na pracę; jednakże spośród wszystkich to 
w arów  praca wym aga najdłuższego czasu na swe w ytw orzenie”

{z tego samego powodu the rate of wages może długo być 
niższa od przeciętnego poziomu, pracę bowiem najtrudniej,. 
w  porównaniu ze wszystkimi towaram i, to w ithdraw  from the 
m arket and thus to  bring down to the level of the actual de
m and [wycofać z rynku, aby w  ten sposób obniżyć jej podaż 
do poziomu istniejącego popytu]},

„i d latego spośród wszystkich tow arów  ||7511 cena jej w skutek wzrostu 
popytu najbardziej idzie w górę; a  poniew aż wszelkie podwyższenie 
płacy pociąga za sobą dziesięciokrotne zm niejszenie zysku, przeto oczy
w iste jest, że akum ulacja kapitału  m oże jedyn ie  pow oli oddziaływać 
na zw iększenie  rzeczyw istego popytu  na pracę, jeżeli liczba ludności nie' 
wzrosła przed tem  ta k  znacznie, że  stopa płacy roboczej u trzym uje się 
na n iskim  poziom ie"  (tamże, str. 28).

Barton form ułuje tu kilka różnych te z :
Po pierwsze: podniesienie się płacy roboczej samo przez się 

nie powiększa liczby ludności robotniczej, natom iast obniżę*- 
nie się płacy roboczej może bardzo łatwo i szybko wywołać 
wzrost liczby tej ludności. D ow ód: w  pierwszej połowie 
X V III stulecia mamy stopniowy wzrost płacy roboczej i po
wolny przyrost ludności, natom iast w drugiej połowie XV III 
stulecia obserwujemy znaczne obniżenie się realnej płacy ro
boczej i szybki w zrost of labouring population [ludności pra
cującej]. Przyczyna: N ie the insufficient rate of wages [niska 
stopa płacy roboczej] przeszkadza zawieraniu małżeństw, lecz:
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:äie difficulty of finding employment [to, że trudno znaleźć 
zatrudnienie].

Po drugie-, ale the facility of finding employment [łatwość 
znalezienia pracy] znajduje się w odwrotnym stosunku do sto
py płacy roboczej, w  odwrotnym bowiem stosunku do niskiej 
bądź wysokiej płacy roboczej kapitał przekształca się w  trw a
ły lub obrotowy, czyli w  kapitał, który employs [stosuje] pra
cę, bądź w  taki, który does not employ it [jej nie stosuje]. Je
żeli płaca jest niska, to popyt na pracę jest duży, gdyż stoso
wanie znacznej ilości pracy jest w tedy d la przedsiębiorcy zy
skowne i za pomocą takiego samego kapitału obrotowego mo
że on stosować więcej pracy. Jeżeli płaca jest wysoka, to ma
nufacturer [fabrykant] zatrudnia jak najmniej robotników 
i stara się wykonywać wszystko za pomocą maszyn.

Po trzecie-, sama przez się akum ulacja kapitału wywołuje 
jedynie powolny wzrost popytu na pracę, gdyż wszelki wzrost 
tego popytu -  przy niskiej podaży pracy -  pociąga za sobą 
szybki wzrost ceny pracy i dziesięciokrotny w  stosunku do tej 
zwyżki ceny spadek zysku. Akumulacja może tylko w tedy wy
wołać szybkie wzmożenie popytu na pracę, kiedy akumulację 
poprzedzało znaczne powiększenie liczby ludności robotniczej, 
wskutek czego poziom płacy roboczej jest bardzo niski i po
zostaje wciąż jeszcze niski naw et w  razie zwyżki płac, popyt 
bowiem wchłania raczej nie zatrudnione ręce robocze, niż 
stwarza współzawodnictwo o robotników mających pełne za
trudnienie.

Wszystko to jest, cum grano salis, słuszne, gdy chodzi o zu
pełnie już rozwiniętą produkcję kapitalistyczną, nie tłumaczy 
jednak  samego procesu rozwoju tej produkcji.

