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Pan Rodbertus.
Nowa teoria renty gruntowej
(Dygresja)[1]
[I. Nadwyżka wartości dodatkowej w rolnictwie.
Powolniejszy
porównaniu z przemysłem rozbój rolnictwa
w warunkach kapitalistycznych]
||X—4451 Herr Rodbertus. Dritter Brief an von Kirchmannvon Rodbertus. Widerlegung der Ricardoschen Lehre von der
Grundrente und Begründung einer neuen Rententheorie [Pan
Rodbertus. Trzeci list Rodbertusa do von Kircbmanna. Kryty
ka Ricardowskiej teorii renty gruntowej oraz uzasadnienie no
wej teorii renty], Berlin 1851.
Należy na wstępie zaznaczyć: Kiedy mówimy, że niezbędna
płaca robocza równa się 10 godzinom, to najprościej tłumaczy
się to w następujący sposób. Jeżeli 10-godzinna praca (czyli
kwota pieniężna równająca się 10 godzinom) przeciętnie po
zwala robotnikowi rolnemu pracującemu na dniówkę kupować
wszystkie niezbędne środki utrzymania - produkty rolne, prze
mysłowe itd. - to płaca ta jest przeciętną płacą roboczą za
unskilled labour [pracę niewykwalifikowaną]. Chodzi tu więc
o wartość jego produktu dziennego, która musi przypaść mu
w udziale. Wartość ta istnieje z początku w formie towaru,
który ów robotnik wytwarza, a więc w postaci określonej ilości
tego towaru, w zamian za którą, po potrąceniu części tego to
waru, konsumowanej przez samego robotnika (if [jeżeli] robot
nik konsumuje ten towar), może on zaopatrzyć się w potrzebne
mu środki utrzymania. Gdy się więc szacuje niezbędny „do
chód” tego robotnika, w rachubę wchodzi przemysł, rolnictwo
itp., a nie tylko wartość użytkowa, którą on sam produkuje.
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Ale tkwi to już w samym pojęciu towaru. Ów robotnik wytwa
rza towar, a nie po prostu produkt. Nie ma więc potrzeby
nad tym się rozwodzić.
Pan Rodbertus bada przede wszystkim, jak sprawa ta przed
stawia się w kraju, w którym posiadanie ziemi nie jest odłą
czone od posiadania kapitału, i dochodzi do doniosłego wnio
sku, że renta (przez którą rozumie on całą wartość dodatkową)
równa się po prostu nieopłaconej pracy albo ilości produktów,
która tę pracę wyobraża.
Należy przede wszystkim nadmienić, że Rodbertus ma na
myśli jedynie wzrost względnej wartości dodatkowej, czyli
wzrost wartości dodatkowej, którego przyczyną jest wzmożo
na wydajność pracy, nie zaś wzrost wartości dodatkowej, któ
rego przyczyną jest przedłużenie samego dnia roboczego. Ro
zumie się, że każda absolutna wartość dodatkowa jest w pew
nym sensie wartością względną. Praca musi być wystarczająco
wydajna po to, aby robotnik nie zużywał całego swego czasu
na utrzymanie siebie samego przy życiu. Ale tu zaczyna się róż
nica. Zresztą, jeżeli praca jest z początku mało wydajna, to
i potrzeby są też bardzo proste (jak potrzeby niewolnika), i sa
mi panowie żyją nie o wiele lepiej od swej czeladzi. Względ
na wydajność pracy, która niezbędna jest po to, aby mógł zja
wić się osobnik uprawiający wyzysk, pasożyt, jest bardzo nie
wielka. I jeżeli natrafiamy na wysoką stopę zysku tam, gdzie
praca jest jeszcze bardzo mało wydajna, gdzie nie stosuje się
maszyn, podziału pracy itp., to dzieje się tak jedynie dlatego,
że albo, jak po części w Indiach, potrzeby robotnika są abso
lutnie małe, a jego samego spycha się jeszcze poniżej tego ża
łosnego poziomu potrzeb, po części zaś dlatego, że niska wy
dajność pracy jest identyczna z małą wielkością kapitału trwa
łego w stosunku do części kapitału wyłożonej na płacę robo
czą, albo, co na jedno wychodzi, dlatego, że jest identyczna
ze znaczną wielkością części kapitału wyłożonej na pracę w sto
sunku do całego kapitału, bądź wreszcie dlatego, że czas ro
boczy zostaje niezwykle przedłużony. Podobne przedłużanie
czasu roboczego zdarza się w krajach (jak Austria i inne),
w których kapitalistyczny sposób produkcji już istnieje, a któ
re muszą jednak konkurować z o wiele bardziej rozwiniętymi
4
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krajami. Płaca robocza może tu być niska - po części dlatego,
że potrzeby robotnika są mniej rozwinięte, a po części dlate
go, że produkty rolne są tańsze albo, co dla kapitalisty na
jedno wychodzi, mają mniejszą wartość pieniężną. Toteż nie
znaczna jest ilość produktu, którą wytworzono na przykład
w ciągu 10 godzin niezbędnej pracy i która idzie na plącę ro
botnika. Jeżeli jednak robotnik pracuje 17 godzin zamiast 12,
można to sobie powetować. W ogóle nie należy wyobrażać
sobie, że wskutek tego, iż w danym kraju względna wartość
pracy zmniejsza się w miarę tego, jak wzrasta w nim wydaj
ność pracy *, płaca robocza w różnych krajach jest odwrotnie
proporcjonalna do wydajności pracy. Dzieje się coś wręcz
przeciwnego. Im dany kraj jest bardziej produkcyjny na rynku
światowym w porównaniu z innym krajem, tym wyższe są tam
płace robocze w porównaniu z innymi krajami. Nie tylko no
minalna, lecz [także] realna płaca robocza jest w Anglii wyż
sza niż na kontynencie. Robotnik jada więcej mięsa, zaspokaja
więcej potrzeb. Nie dotyczy to jednak robotnika rolnego, lecz
jedynie robotnika przemysłowego. Ale płaca robocza nie jest
w Anglii w takim samym stopniu wyższa, w jakim wyższa jest
wydajność pracy robotników angielskich. * *
Renta gruntowa w ogóle (czyli nowoczesna forma własności
ziemi) - sam fakt jej istnienia, pomijając różnicę jej wysokości
wynikającą z różnicy urodzajności gleby - byłaby już dlatego
możliwa, że przeciętna płaca robotników rolnych jest niższa od
przeciętnej płacy robotników przemysłowych. Ponieważ kapita
lista już na zasadzie samej tradycji (jako że dawny farmer
staje się wcześniej kapitalistą, niż kapitaliści stają się farmera
mi) oddawał tu właścicielowi ziemskiemu pewną część swego
zysku, wyrównuje on to sobie redukując płacę roboczą poniżej
jej poziomu. Wraz z dezercją robotników ze wsi płace robocze
musiały wzrastać i rzeczywiście wzrastały. Ledwo jednak daje
się odczuć taki nacisk, wprowadza się maszyny itp. i na wsi
powstaje znów (względne) przeludnienie (vide Anglia). Moż
na powiększyć wartość dodatkową, mimo że nie przedłuża się
* W rękopisie: ziem i. - Red.
* * W rękopisie na m arginesie: Z y e k.
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czasu roboczego ani też nie wzmaga się produkcyjnej siły pra
cy, a osiąga się to mianowicie przez redukowanie płacy robo
czej poniżej jej tradycyjnego poziomu. Tak dzieje się rzeczywi
ście tam, gdzie produkcja rolna odbywa się na modłę kapita
listyczną. Gdzie nie można osiągnąć tego za pomocą maszyn,
osiąga się przekształcając grunty orne w pastwiska dla owiec.
Powstałaby tu już więc możliwość istnienia renty gruntowej,
||4461 gdyż faktycznie płaca robotników rolnych nie równa się
przeciętnej płacy. Owa możliwość bynajmniej nie zależałaby
od ceny produktu, która równa się jego wartości.
Drugi rodzaj wzrostu renty gruntowej, kiedy otrzymuje się
ją z większej ilości produktu sprzedawanego po tej samej cenie,
jest też znany Ricardowi, nie bierze on jednak tego wzrostu
w rachubę, oblicza bowiem rentę gruntową od kwartera, a nie
od akra. Ricardo nie powiedziałby, że renta gruntowa dlatego
podniosła się, że 20 kwarterów po 2 szylingi wynosi więcej
niż 10 kwarterów po 2 szylingi lub 10 kwarterów po 3 szylingi
{w ten sposób renta gruntowa może się nawet wtedy podnosić,
kiedy cena spada).
Zresztą, bez względu na to, jak się objaśnia samą rentę
gruntową, mamy tu wciąż tę znaczną różnicę w porównaniu
z przemysłem, że nadwyżka wartości dodatkowej, surplus va
lue, powstaje w przemyśle wskutek tego, iż produkty wytwa
rza się taniej, w rolnictwie zaś wskutek tego, że wytwarza się
je drożej. Jeżeli przeciętna cena funta przędzy równa się 2 szy
lingom, a mogę wyprodukować go za 1 szyling, to chcąc zdo
być rynek sprzedam go, siłą rzeczy, za IV 2 szylinga lub przy
najmniej trochę poniżej 2 szylingów. Jest to nawet absolutnie
nieodzowne, gdyż tańsza produkcja zakłada, że produkuje się
na większą skalę. Wywołuję tedy przepełnienie rynku w po
równaniu z tym, co było przedtem. Muszę więcej sprzedawać,
niż sprzedawałem przedtem. Jeżeli 1 funt przędzy kosztuje
mnie zaledwie 1 szyling, to jedynie wskutek tego, że produku
ję, dajmy na to, 10 000 funtów, gdy przedtem produkowałem
8000 funtów. Taniość jest jedynie następstwem tego, że kapi
tał trwały dzieli się między 10 000 funtów. Gdybym sprzedał
tylko 8000, to samo tylkp zużycie maszyn podniosłoby cenę
poszczególnego funta o jedną piątą, czyli o 20%. Aby więc
8
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sprzedać 10 000 funtów, sprzedaję po cenie niższej niż 2 szy
lingi. A mimo to osiągam jeszcze zysk dodatkowy wynoszący
6 pensów, czyli 50% wartości mojego produktu, która równa
się 1 szylingowi i w której zawarty już jest zwykły zysk. W ten
sposób obniżam w każdym razie cenę rynkową, co ma ten sku
tek, że konsument otrzymuje w ogóle taniej produkt. W rolni
ctwie zaś sprzedaję w podobnym wypadku po 2 szylingi, gdy
by bowiem wystarczał mój urodzajniejszy grunt, nie uprawia
no by mniej urodzajnego. Gdyby obszar urodzajnych gruntów
tak się powiększył lub urodzajność gorszych gruntów tak
wzrosła, że zdołałbym sprostać popytowi, to znikłoby samo
zagadnienie. Ricardo nie tylko tego nie neguje, lecz wręcz to*
podkreśla.
Jeżeli więc zgodzimy się nawet, że różnica urodzajności gle
by nie tłumaczy samej renty gruntowej, lecz jedynie różną wy
sokość rent gruntowych, to pozostaje jednak w mocy prawo, że
gdy w przemyśle zysk dodatkowy powstaje na ogół wskutek
potanienia produktu, to w rolnictwie względna wielkość renty
nie jest tylko następstwem względnego zdrożenia produktu
(wzrostu ceny produktu urodzajnego gruntu ponad jego war
tość), lecz powstaje też dzięki sprzedaży tańszego produktu
według kosztów produktu droższego. To jednak, jak już wy
kazałem (Proudhon) PI, jest jedynie prawem konkurencji, któ
re ma źródło nie we właściwości „ziemi” , lecz w samej „pro
dukcji kapitalistycznej” .
Następnie Ricardo miałby w jeszcze innym punkcie słusz
ność, gdyby nie to, że na modłę ekonomistów przekształca on
zjawisko historyczne w wieczyste prawo. Owym zjawiskiem
historycznym jest stosunkowo szybszy rozwój manufaktury (tej
właściwej burżuazyjnej gałęzi przemysłu) w przeciwieństwie
do rolnictwa. Rolnictwo stało się bardziej produkcyjne, nie
w takim jednak stopniu, w jakim zyskał na produkcyjności
przemysł. Gdzie produkcyjność przemysłu się udziesięciokrotniła, tam być może produkcyjność rolnictwa podwoiła się. Sta
ło się więc ono względnie mniej produkcyjne, mimo że pro
dukcyjność jego absolutnie wzrosła. Jest to jedynie dowodem
nader osobliwego rozwoju produkcji burżuazyjnej i istnienia
sprzeczności, które są tej produkcji właściwe, nie pozbawia
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jednak słuszności tezy, że rolnictwo staje się względnie mniej
produkcyjne, a więc że wartość produktu rolnego wzrasta
w stosunku do produktu przemysłowego, a tym samym wzra
sta też renta gruntowa. To, że praca na roli stała się w miarę
rozwoju produkcji kapitalistycznej względnie mniej wydajna
niż praca w przemyśle, oznacza jedynie, iż produkcyjność rol
nictwa nie rozwijała się w takim samym tempie i w takim sa
mym stopniu.
Przypuśćmy, że przemysł A ma się do przemysłu В jak 1 :1 .
.A pierwotnie rolnictwo było produkcyjniejsze, gdyż w rolni
ctwie współdziała mechanizm zmontowany przez naturę, a nie
same siły natury; poszczególny robotnik od razu pracuje po
społu z tym mechanizmem. Toteż w czasach starożytnych
u w wiekach średnich produkty rolne są stosunkowo o wiele
tańsze od produktów przemysłowych, co wynika już (patrz
Wade’a) ze stosunku, w którym wchodzą one w skład prze
ciętnej płacy roboczej.
Załóżmy, że stosunek 1 : 1 wyraża też produkcyjność obu
•gałęzi produkcji. Jeżeli teraz produkcyjność gałęzi A = 10,
tzn. udziesięciokrotniła się, gdy tymczasem produkcyjność ga
łęzi В powiększyła się tylko trzykrotnie, równa się bowiem 3,
to obie te gałęzie, które przedtem miały się do siebie jak 1 :1 ,
mają się obecnie do siebie jak 10 :3 , czyli jak 1 : 3/io. Pro
dukcyjność gałęzi В względnie zmniejszyła się o 7/io, mimo
.że absolutnie trzykrotnie się powiększyła. Jeżeli chodzi o naj
wyższą rentę, ma to takie samo znaczenie - w stosunku do
przemysłu - jak gdyby renta dlatego się powiększyła, że naj
gorsze grunty straciły 7/io produkcyjności.
Wprawdzie nie wynika z tego wcale, jak sądzi Ricardo, że
stopa zysku dlatego się obniżyła, iż wskutek względnego po
drożenia produktów rolnych ||4471 płaca robocza poszła w gó
rę, gdyż przeciętną płacę roboczą określa nie względna, lecz
-absolutna wartość produktów, które wchodzą w jej skład. Jed
nakże wynika z tego w istocie, że stopa zysku (a właściwie sto;pa wartości dodatkowej) nie wzrosła w takim stopniu, w ja
kim wzrosła produkcyjna siła przemysłu przetwórczego, i że
■przyczyną tego jest stosunkowo mniejsza produkcyjność rolni
ctwa (nie zaś gleby). A to jest absolutnie pewne. Redukcja
10
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niezbędnego czasu roboczego wydaje się nieznaczna w porów
naniu z postępem przemysłu, co znajduje wyraz w tym, że ta
kie kraje jak Rosja itp. mogą na rynku produktów rolnych
zdystansować Anglię. Mniejsza wartość pieniądza w krajach
bogatszych (tzn. nieznaczne względne koszty produkcji pienią
dza w bogatszych krajach) nie odgrywa tu wcale roli. Chodzi
bowiem właśnie o to, czemu nie wpływa ona na produkty
przemysłowe w ich konkurencji z krajami uboższymi, nato
miast wpływa na ich produkty rolne. (Nie dowodzi to zresztą
wcale, że kraje_ uboższe produkują taniej, że praca, którą
w tych krajach stosuje się na roli, jest wydajniejsza. Jak to nie
dawno udowodniono za pomocą danych statystycznych, po
większyła się wprawdzie w Stanach Zjednoczonych ilość psze
nicy sprzedawanej po pewnej określonej cenie, nie nastąpiło
to jednak wskutek tego, że każdy akr więcej dostarcza, lecz
dlatego, że uprawia się większą ilość akrów. Jeżeli w krajach,
które rozporządzają wielkimi połaciami gruntów, wielkie
obszary, uprawiane powierzchownie, przynoszą za pomocą ta
kiej samej pracy absolutnie większy produkt niż o wiele mniej
sze obszary w bardziej zaawansowanym kraju, nie znaczy to
jeszcze, że gleba tych krajów jest urodzajniejsza *.)
Przejście do uprawy mniej produkcyjnych gruntów bynaj
mniej jeszcze nie dowodzi, że rolnictwo stało się mniej pro
dukcyjne. Przeciwnie, może to stanowić dowód, że stało się
ono bardziej produkcyjne; że nieurodzajne grunty uprawia się
nie tylko ze względu na to, iż ceny produktów rolnych na tyle
się podniosły, aby zwracał się ulokowany kapitał, lecz także
dlatego, iż, przeciwnie, wskutek rozwoju środków produkcji
nieprodukcyjne grunty stały się „produkcyjne” i zdolne przy
nosić nie tylko zwykły zysk, lecz także rentę gruntową. Grunt,
który na danym stopniu, rozwoju sił wytwórczych jest urodzaj
ny, jest nieurodzajny na niższym stopniu rozwoju.
Absolutne przedłużenie czasu roboczego - a więc powiększe
nie absolutnej wartości dodatkowej - jest w rolnictwie tylko
w nieznacznym stopniu możliwe. Nie można w rolnictwie pra
cować przy oświetleniu gazowym itp. Latem i wiosną można
* W rękopisie: jest bardziej nieurodzajna.
2 - M arks, Engels - Dzdcła, ti 26