I dlatego dowód historyczny, który przytacza Barton, prze
czy temu, czego ma być świadectwem.

W  pierwszej połowie X V III stulecia płaca robocza stopnio
wo szła w  górę, liczba ludności powoli wzrastała, nie było 
maszyn i w  porównaniu z drugą połową stulecia stosowano 
też niewiele innego capital fixe.

N atom iast w drugiej połowie X V III stulecia płaca robocza 
nieustannie się obniża, liczba ludności w  sposób zdum iewa

jący wzrasta i zjawiają się maszyny. Jednakże właśnie maszy
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ny stworzyły, z jednej strony, nadm iar istniejącej ludności 
i w  ten sposób obniżyły płacę roboczą, z drugiej zaś strony, 
dzięki szybkiemu rozwojowi rynku światowego, wchłonęły 
znów ów nadm iar ludności, potem ponownie wywołały jej 
nadm iar i ponownie go wchłonęły; równocześnie maszyny nie
zwykle przyspieszyły akumulację kapitału i pomnożyły ilość 
kapitału zmiennego, chociaż kapitał ten zmniejszył się względ
nie, zarówno w stosunku do globalnej wartości produktu, jak 
i do liczby zatrudnionych przez siebie robotników. N atom iast 
w pierwszej połowie X V III stulecia nie było jeszcze wielkiego 
przemysłu, była tylko m anufaktura oparta na podziale pracy. 
G łów ną częścią składową kapitału pozostawała ta, którą wy
kładano na kapitał zmienny, na płacę roboczą. Ale produk
cyjna siła pracy, w  porównaniu z jaj rozwojem w drugiej po
łowie stulecia, w zrastała powoli. W raz z akum ulacją kapitału 
zwiększał się niemal proporcjonalnie popyt na pracę, a więc 
w zrastała też płaca robocza. A nglia była jeszcze w gruncie 
rzeczy krajem rolniczym, w  którym szeroko jeszcze rozpo
wszechniony był (a nawet nie przestawał się rozwijać) upra
wiany przez ludność rolniczą przemysł domowy (przędzalni
ctwo i tkactwo). N ie mógł jeszcze powstać proletariat w ści
słym tego słowa znaczeniu, podobnie jak nie było jeszcze mi
lionerów przemysłowych. W  pierwszej połowie X V III wieku 
względnie przeważał kapitał zmienny, a w drugiej połowie -  
kapitał trwały. A le kapitał trw ały wymaga pokaźnej ilości 
m ateriału ludzkiego. W prowadzenie w  wielkim zakresie tego 
kapitału do produkcji must be preceded by an increase of po
pulation [musi być poprzedzone przez w zrost liczby ludności]. 
Cały przebieg rozwoju jest jednak sprzeczny z ujmowaniem 
sprawy przez Bartona, okazuje się bowiem, że w  ogóle nastą
piła tu zm iana sposobu produkcji; prawa, które odpow iadają 
wielkiemu przemysłowi, nie są identyczne z prawami, które 
odpow iadają ||752 | manufakturze. M anufaktura stanowi tylko 
jedną z faz rozwoju prowadzącego do powstania wielkiego 
przemysłu.

G odne uwagi są tu jednak niektóre dane historyczne przy
toczone przez Bartona, po części dotyczące ruchu płacy robo
czej, a po części ruchu cen zboża, przy czym porównuje się,
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jak ruchy te przebiegały w  Anglii w  pierwszej połowie XV III 
stulecia, z tym, jak przebiegały w drugiej jego połowie.

„N astępu jąca tablica w skazuje” („płace podnosiły się od  połowy 
X V II do połowy X V III stulecia, gdyż cena zboża obniżyła się w  ciągu 
tego okresu nie mniej niż o 35°/o”) , „jaki był stosunek plac robotników  
rolnych  do cen zboża w  ciągu ostatnich 70 lat.

O kres Płaca Cena kw artera Płaca robocza
tygodniowa pszenicy w pintach

pszenicy

1742-1752 6 szyi. 0 pensów 30 szyi. 0 pensów 102
1761-1770 7 ” 6 42 ” 6 90
1780-1790 8 ” 0 51 ” 2 80
1795-1799 9 ” 0 70 ” 8 65

1800-1808 11 ” 0 86 ” 8 60

(tamże, str. 25/26).
„W  spraw ozdaniu Izby L ordów  w  zw iązku z ustaw am i o ubogich” 

(1816 rok?) „znajduje się liczbowy wykaz ustaw  o ogradzaniu gruntów , 
uchwalanych na każdej sesji Izby poczynając od rew olucji. Z  wykazu 
tego wynika, że przez 66 la t od  1688 do 1754 r. takich ustaw  było 123, 
natom iast przez 69 * la t od  1754 do 1813 r. było ich 3315. W  ciągu 
tego drugiego okresu upraw a roli robiła w  przybliżeniu dw adzieścia 
pięć razy szybsze postępy niż w  pierwszym okresie. A le przez pierwsze 
66 la t upraw iano w ciąż coraz więcej zboża na  eksport, gdy tymczasem 
przez większą część drugiego, 69-letniego okresu nie tylko konsum ow a
no wszystko, co się przedtem  eksportow ało, lecz im portow ano też coraz 
większą, a  w końcu bardzo znaczną ilość dla potrzeb naszej własnej 
konsumpcji... A  więc przyrost ludności w  pierwszym okresie jest w  po
rów naniu z okresem  drugim jeszcze powolniejszy, niżby się mogło zda
wać na zasadzie postępów  poczynionych przez upraw ę ro li”  (tamże, 
str. 11/12).

„W  1688 r. ludność A nglii i W alii wynosiła 5 4 1 m iliona, jak  to  po
daje G regory King, który oceniał ją w edług liczby dom ów . W  1780 r. 
wynosiła ona w edług M althusa 7 700 000. Powiększyła się tedy w  cią

* Liczbę tę  podaje Barton. M a być 59. -  Red.
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gu 92 la t o 2 200 00 0 ; przez następne 30 la t wzrosła o przeszło 
2 700 000. Co się jednak  tyczy przyrostu w  ciągu owych pierwszych 
92 lat, to  bardzo praw dopodobne jest, że datu je  się on przew ażnie 
z la t 1 7 5 0 -1 7 8 0 ” (tam że, str. 13).

W edług źródeł zasługujących na zaufanie Barton oblicza, że

„w  1750 r. liczba m ieszkańców [wynosiła] 5 946 000, co od rewolucji, 
stanowi przyrost w  wysokości 446 000, czyli 7 200 per annum ”  (tamże, 
str. 14).

„Z  tego w ynika więc, że w edług najniższej oceny ludność powiększała 
się w  ciągu ostatnich la t dziesięćkroć szybciej niż przed stu laty. Rzecz 
to jednak  n ie do w iary, aby akum ulacja kapitału  m iała się dziesię
ciokrotnie powiększyć”  (tam że, str. 14).

N ie chodzi wcale o to, jaką ilość środków utrzym ania pro
dukuje się w  ciągu roku, lecz o to, jak w ielka część pracy 
żywej wchodzi każdego roku do produkcji kapitału trwałego 
i obrotowego. O kreśla to wysokość kapitału zmiennego w sto
sunku do stałego.

The rem arkable increase [Zdumiewający przyrost] ludności 
w ciągu ostatnich 50-60 lat niemal w  całej Europie Barton 
tłumaczy sobie przez increased productiveness of American 
mines [wzmożoną wydajność kopalni amerykańskich], ten bo
wiem nadm iar of precious metals [metali szlachetnych] 
w większym stopniu podniósł ceny towarów niż płacę roboczą, 
a więc in fact ją obniżył, wskutek czego podniosła się stopa 
zysku (tamże, str. 29-35). j X III—752||