- Red.
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oczywiście wcześnie rozpoczynać pracę. Równoważą to jednak
krótsze dni w porze zimowej, kiedy to w ogóle można wyko
nywać stosunkowo niewielką ilość pracy. Pod tym względem
absolutna wartość dodatkowa jest więc w przemyśle większa,
jeżeli normalnego dnia roboczego nie reguluje przymus usta
wowy. Przewlekłość okresu, w ciągu którego produkt rolny
pozostaje w procesie produkcji" mimo że już się nań nie wy
datkuje pracy, jest drugą przyczyną tego, że w rolnictwie stwa
rza się mniejszą ilość wartości dodatkowej. Natomiast nawet
w najbardziej zaawansowanej wielkiej gospodarce rolnej z wyjątkiem kilku gałęzi, jak hodowla bydła, pastwiskowy
chów owiec itd., z których ludność zostaje zupełnie wyparta stosunek liczby zatrudnionych ludzi do zastosowanego kapi
tału stałego jest wciąż jeszcze o wiele większy niż w przemy
śle, przynajmniej w dominujących gałęziach przemysłu. Toteż
z tej strony stopa zysku może być w rolnictwie wyższa niż
w przemyśle, nawet jeżeli masa wartości dodatkowej jest
z przytoczonych przyczyn względnie niższa, niż byłaby w prze
myśle, gdyby zatrudniono w nim taką samą liczbę ludzi, tę zaś
ostatnią okoliczność paraliżuje znowu po części spadek płacy
roboczej poniżej przeciętnego jej poziomu. Gdyby jednak
w rolnictwie istniały jakiekolwiek przyczyny (o powyższych
napomykamy tylko) sprzyjające podniesieniu stopy zysku (nie
w sposób przemijający, lecz przeciętnie w porównaniu z prze
mysłem), to już sam fakt istnienia właścicieli Ziemskich dopro
wadziłby do tego, że ten dodatkowy zysk skonsolidowałby się
i przypadłby w udziale właścicielowi ziemskiemu, a nie uczest
niczyłby w wyrównywaniu ogólnej stopy zysku.

[2. Stopa zysku w jej stosunku do stopy wartości dodatkowej.
Wartość rolniczego materiału surowego jako element
kapitału stałego w rolnictwie]
W ogólnym ujęciu zagadnienie, na które należy odpowie
dzieć rozpatrując teorię Rodbertusa, sprowadza się do tego, co
następuje:
Wyłożony kapitał ma taką ogólną formę:
12
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capital constant [kapital
stały] maszyny - material
surowy

capital variable [kapitał
zmienny] siła robocza.

Ogólnie biorąc, dwa elementy kapitału stałego * sprowa
dzają się do środków pracy i przedmiotu pracy. Przedmiot
pracy może nie być towarem, produktem pracy. Może on więc
nie istnieć jako element kapitału, mimo że istnieje zawsze
jako element procesu pracy. Ziemia jest materiałem surowym
rolnika, złoża węglowe są materiałem surowym górnika, wo
da - materiałem surowym rybaka, a nawet las materiałem su
rowym łowcy M. Jednakże z najkompletniejszą formą kapitału
mamy do czynienia wtedy, kiedy owe trzy elementy procesu
pracy istnieją też jako trzy elementy kapitału, to znaczy, kiedy
wszystkie są towarami, wartościami użytkowymi, które mają
wartość wymienną i są produktem pracy. W takim wypadku
wszystkie te trzy elementy wchodzą też do procesu tworzenia
wartości, aczkolwiek maszyny nie wchodzą w takim stopniu,
w jakim wchodzą do procesu pracy, lecz o tyle tylko, o ile się
w tym procesie zużywają.
Ą więc zagadnienie sprowadza się do tego, czy brak jedne
go z powyższych elementów może powiększyć stopę zysku (nie
stopę wartości dodatkowej) w tej gałęzi przemysłu, w której
elementu tego brak? Ogólną odpowiedź daje na to sam wzór:
Stopa zysku równa się stosunkowi wartości dodatkowej do
łącznej sumy wyłożonego kapitału.
Całą sprawę bada się zakładając, że stopa wartości dodat
kowe), czyli podział wartości produktu między kapitalistę i ro
botnika najemnego, nie ulega zmianie.
||448 j Stopa wartości dodatkowej równa się— ; stopa zysku
równa się ——— .Ponieważ m’, stopa wartości dodatkowej, jest
c+ .v
dane, to dane jest też v, a zakłada się, że— jest wielkością
v
* W rękopisie: zmiennego. - Red.

n
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stałą. A więc — :— może tylko wtedy zmienić swą wielkość,
с+ v
kiedy zmienia się с + v, a ponieważ v jest dane, to owa wiel
kość może tylko wtedy wzrosnąć albo zmniejszyć się, kiedy с
m

•

zmniejsza się lub wzrasta. A nadto ——— może się zmienić
nie w stosunku с : v, lecz w takim stosunku, w jakim с ma się
•
m
,
.
do sumy с + v. Gdyby с równało się zeru, to — ;— rownałoc+ v
by się — ■Innymi słowy, stopa zysku równałaby się w tym wyv
padku stopie wartości dodatkowej, co stanowi jej najwyższy
wyraz, gdyż żaden sposób obliczania nie może zmienić wielko
ści m i v. Jeżeli v równa się 100, a m = 50, to — równa się
v
— —= 50^o- Gdyby do tego dodano jeszcze capital con
stant wynoszący 100, to stopa zysku wynosiłaby

100

+ 100

50
1
— 2ÖÖ= 4~ = 25%. Stopa zysku zmniejszyłaby się o połowę.
Gdyby do 100 v dodano 150 c, to stopa zysku równałaby się
50
50
1
.
150 + Ш = 2 5 Г = 5 = 2 0 % - W pierWSZym Wypadku
ły kapitał równa się v, czyli równa się kapitałowi zmiennemu,
toteż stopa zysku równa się stopie wartości dodatkowej. W
drugim wypadku cały kapitał = 2 X v, toteż stopa zysku sta
nowi już tylko połowę stopy wartości dodatkowej. W trzecim
wypadku cały kapitał równa się 21/г X 100 = 2 ' /2 X v —
— 5/г X v. Tu v stanowi zaledwie 2/s całego kapitału. War
tość dodatkowa * równa się połowie v, połowie 100, stanowi
tedy zaledwie połowę 2/r> całego kapitału, która równa się 2/io
całego kapitału. 250/io = 25, 2/io kwoty 250 = 50. A 2/io sta
nowią 20%. * *
* W tękopisle: stopa wartości dodatkowej. - Red.
* * W rękopisie na m arginesie: Z y s k , - Red.
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A więc to jedno jest już z góry niewątpliwe. Jeżeli v i —
v
nie zmieniają się, to zupełnie obojętne jest, z czego składa się
wielkość c. Jeżeli с ma określoną wielkość, np. równa się 100,
to zupełnie obojętne jest, czy rozkłada się ono na 50 w mate
riale surowym i 50 w maszynach bądź na 10 w materiale su
rowym i 90 w maszynach, bądź na zero w materiale surowym
i 100 w maszynach, czy też na odwrót, gdyż stopę zysku okre
śla stosunek—v — ; stosunek elementów produkcji, z których
C +

V

składa się c, jako części wartości do całego с jest tu obojętny.
Np. w produkcji węgla można przypuścić, że materiał surowy
(po potrąceniu węgla, który sam służy z kolei za matiere in
strumentale [materiał pomocniczy]) równa się zeru, i założyć,
że cały kapitał stały składa się z maszyn (włączając w to bu
dynki, narzędzia pracy). Z drugiej strony można założyć, że
u krawca maszyny równają się zeru, a cały kapitał stały spro
wadza się do materiału surowego (mianowicie wtedy, kiedy
wielcy krawcy nie stosują jeszcze maszyn do szycia, a z drugiej
strony, jak to po części bywa w Londynie, oszczędzają nawet
na lokalach, zmuszając swych robotników do pracy w charak
terze outdoor labourers [robotników pracujących u siebie
w domu]. Jest to innowacja, przy której drugi podział pracy
występuje znów w formie pierwszego[41). Jeżeli producent
węgla wydatkuje 1000 na maszyny i 1000 na pracę najemną,
a krawiec 1000 na materiał surowy ł 1000 na pracę najemną,
to w obu wypadkach stopa zysku jest jednakowa, jeżeli stopa
wartości dodatkowej jest taka sama. Jeżeli założymy, że war
tość dodatkowa równa się 20%, to stopa zysku będzie w oby
dwu wypadkach wynosiła 10%, równając się mianowicie
łoo/2oeo = 2/го — 1/io = 10%. Gdy więc stosunek istniejący
między częściami składowymi kapitału с - między materiałem
surowym i maszynami - ma wywierać wpływ na stopę zysku,
jap nastąpić to może tylko w dwóch wypadkach: 1. jeżeli wskuiiek zmiany owego stosunku absolutna wielkość kapitału с uleg
nie modyfikacji-; 2. jeżeli wskutek owego stosunku między czę
ściami składowymi kapitału с wielkość kapitału v ulegnie mo15
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dyfikacji. Musielibyśmy tu mieć do czynienia z organicznymi
zmianami w samej produkcji, a nie tylko' z tautologicznym
twierdzeniem, że jeżeli określona część kapitału с stanowi
mniejszą część całej sumy, to pozostałość musi stanowić jej
większą część.
W realnym budżecie sporządzonym przez english farmer
płace robocze wynoszą 1690 f. s z t, nawozy - 686 f. szt., na
siona - 150 f. szt., pasza dla krów - 100 f. szt. A więc na
„materiał surowy” przypada 936 f. szt., czyli więcej niż poło
wa tego, co wynoszą wages (patrz F. W. Newmana, „Lectures
on political economy” , Londyn 1851, str. 166).
„W e Flandrii’’ {belgijskiej) „nawóz i siano importuje się do tjch
okolic z Holandii” (do uprawy lnu itd .; natomiast wywozi się stamtąd
len, siemię lniane itd.)... „W miastach holenderskich odpadki są przed
miotem handlu i sprzedaje się je regularnie do Belgii za wysoką cenę...
W odległości jakich 20 mil od Antwerpii, w górnym biegu Skaldy, wi
dać zbiorniki przeznaczone do przechowywania nawozu importowanego
z Holandii. Handel ten prowadzi towarzystwo kapitalistyczne, posługu
jąc się łodziami holenderskimi” itd. {Banfielct) W.

A więc nawet nawóz, zwykłe odpadki stały się przedmiotem
handlu, a tym bardziej mąka kostna, guano, potaż itd. Mamy
tu do czynienia nie tylko z formalną zmianą w dziedzinie pro
dukcji, polegającą na tym, że element produkcji ocenia się
w pieniądzu. Względy produkcyjności sprawiają, że glebę za
sila się nowymi substancjami, a jej stare substancje wystawia
się na sprzedaż. Chodzi tu też nie tylko o samą formalną róż
nicę między kapitalistycznym a poprzedzającym go sposobem
produkcji. Sam handel nasionami zyskał na znaczeniu dopiero
w miarę tego, jak zaczęto uprzytamniać sobie, jaką wagę ma
zmiana nasion. Byłoby to więc śmieszne, gdybyśmy o rolni
ctwie we właściwym znaczeniu tego wyrazu powiedzieli, że
w jego skład nie wchodzi „surowiec” - mianowicie surowiec
jako towar - bez względu na to, czy reprodukuje go samo rol
nictwo, czy też kupuje jako towar, otrzymuje z zewnątrz. Rów
nie śmiesznym byłoby utrzymywać, że dla konstruktora maszyn
16
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||449| maszyna, którą on sam się posługuje, nie wchodzi jako
element wartości w skład jego kapitału.
Chłop niemiecki, który z roku na rok sam wytwarza ele
menty własnej produkcji, jako to nasiona, środki do nawożenia
roli itd., i sam wraz ze swą rodziną zjada część swego zboża,
wydatkuje pieniądze (na samą produkcję) jedynie na zakup
nielicznych narzędzi rolniczych i na płacę roboczą. Przypuść
my, że wartość wszystkich jego wydatków wynosi 100 [i że po
łowę należy uiścić w pieniądzu]. Połowę [produktu] ([włączo
ne tu są także] koszty produkcji) ów chłop konsumuje in na
tura. Drugą połowę sprzedaje i uzyskuje za nią, dajmy na to,
100. Jego dochód brutto równałby się wtedy 100. I jeżeli
chłop oblicza go w stosunku do kapitału wynoszącego 50, to
[zysk] = 100%. Jeżeli trzecią część 50 pochłania renta i trze
cią część - podatki (razem 331/з), to chłopu pozostaje 162/з,
co w stosunku do 50 stanowi 33Vs%. Jednakże w rzeczywisto
ści uzyskał on tylko 162/з% [w stosunku do wyłożonych 100].
Chłop po prostu źle obliczył i sam siebie oszukał. Farmerom
kapitalistycznym nie zdarzają się podobne błędy w oblicze
niach.
Według umowy o połownictwie (np. w [prowincji] Berry) jak o tym mówi Mathieu de Dombasle, „Annales agricoles"
etc., zeszyt 4. Paryż 1828: „Właściciel ziemski daje grunt, budynki i zazwyczaj w całości lub
w części bydło i narzędzia niezbędne do produkcji; dzierżawca daje ze
swej strony swą pracę i nic lub prawie nic ponadto. Produkty ziemi
dzieli się do połowy” (str. 301). „Połownicy są z reguły nędzarzami”
(str. 302). „Jeżeli polownik wydatkując 1000 franków osiąga przyrost
produktu brutto w wysokości 1500 franków” (a więc 500 frs zysku
brutto), „musi on tym produktem brutto podzielić się do połowy z wła
ścicielem ziemskim, otrzymuje więc 750, czyli traci ćwierć wyłożonej
sumy” (str. 304). „Przy dawnym systemie uprawy wydatki, czyli koszty
produkcji, pokrywano niemal wyłącznie z produktów in natura, które
szły na wyżywienie bydła, rolnika i jego rodziny. Prawie wcale nie
wydatkowano gotówki. Jedynie ta okoliczność pozwalała przypuszczać,
że właściciel ziemski i dzierżawca mogli podzielić się całą częścią zbio
rów, której nie skonsumowano w ciągu procesu produkcji; ale podobny
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sposób postępowania można stosować jedynie w gospodarce rolnej tego
rodzaju, tzn. w nędznej gospodarce rolnej; skoro dąży się wszakże do
poprawy rolnictwa, spostrzega się zaraz, że jest to osiągalne jedynie
przez wyłożenie kapitału, którego sumę należy potrącić z produktu
brutto, aby móc ją zastosować do produkcji następnego roku. Toteż
wszelki- podział produktu brutto między właściciela ziemskiego i dzier
żawcę staje się przeszkodą nie do pokonania na drodze do jakiejkol
wiek poprawy” (str. 307).

[3. Wartość i cena kosztu w rolnictwie.
Renta absolutna]
[a) W y r ó w n y w a n i e

stopy

zysku

w

przemyśle]

Pan Rodbertus zdaje się w ogóle wyobrażać sobie, że'kon
kurencja reguluje cenę normalną, czyli przeciętny zysk, czyli
ogólną stopę zysku, w ten sposób, że sprowadza towary do ich
rzeczywistych wartości, to znaczy tak reguluje stosunek między
cenami towarów, iż w pieniądzu, bądź w jakimkolwiek innym
mierniku wartości, wyrażają się odpowiednie ilości czasu pra
cy, które zrealizowane są w różnych towarach. Oczywiście, nie
następuje to w taki sposób, że cena towaru równa się kiedy
kolwiek, w jakiejś określonej chwili, jego wartości, lub też że
powinna się jej równać. [Według Rodbertusa dzieje się to
w następujący sposób:] Np. cena towaru A przekracza jego
wartość, utrzymując się mianowicie przez pewien czas na osiąg
niętym poziomie lub nawet pnąc się wciąż w górę. Tym sa
mym zysk kapitalisty A przekracza przeciętny zysk, gdyż przy
właszcza on sobie nie tylko swój własny „nieopłacony” czas
pracy, lecz także część nieopłaconego czasu pracy, który „wy
produkowali” inni kapitaliści. Musi temu odpowiadać zmniej
szenie się zysku - przy niezmienionej cenie pieniężnej innych
towarów - w jakiejkolwiek innej sferze produkcji. Jeżeli dany
towar wchodzi w charakterze powszechnego środka utrzyma
nia w skład konsumpcji robotników, pociąga to za sobą spa
dek stopy zysku we wszystkich innych gałęziach, jeśli zaś wcho
18

Pan Rodbertus. Now a teoria renty gruntowej (DygresjaJt

dzi w skład kapitału stałego, wywołuje obniżenie stopy zyskir
w tych sferach produkcji, w których stanbwi element kapitału
stałego.
Możliwy byłby jeszcze ostatni wypadek, w którym ów to
war ani nie wchodzi jako element w skład jakiegokolwiek ka
pitału stałego, ani też nie stanowi niezbędnego środka utrzy
mania robotników (gdyż towary, które robotnik może według
swego uznania kupować lub nie kupować, spożywa on jako
konsument w ogóle, a nie jako robotnik), lecz artykuł kon
sumpcji, przedmiot konsumpcji indywidualnej w ogóle. Jeżeli
ów towar wchodzi jako artykuł konsumpcji w skład konsum
pcji samego kapitalisty przemysłowego, to wzrost jego ceny
w żaden sposób nie odbiłby się ani na sumie wartości dodat
kowej, ani na stopie wartości dodatkowej. Gdyby jednak kapi
talista chciał utrzymać swą konsumpcję na dawnym poziomic,
to ta część zysku (wartości dodatkowej), którą przeznacza ort
na konsumpcję indywidualną, wzrosłaby w porównaniu z czę
ścią przeznaczoną na reprodukcję przemysłową. Zmniejszyłaby
się tedy ta ostatnia część. A zatem wskutek wzrostu ceny to
waru A, czyli wzrostu zysku na towarze A powyżej jego prze
ciętnej stopy, masa zysku na towarach В, С itd. spadłaby
w określonym czasie (który określa też reprodukcja). Gdyby
artykuł A wchodził wyłącznie w skład konsumpcji kapitalistów
nieprzemysłowych, konsumowaliby oni więcej w postaci to
waru A niż towarów В, С itd. w porównaniu z tym, co kon
sumowali oni przedtem. Zmniejszyłby się popyt na towary B,
С itd.; cena tych towarów spadłaby i w tym wypadku wzrost
ceny towaru A, czyli wzrost zysku A powyżej przeciętnej sto
py, wywołałby spadek zysku В, С itd. poniżej przeciętnej sto
py (w odróżnieniu od dotychczasowych wypadków, w których
ceny pieniężne towarów В, С itd. ||450| pozostawały bez
zmiany) wskutek tego, że wzrost ceny towaru A pociągnąłby
za sobą zniżkę pieniężnych cen towarów В, С itd. Kapitały
czynne w В, С itd., gdzie stopa zysku spadła poniżej przecięt
nego poziomu, odpływałyby z ich własnej sfery produkcji i na
pływałyby do sfery produkcji A ; dotyczyłoby to zwłaszcza
części nowego kapitału, wciąż zjawiającego się na rynku i cią
żącego, rzecz prosta, przede wszystkim do zyskowniejszej sfe19
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ty A. W następstwie tego cena artykułu A spadłaby po pew
nym czasie poniżej, jego wartości i przez dłuższy lub krótszy
czas obniżałaby się nadal aż do chwili, w której znów rozpo
cząłby się przeciwstawny ruch. W sferach В, С itd. obserwo
walibyśmy odwrotne zjawisko, które nastąpiłoby po części
z powodu zmniejszonej podaży artykułów В, С itd., wskutek
ucieczki kapitału, a więc po części wskutek organicznych zmian
dokonywających się w samych tych sferach, po części zaś
wskutek zmian, które nastąpiły w sferze A i które oddziałują
teraz na В, С itd. w przeciwnym kierunku.
Zaznaczymy tu ubocznie, co następuje: być może, iż w opi
sanym wyżej procesie ceny pieniężne towarów В, С itd. (jeżeli
założymy, że wartość pieniądza się nie zmienią) nigdy już nie
osiągną swej dawnej wysokości, mimo że podniosą się ponad
wartość tych towarów, a zatem mimo że stopy zysku w sfe
rach В, С itd. podniosą się powyżej ogólnej stopy zysku.
Ulepszenia, wynalazki, większe oszczędności na środkach pro
dukcji itd. stosuje się nie w czasach, w których ceny podnoszą
się ponad swój przeciętny poziom, lecz w czasach, w których
ceny spadają poniżej swego przeciętnego poziomu, a zatem
zysk spada poniżej swej zwykłej stopy. A więc w ciągu okresu,
w którym ceny towarów В, С itd. spadają, może zmniejszać
się ich rzeczywista wartość, czyli może zmniejszać się mini
mum czasu pracy, który niezbędny jest na wyprodukowanie
tych towarów. W tym wypadku towar tylko wtedy może osiąg
nąć swą dawną cenę pieniężną, kiedy wzrost jego ceny ponad
jego wartość nie różni się od margin, tj. od różnicy między
ceną wyrażającą jego nową wartość a ceną, która wyrażała je
go dawną, wyższą wartość. W tym wypadku cena towaru zmie
niłaby jego wartość przez oddziaływanie na podaż, na koszty
produkcji.
Powyższy ruch ma jednak następujący skutek: jeżeli weź
miemy przeciętną wzrostów i spadków ceny towaru ponad je
go wartość bądź poniżej tej wartości, albo jeżeli weźmiemy
okresy, w których następuje wyrównanie owych wzrostów
i spadków - a okresy te wciąż się powtarzają - to przeciętna
cena№ równa się wartości, a zatem i przeciętny zysk w określo
nej sferze równa się ogólnej stopie zysku; chociaż bowiem w
20
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sferze tej zysk wzrastał powyżej swej dawnej stopy lub spadał
poniżej tej stopy wraz z wzrostem lub spadkiem cen - albo
też wraz ze zwiększeniem się lub zmniejszeniem kosztów pro
dukcji przy nie zmieniających się cenach - to jednak, jeżeli
wziąć przeciętną tego okresu, towar sprzedawano według je
go wartości, a więc osiągany zysk równał się ogólnej stopie
zysku. Tak to sobie wyobraża A. Smith, a w jeszcze większym
stopniu Ricardo, gdyż ten wyraźniej przestrzega rzeczywistego
pojęcia wartości. O d nich wyobrażenie to przejął też pan Rod
bertus. Niemniej jednak wyobrażenie to jest błędne.
Co jest skutkiem konkurencji kapitałów? Przeciętna cena to
warów w jednym okresie wyrównywania zysków jest taka, że
w każdej sferze ceny te przynoszą producentom towarów jed
nakową stopę zysku, np. 10%. Co to następnie oznacza? Że
cena każdego towaru przekracza o jedną dziesiątą cenę kosz
tów produkcji, które poniósł kapitalista, które wydatkował,
aby wyprodukować teir towar. Jeżeli nadamy temu ogólny wy
raz, znaczy to tylko, że kapitały jednakowej wielkości przyno
szą jednakowe zyski, że cena każdego towaru jest o jedną
dziesiątą wyższa od ceny kapitału, który wyłożono na ten to
war, zużyto nań, czyli jest w tym towarze wyobrażony. Zupeł
nie jednak błędne jest twierdzenie, że kapitały w różnych sfe
rach produkują proporcjonalnie do swej wielkości taką samą
wartość dodatkową {pomijamy tu zupełnie okoliczność, czy
jeden kapitalista każe pracować dłużej niż inny, ustalamy
bowiem jednakowy absolutny dzień pracy dla wszystkich sfer.
Różnice między absolutnymi dniami pracy wyrównywa po
części, gdy chodzi o niejednakowo trwające dni, intensywność
pracy itd., a po części na różnice te składają się jedynie bez
podstawne zyski dodatkowe, wyjątki itd .}; twierdzenie to jest
zupełnie błędne, nawet jeżeli się założy, że absolutny dzień
pracy jest we wszystkich sferach jednakowy, tzn. jeżeli przy
puścimy, że stopa wartości dodatkowej jest z góry dana.
Jeżeli zakłada się powyższe, to kapitały jednakowej wiel
kości produkują różne ilości wartości dodatkowej po pierwsze
odpowiednio do stosunku między organicznymi częściami skła
dowymi tych kapitałów, czyli między kapitałem zmiennym
i stałym; po drugie odpowiednio do ich czasu obrotu, o ile
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określa go stosunek między kapitałem trwałym i kapitałem
obrotowym oraz różne okresy reprodukcji różnych rodzajów
kapitału trwałego; po trzecie w zależności od trwania okresu
produkcji we właściwym znaczeniu, w odróżnieniu od trwania
samego czasu pracy!7!, co oznacza znów istotną różnicę w sto
sunku między okresem produkcji i okresem cyrkulacji. (Pierw
szy z wymienionych tu stosunków wzajemnych, stosunek mię
dzy kapitałem stałym i zmiennym, sam może być następstwem
bardzo różnych przyczyn, może np. mieć jedynie formalny cha
rakter, tak że materiał surowy przetwarzany w jednej sferze
jest droższy od przetwarzanego w innej sferze; stosunek ten
może też mieć za przyczynę niejednakową wydajność pracy
itd.)
Gdyby więc towary sprzedawano według ich wartości albo
gdyby przeciętne ceny towarów równały się ich wartościom,
to stopa zysku musiałaby być w różnych sferach zupełnie inna;
wynosiłaby w jednym wypadku 50, w innym 40, 30, 20, 10 itd.
Jeżeli np. wziąć łączną ilość towarów sfery A wyprodukowa
nych w ciągu roku, to wartość jej równałaby się kapitałowi
wyłożonemu na tę ilość plus zawarta w niej nieopłacona praca.
To samo w sferze В i C. Ponieważ jednak ilość nieopłaconej
pracy zawartej w każdej ze sfer А, В, С jest różna, np. w sfe
rze A jest większa niż w sferze B, w В większa niż w C, to
towary A przynosiłyby swym producentom, być może, 3 M
( = wartości dodatkowej), towary В - 2 M, towary C - M .
Ponieważ zaś stopę zysku określa stosunek wartości dodatko
wej do wyłożonego kapitału, a kapitał ten jest w myśl założe
nia taki sam w А, В, С itd., to ||4511 jeżeli symbolem К ozna
czymy wyłożony kapitał, różne stopy zysku równałyby się ^ ^ ,
К

> -гг • A więc konkurencja między kapitałami może w
к.
K.
taki tylko sposób wyrównać stopy zysku, że np. w przytoczo
nym wypadku ustala ona dla sfer А, В, С stopy zysku równa. 2M 2M 2M
łące się—— , —— , —— , wtedy stera A sprzedawałaby swoj
к.
к.
K.
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towar o 1 M poniżej jego wartości, a sfęra С o 1 M powyżej
jego wartości. Przeciętna cena byłaby w sferze A niższa, a w
sferze С wyższa od wartości towarów A, C.
Jak wynika z wypadku B, może się oczywiście zdarzyć, że
przeciętna cena towaru równa się jego wartości. Zdarza się to
wtedy, kiedy wartość dodatkowa wytworzona w samej sferze
В równa się przeciętnemu zyskowi, a więc kiedy różne części
kapitału tak się w tej sferze mają do siebie, jak mają się do
siebie, kiedy globalną sumę kapitałów, kapitał klasy kapitalis
tów, wyobrażamy sobie jako tę wielkość, w stosunku do której
oblicza się globalną wartość dodatkową bez względu na sferę
kapitału globalnego, w której ją wytworzono. W tym kapitale
globalnym wyrównywają się okresy obrotu itp.; cały ten kapi
tał oblicza się jako kapitał, który dokonywa obrotu np. w cią
gu jednego roku itd. Wtedy w samej rzeczy każda część tego
kapitału globalnego uczestniczyłaby proporcjonalnie do swej
wielkości w globalnej wartości dodatkowej, otrzymywałaby
odpowiednią jej część. A ponieważ każdy kapitał indywidual
ny należałoby uważać za shareholder [udziałowca] w tym ka
pitale globalnym, to w konsekwencji po pierwsze powinna by
w stosunku do tego kapitału obowiązywać taka sama stopa
zysku, jak w stosunku do każdego innego kapitału, [gdyż] ka
pitały takiej samej wielkości przynoszą takie same zyski, i po
wtóre, co już samo przez się wynika z poprzedniego, masa
zysku powinna by zależeć od wielkości kapitału, od liczby
of shares in that general capital which are owned by the capi
talist [udziałów w kapitale globalnym, należących do kapitalis
ty], Konkurencja między kapitałami zmierza więc do tego,
aby każdy kapitał traktować jako część kapitału globalnego
i stosownie do tego regulować jego udział w wartości dodat
kowej, a zatem i w zysku. Plus ou moins [Mniej lub bardziej]
udaje się to konkurencji w drodze dokonywanych przez nią
wyrównań. (Nie będziemy się tu zastanawiali nad przyczynami
tego, że konkurencja natrafia w poszczególnych sferach na
specjalne trudności). Oznacza to jednak po prostu, że kapita
liści dążą do tego (a dążenie to stanowi właśnie konkurencję),
aby podzielić się ową ilością nieopłaconej pracy, którą wy
ciskają z klasy robotniczej - bądź też produktami owej ilości
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pracy - nie proporcjonalnie do tego, ile poszczególny kapital
produkuje bezpośrednio pracy dodatkowej, lecz proporcjonal
nie po pierwsze do tego, jaką część kapitału globalnego sta
nowi dany kapitał, po wtóre do tego, ile sam kapitał globalny
produkuje pracy dodatkowej. Kapitaliści dzielą się jak pobra
tymcy, a zarazem jak wrogowie łupem cudzej pracy, którą
sobie przywłaszczyli, wobec czego każdy z nich przywłaszcza
sobie przeciętnie tyle nieopłaconej pracy, ile inny W.
Konkurencja dokonywa tego wyrównania w drodze regu
lacji przeciętnych cen. A le same te przeciętne ceny bywają
wyższe lub niższe od wartości towaru, wskutek czego dany to
war nie ma wyższej stopy zysku niż inny towar. Błędne jest
zatem twierdzenie, że konkurencja między kapitałami ustala
ogólną stopę zysku wyrównywając ceny towarów do ich war
tości. Wręcz przeciwnie, konkurencja ustala ogólną stopę zysku
przekształcając wartości towarów w przeciętne ceny, w któ
rych część wartości dodatkowej zawartej w jednym towarze
przeniesiono na inny towar itd. 'Wartość towaru równa się
ilości pracy, która jest w nim zawarta, zarówno opłaconej, jak
i nieopłaconej. Przeciętna cena towaru równa się ilości zawar
tej w nim opłaconej pracy (uprzedmiotowionej bądź żywej)
plus przeciętna część nieopłaconej pracy, bez względu na to,
czy tkwiła ona w tym towarze w takiej samej ilości, czy też
nie tkwiła, czyli bez względu na to, czy wartość towaru zawie
rała więcej lub mniej nieopłaconej pracy.

f.b)

Sformułowanie

zagadnienia

renty

gruntowej]

Być może - pozostawiam to do późniejszego badania, nie
objętego tematem niniejszej księgi - iż niektóre sfery produkcji
pracują w warunkach, które nie pozwalają na sprowadzanie
ich wartości do przeciętnych cen w wyżej wyluszczonym zna
czeniu, czyli w warunkach, które uniemożliwiają konkurencji
osiągnięcie tego zwycięstwa. Gdyby działo się tak na przykład
z rentą rolną lub z rentą górniczą (istnieją renty, które tłumaczą
się wyłącznie przez istnienie monopolu, np. renta za użytko
wanie wody w Lombardii, w niektórych połaciach Azji, także
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renta otrzymywana za domy, o ile jest rentą z tytułu własności
ziemi), to wynikałoby z tego, że - gdy produkt wszelkich ka
pitałów przemysłowych podnosi się lub spada do poziomu
przeciętnej ceny - produkt rolny równa się swej wartości, któ
ra przekracza przeciętną cenę. Czy istnieją tu przeszkody, wsku
tek których z wartości dodatkowej wytworzonej w tej sferze
produkcji przywłaszczano by sobie w charakterze własności
samej tej sfery więcej, niż pozwalałyby prawa konkurencji, niż
zezwalałaby w proporcji ta suma kapitału, którą ulokowano
w danej gałęzi przemysłu?
Gdyby kapitały przemysłowe, które nie przez pewien czas,
lecz z samej istoty swych sfer produkcji wytwarzają o 10 lub
20, lub 30% więcej wartości dodatkowej ||452| niż kapitały
przemysłowe takiej samej wielkości ulokowane w innych sfe
rach produkcji, gdyby kapitały te - powiadam - zdołały
wbrew konkurencji zachować tę nadwyżkę wartości dodatko
wej i zapobiec włączeniu jej do ogólnego rozrachunku (podzia
łu), określającego the general rate of profit [ogólną" stopę zys
ku], to w takim wypadku mielibyśmy w sferach produkcji, w
których czynne są owe kapitały, dwóch różnych odbiorców do
chodu, the one who would get the general rate of profit, and
the other who would get the surplus exclusively inherent to
this sphere [jednego, który otrzymywałby ogólną stopę zysku,
i drugiego, który otrzymywałby nadwyżkę wyłącznie przyna
leżną tej sferze]. Każdy kapitalista mógłby wypłacić, odstąpić
temu uprzywilejowanemu ową nadwyżkę, aby móc ulokować
swój kapitał w tej sferze, a dla siebie samego zachowałby the
general rate of profit, like every other capitalist, and depen
dent upon the same chances [ogólną stopę zysku, jak każdy
inny kapitalista, mając takie same jak i on szanse]. Gdyby to
się zdarzyło w rolnictwie itd., to podział wartości dodatkowej
na zysk i rentę bynajmniej nie wskazywałby, że praca jest tu
sama przez się „produkcyjniejsza” ([w znaczeniu wytwarzania]
wartości dodatkowej) niż w przertiyśle przetwórczym; nie [by
łoby] więc powodu, aby przypisywać ziemi jakąś cudowną
moc, co jest zresztą samo przez się śmieszne, wartość bowiem
równa się pracy, wartość dodatkowa nie może przeto równać
się ziemi (względna wartość dodatkowa może wprawdzie za
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leżeć od naturalnej urodzajności gleby, w żadnym jednak wy
padku nie mogłoby to być przyczyną wyższe'] ceny płodów rol
nych. Raczej mielibyśmy do czynienia z czymś wręcz przeciw
nym). Nie trzeba by się też wtedy uciekać do teorii Ricarda,
która łącząc się sama przez się w niemiły sposób ze śmieciem
Malthusowym, prowadzi do budzących odrazę konsekwencji
i chociaż w teorii nie przeciwstawia się mojej szczególnej kon
cepcji względnej wartości dodatkowej, to jednak w praktyce
pomniejsza w znacznym stopniu jej znaczenie.
A oto na czym polega cały dowcip u Ricarda: renta grunto
wa (a więc np. w rolnictwie) tam, gdzie - jak zakłada Ricar
do - uprawę ziemi prowadzi się na modłę kapitalistyczną,
gdzie istnieje farmer, nie może być niczym innym niż nadwyż
k ą ponad ogólny zysk. Jest rzeczą zupełnie obojętną, czy to,
co otrzymuje właściciel ziemski, rzeczywiście stanowi ową ren
tę w znaczeniu burżuazyjno-ekonomicznym. Może to być po
prostu potrącenie z płacy roboczej (vide Irlandia) albo też mo
że to po części stanowić sumę, która powstała z redukcji zysku
farmera poniżej przeciętnego poziomu zysku. Wszystkie te
możliwości są zupełnie obojętne. W systemie burżuazyjnym
renta tylko wtedy stanowi szczególną, charakterystyczną formę
wartości dodatkowej, gdy jest nadwyżką nad zysk (ogólny).
Ale jak dochodzi to do skutku? Pszenicę, podobnie jak każ
dy inny towar, sprzedaje się [zdaniem Ricarda] według jej
w artom , tzn. wymienia się ją na inne towary w takim stosun
ku, w jakim zawiera ona czas pracy. {Je st to pierwsza błędna
przesłanka, która sprawia, że zagadnienie staje się trudniejsze,
sztuczne. Towary jedynie w drodze wyjątku wymienia się we
dług ich wartości. Ich przeciętne ceny określane są inaczej.
Vide supra.} Farmer, który trudni się uprawą pszenicy, osiąga
taki sam zysk, jak wszyscy inni kapitaliści. Świadczy to o tym,
że jak wszyscy inni przywłaszcza on sobie czas pracy, za który
nie zapłacił swym robotnikom. Skąd więc bierze się jeszcze
renta? Musi ona wyrażać czas pracy. Dlaczego praca dodat
kowa ma się dzielić w rolnictwie na zysk i rentę, gdy w prze
myśle równa się tylko zyskowi? I jak jest to w ogóle możliwe,
skoro zysk w rolnictwie równa się zyskowi w każdej innej
sferze produkcji? (Opaczne wyobrażenia Ricarda o zysku
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i bezpośrednie utożsamianie go z wartością dodatkową są tu
także szkodliwe. Utrudniają mu zadanie.}
Ricardo pokonywa trudność, zakładając in principle, że ona
nie istnieje {jest to w samej rzeczy jedyny sposób zasadniczego
przezwyciężenia trudności. Ale dokonać tego można dwojaką
drogą. Albo dowodzi się, że zjawiska, które przeczą temu prin
ciple, stanowią pozór, pozór wynikający z rozwoju samej rze
czy. Albo podobnie jak to robi Ricardo, zaprzecza się istnieniu
trudności w jednym punkcie, a potem bierze się to za punkt
wyjścia, z którego można wytłumaczyć istnienie trudności w
innym punkcie).
Ricardo zakłada, że istnieje sytuacja, w której kapitał far
mera, podobnie jak każdy inny kapitał, przynosi jedynie zysk
{obojętnie, czy owym kapitałem jest dzierżawa, która nie pła
ci renty gruntowej, czy też część dzierżawionych gruntów, któ
ra nie płaci renty, a więc w ogóle kapitał ulokowany w upra
wie jo li i nie płacący renty}. Założenie to stanowi nawet dla
Ricarda punkt wyjścia i może znaleźć też sobie następujący
wyraz: z początku kapitał farmera przynosi jedynie zysk {cho
ciaż ta pseudohistoryczna forma jest nieistotna i wspólna wszy
stkim ekonomistom burżuazyjnym, kiedy ustalają oni inne
„prawa” } , renty zaś kapitał ten nie płaci. Nie różni się on od
każdego innego kapitału przemysłowego. Renta zjawia się do
piero wtedy, kiedy wzrasta popyt na zboże i, w odróżnieniu
od innych gałęzi produkcji, trzeba się uciec do „mniej” uro
dzajnych gruntów. Wzrost cen środków wyżywienia daje się
farmerowi (temu domniemanemu początkowemu farmerowi),
jak każdemu kapitaliście przemysłowemu, we znaki, gdyż mu
si on także więcej płacić swym robotnikom. Zyskuje on jednak
na podniesieniu się ceny produkowanego przezeń towaru po
nad jego wartość, gdyż po pierwsze inne towary, wchodzące
w skład jego capital constant, tracą na względnej wartości
w porównaniu z jego towarem, kupuje je więc po niższej ce
nie, po wtóre zaś posiada on swą wartość dodatkową w droż
szym towarze. A więc zysk tego farmera podnosi się ponad
przeciętną stopę zysku, która się jednak zmniejszyła. Toteż
inny kapitalista przystępuje do uprawy gorszego gruntu nr II,
który przy tej zniżonej stopie zysku może dostarczyć produkt
3 - M arks, Engel« - D zieła, t. 26
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za cenę produktu gruntu I klasy lub, być może, po cenie jeszcze
nieco niższej. W każdym razie, na gruntach klasy II znów
ukształtował się ||4531 normalny stosunek, kiedy to wartość
dodatkowa sprowadza się jedynie do zysku; zdołaliśmy jednak
wytłumaczyć, skąd się bierze renta na gruntach I, a miano
wicie w ten sposób, że istnieje dwojaka cena produkcji, przy
czym cena produkcji produktu gruntów II jest zarazem ceną
rynkową produktów gruntów I. Sprawa ma się zupełnie tak
samo, jak z towarem fabrycznym, który wytwarza się w korzy
stniejszych warunkach i który [przynosi] przez jakiś czas zysk
dodatkowy. Chociaż cena pszenicy, zawierająca jeszcze ręntę
oprócz zysku, składa się też jedynie z pracy uprzedmiotowionej,
równa się wartości pszenicy, nie równa się ona jednak war
tości, którą sama ta pszenica zawiera, lecz równa się wartości
owej pszenicy z gruntów nr II. Rzeczą niemożliwą jest istnie
nie obok siebie dwóch cen rynkowych. {Jeżeli Ricardo wpro
wadza farmera II w związku z obniżeniem stopy zysku, Stirling
każe mu zjawić się wskutek tego, że pod wpływem cen zboża
nastąpił spadek płacy roboczej, a nie jej wzrost. T a zniżona
płaca robocza pozwala farmerowi II na uprawę gruntów nr II
z zachowaniem dawnej stopy zysku, mimo że gleba ta jest
mniej urodzajna.[s] Z chwilą kiedy stwierdzono w ten sposób
istnienie renty gruntowej, wszystko inne wynika już w bardzo
łatwy sposób. Odmienność rent gruntowych odpowiadająca
różnej urodzajności gruntów itd. pozostaje, rzecz prosta, w mo
cy. Różnice urodzajności nie stanowią same przez się dowodu,
że trzeba przystępować do uprawy coraz gorszych gruntów.
Taka oto jest teoria Ricarda. Ponieważ podwyższona cena
pszenicy, przynosząca farmerowi I dodatkowy zysk, nie zacho
wuje dla farmera II nawet dotychczasowej stopy zysku, lecz
stopę obniżoną, to rzeczą oczywistą jest, że produkt nr II za
wiera więcej wartości niż produkt nr I, czyli że jest on wytwo
rem większego czasu pracy, tkwi w nim większa ilość pracy,
trzeba więc wydatkować więcej czasu pracy, aby wytworzyć
taki sam produkt, np. jeden kwarter pszenicy. Wzrost renty
będzie też odpowiadał tej wzmagającej się nieurodzaj ności gle
by, czyli wzrostowi ilości pracy, którą trzeba wydatkować,
aby wytworzyć np. jeden kwarter pszenicy. Ricardo nie mó
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wiłby oczywiście o „podnoszeniu się” renty, gdyby podniosła
się tylko liczba kwarterów, za które płaci się rentę; w jego
pojęciu renta wzrasta wtedy, kiedy cena tego samego jednego
kwartera podnosi się np. z 30 szylingów do 60 szylingów.
Oczywiście, Ricardo zapomina niekiedy, że absolutna wielkość
renty może wzrastać mimo zmniejszonej stopy renty, podobnie
jak absolute amount of profit [absolutna suma zysku] może
wzrastać with a decreasing rate of profit [przy zmniejszającej
się stopie zysku].
Inni (Carey for instance [na przykład]) usiłują ominąć trud
ność, negując ją w sposób wprost przeciwny. Renta gruntowa powiadają oni - jest po prostu procentem od kapitału, który
wcześniej ulokowano w ziemi. A zatem renta gruntowa stano
wi też jedynie a form of profit [jedną z form zysku]. Neguje
się tu więc istnienie renty gruntowej i w wyniku takiego jej
objaśnienia nic rzeczywiście z tej renty nie zostaje.
Inni, na przykład Buchanan, uważają, że renta gruntowa jest
po prostu skutkiem monopolu. Patrz też Hopkinsa. Według
niego jest ona tylko nadwyżką ponad wartość.
U pana Opdyke’a P°l, w sposób charakterystyczny for
a Yankee [dla Jankesa], własność ziemska lub renta gruntowa
staje się zalegalizowanym odbiciem wartości kapitałowej” к
Ricardowi utrudniają zbadanie sprawy dwa błędne założe
nia. Co prawda to nie Ricardo jest odkrywcą teorii renty.
West i Malthus jeszcze przed nim ogłosili swe prace z zakresu
tej teorii. Jednakże source [źródło] to Anderson. Co wszakże
jest znamienne dla Ricarda (chociaż i u Westa nie można
stwierdzić zupełnego braku zrozumienia rzeczywistych powią
zań), to nić, która łączy jego teorię renty z jego teorią wartości.
Malthus, jak to wynika z jego późniejszej polemiki z Ricar
dem z powodu renty gruntowej, nie zrozumiał teorii, którą
przejął od Andersona.) Jeżeli wychodzi się ze słusznej zasady,
że wartość towarów jest określana przez czas pracy niezbędny
do ich wytworzenia (i że wartość w ogóle jest tylko uprzed
miotowionym społecznym czasem pracy), to nasuwa się wnio1 j | 486 j Podobnie jak Opdyke określa własność ziem ską jako ,,zalegalizowane
odbicie wartości kapitałow ej' \ tak też uważa on, że ,,capital [jest] tbe legalized
reflexion to others people labour” [kapital [jest] zalegalizowanym odbiciem cudzej
pracy], j 486||
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sek, że przeciętną cenę towarów określa czas pracy niezbędny
do ich wytworzenia. Konkluzja ta byłaby trafna, gdyby udo
wodniono, że przeciętna cena równa się wartości. Ja dowodzę
natomiast, że właśnie dlatego, iż wartość towaru określana jest
przez czas pracy, przeciętna cena towarów (z wyjątkiem tego
jedynego wypadku, kiedy indywidualna - że tak powiem stopa zysku w jakiejś szczególnej sferze produkcji, czyli zysk,
który określa wartość dodatkowa wytworzona w samej tej sfe
rze produkcji, równa się przeciętnej stopie zysku kapitału glo
balnego) nigdy nie może równać się wartości tych towarów,
mimo że owo określenie przeciętnej ceny jest jedynie pochod
ną wartości, którą określa czas pracy.
Z tego przede wszystkim wynika, że poniżej lub powyżej
ich własnej wartości można też sprzedawać towary, których
przeciętna cena (jeśli pominąć wartość du capital constant)
sprowadza się wyłącznie do płacy roboczej i zysku, przy czym
zarówno płaca robocza, jak i zysk nie przekraczają normal
nego poziomu, stanowią przeciętną płacę roboczą i przeciętny
zysk. A więc podobnie jak okoliczność, że wartość dodatko
wa tkwiąca w towarze znajduje sobie wyraz jedynie w rubry
ce normalnego zysku, wcale jeszcze nie dowodzi, iż towar
ten sprzedano według jego wartości, tak też okoliczność, że
oprócz zysku towar przynosi też ||454| rentę gruntową, wcale
jeszcze nie dowodzi, iż towar ten sprzedano powyżej jego
immanentnej wartości. Jeżeli przeciętna stopa zysku czy też
ogólna stopa zysku z kapitału, którą realizuje dany towar,
może być niższa od stopy zysku, którą określa rzeczywista
wartość dodatkowa zawarta w tym towarze, to z tego wynika,
że skoro towary jakiejś szczególnej sfery produkcji przynoszą
jeszcze oprócz tej przeciętnej stopy zysku inną ilość wartości
dodatkowej, która nosi oddzielną nazwę, dajmy na to renty
gruntowej, to zysk plus renta gruntowa, suma zysku i renty
gruntowej może nie być większa niż wartość dodatkowa, którą
zawiera sam ten towar. Ponieważ zysk może być mniejszy
niż wartość dodatkowa immanentną towarowi, czyli może być
mniejszy niż ilość nieopłaconej, pracy, którą ów towar zawiera,
to zysk plus renta gruntowa niekoniecznie muszą być większe
niż wartość dodatkowa immanentną towarowi.
30

Pan Rodbertus. N ow a teoria renty gruntowe) (D ygresja)

Co prawda, należałoby jeszcze wytłumaczyć, dlaczego z ta
kim zjawiskiem ma się do czynienia w pewnej szczególnej
sferze produkcji w odróżnieniu od innych sfer produkcji. Ale
rozwiązanie zagadnienia byłoby już bardzo ułatwione. Ów
towar przynoszący rentę tym różniłby się od innych towarów,
że w pewnej części tych innych towarów ich przeciętna cena
przekracza ich immanentną wartość, wszakże w tym tylko
stopniu, aby ich stopa zysku podniosła się do poziomu ogólnej
stopy zysku; w drugiej części tych innych towarów ich prze
ciętna cena jest niższa od ich immańentnej wartości, wszakże
w tym tylko stopniu, aby obniżyć ich stopę zysku do poziomu
ogólnej stopy zysku; wreszcie w trzeciej części tych towarów
ich przeciętna cena równa się ich immanentnej wartości, ale
jedynie dlatego, że przynoszą one ogólną stopę zysku, kiedy
sprzedaje się je według ich immanentnej wartości. Towar,
który przynosi rentę gruntową, różni się od wszystkich tych
trzech wypadków. We wszelkich okolicznościach sprzedaje się
go za cenę, dzięki której towar ten przynosi więcej niż prze
ciętny zysk, ustalony przez ogólną stopę zysku z kapitału.
Powstaje teraz pytanie, który z tych trzech wypadków bądź
ile spośród tych trzech wypadków może się zdarzyć? Czy w
cenie towaru przynoszącego rentę realizuje się całą zawartą
w nim wartość dodatkową? Jeżeli realizuje się całą wartość
dodatkową, to tym samym wyłącza się trzeci wypadek, gdyż
chodzi w nim o towary, których całą wartość dodatkową reali
zuje się w ich przeciętnej cenie, jako że jedynie pod tym wa
runkiem przynoszą one zwykły zysk. A więc wypadek ten nie
wchodzi tu w rachubę. Tak samo przy ppwyższym założeniu
nie wchodzi w rachubę pierwszy wypadek, w którym wartość
dodatkowa zrealizowana w cenie towaru przekracza jego im
manentną wartość dodatkową. Przecież założyliśmy właśnie,
że w cenie towaru „realizuje się zawartą w nim wartość do
datkową” . A więc wypadek ten jest analogiczny z wypad
kiem drugim, w którym immanentną wartość dodatkowa to
warów jest wyższa niż wartość dodatkowa zrealizowana w ich
przeciętnej cenie. Podobnie jak w wypadku z tymi),towarami,
zysk, który przynoszą towary szczególnej sfery, stanowi formę
owej wartości dodatkowej - która obniża się do poziomu

31

R ozdział ósmy

ogólnej stopy zysku - stanowi tu zysk z ulokowanego kapitału.
W odróżnieniu jednak od towaru nr 2, nadwyżka immanentnej
towarowi wartości dodatkowej ponad ten zysk zostaje też
zrealizowana w cenie owych wyjątkowych towarów, przypada
wszakże w udziale nie posiadaczowi kapitału, lecz innemu
właścicielowi, mianowicie właścicielowi ziemi, tego czynnika
naturalnego, kopalni itd.
A może cenę tych towarów tak się śrubuje, że przynosi ona
więcej niż przeciętną stopę zysku? Bywa tak na przykład
z cenami monopolowymi we właściwym znaczeniu tego słowa.
W stosunku do każdej sfery produkcji, w której kapitał i pra
cę można swobodnie stosować i której produkcja, jeżeli cho
dzi o masę zastosowanego kapitału, podporządkowana jest
prawom ogólnym, podobne przypuszczenie stanowiłoby nie
tylko petitio principii, lecz byłoby wręcz sprzeczne z podsta
wami nauki i produkcji kapitalistycznej, której wyrazem teore
tycznym jest właśnie nauka. Albowiem podobne przypuszcze
nie zakładałoby jako fakt właśnie to, co należy dopiero wytłu
maczyć, mianowicie, że w pewnej szczególnej sferze produkcji
cena towaru musi przynosić więcej niż ogólną stopę zysku,
więcej niż przeciętny zysk i że dlatego towar musi się sprze
dawać powyżej jego wartości. Zakładałoby się tedy, że pro
dukty rolne wyłączone są spod działania ogólnych praw rzą
dzących wartością towarów i produkcją kapitalistyczną.
A zakładałoby się to dlatego, że oddzielne istnienie renty
obok zysku stwarza prima facie taki właśnie pozór. Powyższe
przypuszczenie jest więc niedorzeczne.
Należy zatem tylko przypuszczać, że w tej szczególnej sfe
rze produkcji istnieją szczególne warunki, że działają tam
wpływy, dzięki którym ceny towarów realizują [całą] imma
nentną im wartość dodatkową, w odróżnieniu od towarów
objętych wypadkiem 2, które realizują w swej cenie jedynie
tyle swej wartości dodatkowej, ile przynosi ogólna stopa zysku,
których przeciętne ceny spadają tak znacznie poniżej ich war
tości dodatkowej, że przynoszą samą tylko ogólną stopę zysku,
czyli że ich przeciętny zysk nie jest większy niż we wszystkich
innych sferach stosowania kapitału.
Zagadnienie bardzo się już przez to uprościło. Nie chodzi
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już więcej o wytłumaczenie, jak się to dzieje, że oprócz zysku
cena określonego towaru przynosi też rentę, a więc uchybia
na pozór ogólnemu prawu wartości, i że towar przez podnie
sienie swej ceny ponad swą immanentną wartość dodatkową
przynosi więcej, niż zgodnie z ogólną stopą zysku przypada
w udziale kapitałowi danej wielkości; raczej chodzi o wytłu
maczenie, dlaczego w procesie wyrównywania cen towarów
do przeciętnego poziomu ów towar nie powinien oddawać
innym towarom tyle swej immanentnej wartości dodatkowej,
żeby przynosić jedynie przeciętny zysk, lecz realizuje jeszcze
nadto, tę część własnej wartości dodatkowej, która stanowi
nadwyżkę ponad przeciętny zysk, wobec czego farmer, który
lokuje kapitał w tej sferze produkcji, może sprzedawać towar
po cenie, która przynosi mu zwykły zysk i zarazem sprawia,
że może on wypłacić osobie trzeciej, właścicielowi ziemskie
mu, zrealizowaną nadwyżkę wartości dodatkowej towaru po
nad ów zysk.
||455| Podobne sformułowanie zagadnienia nasuwa już sa
mo przez się jego rozwiązanie.
[c) P r y w a t n a w ł a s n o ś ć z i e m i j a k o n i e o d z o w n y
warunek istnienia renty absolutnej. Podział
w a r t o ś c i d o d a t k o w e j w r o l n i c t w i e na z y s k i r e nt ę ]

Sprawa jest prosta: własność prywatna określonych osób
w zastosowaniu do ziemi, kopalń, wód itd. umożliwia owym
osobom wychwytywanie, wyławianie, zagarnianie nadwyżki
wartości dodatkowej ponad zysk (ponad przeciętny zysk, po
nad stopę zysku określoną przez ogólną stopę zysku), nad
wyżki zawartej w towarach tej szczególnej sfery produkcji,
tych szczególnych lokat kapitału, i pozwala owym osobom
przeciwdziałać włączeniu wspomnianej nadwyżki do ogól
nego procesu, który kształtuje ogólną stopę zysku. Część tej
wartości dodatkowej wychwytuje się nawet w) każdym przed
siębiorstwie przemysłowym, gdyż za użytkowanie działki (na
której znajduje się budynek fabryczny, dom pracy itp.) płaci
się wszędzie rentę, jeżeli wziąć pod uwagę/ że nawet tam,
gdzie zupełnie swobodnie dysponuje się ziemią, fabryki bu
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duje się tylko w mniej lub bardziej zaludnionych i ruchliwych
okolicach.
Gdyby towary uzyskiwane na najgorszych gruntach upraw
nych należały do trzeciej kategorii towarów, których przeciętna
cena równa się ich wartości, tzn. gdyby należały do kategorii
towarów, które w swej cenie realizują całą swą immanentną
wartość dodatkową, gdyż pod tym tylko warunkiem przyno
szą zwykły zysk, to takie grunty nie płaciłyby renty i własność
ziemi byłaby w tym wypadku jedynie nominalna. Gdyby pła
cono tu czynsz dzierżawny, świadczyłoby to tylko, że drobni
kapitaliści poprzestają na zysku mniejszym od przeciętnego,
co po części bywa w Anglii (patrz Newmana) РЧ. To samo
widzimy stale, kiedy stopa renty jest większa niż różnica mię
dzy immanentną wartością dodatkową towaru a przeciętnym
zyskiem. Bywają nawet grunty, których uprawa zwraca co
najwyżej płacę roboczą, gdyż mimo iż robotnik przez cały
swój dzień roboczy pracuje tu tylko dla siebie, czas jego pra
cy przewyższa społecznie niezbędny czas pracy. Praca jego
jest tak mało wydajna - w porównaniu z wydajnością, która
przeważa w tym dziale pracy - iż chociaż ów człowiek pra
cuje dla siebie przez 12 godzin, z trudem uzyskuje tyle pro
duktu, ile w bardziej sprzyjających warunkach produkcyj
nych uzyskuje robotnik w ciągu 8 godzin. Jest to taki sam
stosunek, jak w wypadku z tkaczem ręcznym, który konku
ruje z power-loom [krosnem mechanicznym]. Produkt tego
tkacza ręcznego zawierał oczywiście 12 godzin pracy, ale
równał się zaledwie ośmiu lub jeszcze mniejszej liczbie godzin
społecznie niezbędnej pracy i miał wobec tego jedynie wartość
ośmiu niezbędnych godzin pracy. Jeżeli w takim wypadku
cottier [komornik (chłop bezrolny)] płaci czynsz dzierżawny,
to czynsz ten stanowi tylko potrącenie z jego niezbędnej płacy
roboczej i nie reprezentuje wartości dodatkowej, a tym bar
dziej nadwyżki ponad przeciętny zysk.
Przypuśćmy, że w jakimś kraju, jak np. United States, licz
ba konkurujących farmerów jest jeszcze tak niewielka *
i zawłaszczanie gruntów ma jeszcze tak formalny charakter,
* W rękopisie: duża. - Red.
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że każdy znajduje sobie płat ziemi, w którym może ulokować
swój kapitał i zabrać się do uprawy bez zezwolenia dotych
czasowych właścicieli bądź farmerów, którzy już przedtem
uprawiali grunty. W takich warunkach może się zdarzyć wyjątek stanowią grunty mające prerogatywy monopolowe ze
względu na położenie w okolicach z' liczną ludnością - że
wartość dodatkowa, którą farmer wytwarza ponad przeciętny
zysk, będzie się przez dłuższy czas realizowała nie w cenie
produktu farmera, lecz jak- wartość dodatkowa wszystkich
towarów - która przynosiłaby im dodatkowy zysk, podniosła
by ich stopę zysku ponad ogólną stopę, gdyby realizowała
się w ich cenie - a więc farmer będzie musiał dzielić się ową
wartością dodatkową ze swoimi braćmi-kapitalistami. W tym
wypadku ogólna stopa zysku podniosłaby się, gdyż pszenicę
itp., podobnie jak i inne towary, towary przemysłowe, sprze
dawano by poniżej ich wartości. Taka sprzedaż poniżej war
tości nie stanowiłaby wyjątku, lecz zapobiegłaby raczej temu,
żeby pszenica stała się wyjątkiem wśród innych towarów \tej
samej kategorii.
\
Przypuśćmy po drugie, że w jakimś kraju cała ziemia jest4
takiej samej jakości, takiej jednak, że gdyby całą wartość do
datkową zawartą w towarze realizowano w jego cenie, towar
przynosiłby kapitałowi zwykły zysk. W tym wypadku nie pła
cono by renty gruntowej. Fakt, że ziemia nie przynosi tu ren
ty gruntowej, nie odbiłby się wcale na ogólnej stopie zysku,
nie podniósłby jej ani nie obniżył, podobnie jak na ogólną
stopę zysku nie wywiera wpływu to, że inne produkty, pro
dukty nie rolnego pochodzenia, należą do tej samej kategorii.
A owe towary należą do tej kategorii właśnie dlatego, że ich
immanentną wartość dodatkowa równa się przeciętnemu zy
skowi, nie mogą zatem zmienić wysokości tego zysku, gdyż
odpowiadają mu raczej i nie wywierają nań żadnego wpływu,
mimo że on na nie wpływa.
Przypuśćmy po trzecie, że w całym kraju wszystkie grunty
mają tylko jedną jakość, są wszakże do tego stopnia nieuro
dzajne, że zastosowany na nich kapitał byłby tak nieproduk
cyjny, iż jego wytwór należałby do owej kategorii towarów,
których wartość dodatkowa niższa jest od przeciętnego zysku.
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Rozumie się, że (wobec tego, iż wskutek małej produkcyjności
rolnictwa płaca robocza podniosłaby się wszędzie) wartość
dodatkowa mogłaby w danym wypadku tylko tam osiągnąć
wyższy poziom, gdzie zdołano by przedłużyć absolutny czas
pracy, a nadto tam, gdzie materiał surowy, np. żelazo itp., nie
stanowiłby produktu rolnictwa bądź też byłby, np. bawełna,
jedwab itp., artykułem importowanym i produktem urodzaj
niejszej gleby. Aby w tym wypadku przynosić zwykły zysk,
cena towaru [rolnego] zawierałaby wyższą wartość dodatkową
niż ta, która jest mu immanentną. Wskutek tego spadłaby
ogólna stopa zysku, mimo że nie istniałaby renta. Albo też
przypuśćmy w wypadku drugim, że ziemia jest bardzo nie
urodzajna. Wtedy fakt, że wartość dodatkowa tego produktu
rolnego równa się przeciętnemu zyskowi, świadczyłby o tym,
iż przeciętny zysk jest tu w ogóle niski, w rolnictwie bowiem
wytworzenie samej płacy roboczej wymaga może 11 godzin
pracy na 12, wartość dodatkowa zaś stanowi zaledwie jedną
godzinę albo jeszcze mniej.
114561 Powyższe różne wypadki ilustrują:
W pierwszym wypadku okoliczność, że renta gruntowa od
padła albo że jej wcale nie ma, łączy się, współistnieje ze
zwiększoną stopą zysku - w porównaniu z innymi krajami,
w których renta gruntowa już się rozwinęła.
W drugim wypadku okoliczność, że renta gruntowa odpa
dła albo że jej wcale nie ma, nie wpływa na stopę zysku.
W trzecim wypadku okoliczność, że renta gruntowa odpa
dła albo że jej wcale nie ma, łączy się - w porównaniu z in
nymi krajami, w których renta gruntowa istnieje - z niską,
stosunkowo niższą ogólną stopą zysku i jest wskaźnikiem tego
jej niskiego poziomu.
Z powyższego wynika więc, że sam przez się rozwój odręb
nej renty gruntowej nie ma absolutnie nic wspólnego z wy
dajnością pracy na roli, gdyż okoliczność, że renty gruntowej
nie ma lub że odpadła, może łączyć się zarówno ze wzrasta
niem stopy zysku, jak i z jej niezmiennością lub spadkiem.
Sprawa polega tu nie na tym, dlaczego w rolnictwie itd. za
garnia się nadwyżkę wartości dodatkowej ponad przeciętny
zysk\ przeciwnie, należałoby raczej zadać sobie pytanie: co
:v ,
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mogłoby przyczynić się do tego, że mielibyśmy tu do czynie
nia z odwrotnym zjawiskiem?
Wartość dodatkowa nie jest niczym innym niż pracą nie
opłaconą; przeciętny zysk, czyli normalny zysk, nie jest niczym
innym niż ilością pracy nieopłaconej, which each capital of
a given value magnitude is supposed to realise [którą każdy
kapitał danej wielkości przypuszczalnie zrealizuje]; kiedy
mówi się, że przeciętny zysk równa się 10%, oznacza to tylko
tyle, że na kapitał wynoszący 100 jednostek przypada 10 jed
nostek pracy nieopłaconej bądź że uprzedmiotowiona praca
równająca się 100 rozporządza pracą nieopłaconą w wysoko
ści jednej dziesiątej tej sumy. Nadwyżka wartości dodatko
wej ponad przeciętny zysk oznacza tedy, że w towarze (w je
go cenie lub w tej części jego ceny, która składa się z wartości
dodatkowej) zawarta jest większa ilość pracy nieopłaconej niż
ta jej ilość, która stanowi przeciętny zysk i która w przecięt
nej cenie towarów stanowi przeto nadwyżkę ich ceny ponad
cenę ich kosztów produkcji. W każdym poszczególnym towa
rze koszty produkcji wyrażają wyłożony kapitał, a nadwyżka
ponad te koszty wyraża pracę nieopłaconą, którą rozporządza
wyłożony kapitał, wyraża więc także stosunek tej nadwyżki
ceny do ceny kosztów produkcji, stopę, według której kapitał
danej wielkości, zastosowany w procesie produkcji towarów,
rozporządza pracą nieopłaconą, bez względu na to, czy stopie
tej równa się albo nie równa praca nieopłacona zawarta w to
warze danej szczególnej sfery produkcji.
Cóż więc zmusza poszczególnego kapitalistę do tego, aby
np. sprzedawał swój towar po przeciętnej cenie? To, że prze
ciętna cena tak się ukształtowała, zostało kapitaliście narzu
cone, nie jest bynajmniej wynikiem swobodnego działania
z jego strony; kapitalista wolałby sprzedać towar powyżej je
go wartości. Cóż tedy zmusza kapitalistę, aby sprzedawał to
war po cenie, która przynosi mu jedynie przeciętny zysk i po
zwala zrealizować mniej pracy nieopłaconej, niż jej faktycznie
zawiera własny jego towar? Zmusza go do tego presja innych
kapitałów, wywierana za pomocą konkurencji. Przecież każdy
kapitał takiej samej wielkości mógłby też skierować się do
działu produkcji A, gdzie stosunek pracy nieopłaconej do wy
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łożonego kapitału, na przykład do 100 f. szt., jest wyższy niż
w sferach produkcji В, С itd., których produkty tak samo za
spokajają za pomocą swej wartości użytkowej jakąś potrzebę
społeczną, jak zaspokaja towar wytworzony w sferze produk
cji A.
Jeżeli zatem istnieją sfery produkcji, w których pewne na
turalne warunki produkcji, jak na przykład rola, złoża węgla,
kopalnie żelaza, wodospad itp. - warunki, bez których proces
produkcji nie może dojść do skutku, bez których nie można
wytwarzać towarów danej sfery - nie znajdują się
ręku
właścicieli albo posiadaczy pracy uprzedmiotowionej, w ręku
kapitalistów, lecz w innym ręku, to ta druga grupa właścicieli
warunków produkcji oznajmia kapitaliście:
Jeżeli pozwolę ci użytkować te warunki produkcji, to bę
dziesz otrzymywał swój przeciętny zysk, będziesz przywłasz
czał sobie normalną ilość pracy nieopłaconej. Ale produkcja
twoja przynosi nadwyżkę wartości dodatkowej, nadwyżkę pra
cy nieopłaconej ponad stopę zysku. Tej nadwyżki nie powi
nieneś wrzucać do wspólnego kotła, jak to u was, u kapitali
stów, jest we zwyczaju, .lecz ja będę ją sobie przywłaszczał,
należy ona bowiem do mnie. Transakcja ta będzie ci odpowia
dała, gdyż twój kapitał będzie ci w tej sferze produkcji przy
nosić tyle, ile przynosi w każdej innej, a prócz tego jest to
bardzo solidna gałąź produkcji. Kapitał twój będzie ci tu
przynosił oprócz owych 10% w postaci pracy nieopłaconej,
stanowiących przeciętny zysk, jeszcze 20% tytułem dodatkowej
pracy nieopłaconej. Te 20% będziesz wypłacał mnie, a żebyś
mógł to robić, dorzucisz do ceny towaru owe 20% z tytułu
pracy nieopłaconej, nie umieścisz ich jednak we wspólnym
rachunku, który masz z innymi kapitalistami. Podobnie jak
fakt, że jesteś właścicielem jednego z warunków pracy - ka
pitału, pracy uprzedmiotowionej - umożliwia ci przywłaszcza
nie sobie określonej ilości nieopłaconej pracy robotników, tak
też fakt, że jestem właścicielem innego warunku pracy, zie
mi ifcp., pozwala mi zabierać tobie i całej klasie kapitalistów
tę część pracy nieopłaconej, która jest nadwyżką ponad twój
przeciętny zysk. Wasze prawo wymaga, aby w normalnych
warunkach taki sam kapitał przywłaszczał sobie taką samą
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ilość pracy nieopłaconej, i do tego wy, kapitaliści, możecie
zmusić ||457| jeden drugiego za pomocą konkurencji. Weil!
To prawo zastosuję właśnie do ciebie. Nie będziesz przy
właszczał sobie więcej pracy nieopłaconej twoich robotników,
niż mógłbyś przywłaszczać sobie za pomoc'ą takiego samego
kapitału w każdej innej sferze produkcji. Prawo to nic jednak
nie ma wspólnego z tą nadwyżką pracy nieopłaconej, którą
„wyprodukujesz” ponad jej normalną kwotę. Kto zabroni mi
przywłaszczać sobie tę „nadwyżkę” ? Z jakiego powodu po
winienem - jak to jest u was we zwyczaju - wrzucać ją do
wspólnego kotła kapitalistów, aby każdy zabierał sobie z nie
go odpowiednią część proporcjonalnie do udziału, który ma
on w kapitale globalnym? Nie jestem kapitalistą. Ów waru
nek produkcji, który daję ci do użytkowania, nie jest pracą
uprzedmiotowioną, lecz darem natury. Czy potraficie fabry
kować ziemię albo wodę, albo kopalnie, albo złoża węgla?
Quod non [Bynajmniej], Nie istnieje więc w stosunku do mnie
ów środek presji, który można zastosować wobec ciebie, aby
kazać ci wypluć część pracy dodatkowej, którą sam zagarną
łeś! A więc dawać ją tu! Jedyne, co mogą przedsięwziąć twoi
bracia-kapitaliści, to konkurować nie ze mną, lecz z tobą.
Jeżeli wypłacisz mi mniej zysku dodatkowego, niż wynosi róż
nica między wytworzonym przez ciebie czasem dodatkowym
a udziałem przypadającym ci w pracy dodatkowej według
prawa kapitału, to zjawią się twoi bracia-kapitaliści i zmuszą
cię za pomocą konkurencji do zapłacenia mi fairly to the full
amount I am empowered to squeeze from you [uczciwie calej
sumy, którą wolno mi wycisnąć z ciebie].
Należałoby teraz zbadać: 1. jak odbywa się przejście od
feudalnej własności ziemi do innej, handlowej renty grunto
wej regulowanej przez produkcję kapitalistyczną, bądź też,
z drugiej strony, jak odbywa się przejście od tej feudalnej
własności ziemi do wolnej chłopskiej własności ziemi; 2. jak
powstaje owa renta gruntowa w takich krajach, jak United
States, w których ziemia pierwotnie nie stanowiła własności
prywatnej i w których od samego początku panuje, przynaj
mniej pod względem formy, burżuazyjny sposób produkcji;
39

R ozdział ósmy

3. istniejące jeszcze nadal azjatyckie formy własności ziemi.
Wszystko to nie ma związku z naszym tematem.
A więc w myśl tej teorii własność prywatna w zastosowa
niu do takich obiektów natury, jak ziemia, woda, kopal
nie itp., własność w zastosowaniu do tych warunków produk
cji, tych naturalnych warunków produkcji, nie stanowi źródła,
z którego powstaje wartość, gdyż wartość równa się jedynie
uprzedmiotowionemu czasowi pracy; własność ta nie jest też
źródłem, z którego powstaje nadwyżka wartości dodatko
wej * , tzn. nadwyżka pracy nieopłaconej ponad tę pracę nie
opłaconą, którą zawiera zysk. Jest ona jednak źródłem do
chodu. Jest tytułem, środkiem, który upoważnia właściciela
warunku produkcji do przywłaszczania sobie w tej sferze pro
dukcji, w której skład przedmiot jego własności wchodzi
w charakterze warunku produkcji, owej części wyciśniętej
z robotników przez kapitalistę pracy nieopłaconej, która w in
nym wypadku trafiłaby do wspólnego kotła kapitału jako
nadwyżka ponad zwykły zysk. Własność ta stanowi środek,
za którego pomocą zapobiega się powstaniu wzmiankowane
go procesu, odbywającego się w pozostałych sferach produkcji
kapitalistycznej, i zatrzymuje wytworzoną w tej szczególnej
sferze produkcji wartość dodatkową w obrębie samej tej sfe
ry, wskutek czego wartość dodatkowa dzieli się teraz między
kapitalistę i właściciela ziemskiego. W ten sposób własność
ziemi staje się asygnatą na pracę nieopłaconą, na pracę dar
mową, podobnie jak jest nią kapitał. I podobnie jak w kapi
tale uprzedmiotowiona praca robotnika występuje wobec tego
robotnika jako siła nadrzędna, tak też we własności ziemi
fakt, że upoważnia ona jej właściciela do odebrania kapita
liście części pracy nieopłaconej, sprawia, że własność ziemi
wydaje się źródłem wartości.
Tłumaczy to nowoczesną rentę gruntową, jej istnienie. Je 
dynym wytłumaczeniem różnej wielkości renty gruntowej przy
jednakowych lokatach kapitału jest niejednakowa urodzaj
ność gruntów. Niejednakową wysokość renty przy jednako
wej urodzajności można wytłumaczyć tylko za pomocą nie
* W rękopisie-. 2 którego powstaje wartość dodatkowa. ~ Red.
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jednakowej wielkości lokat kapitału. W pierwszym wypadku
renta gruntowa rośnie, podnosi się bowiem jej stopa w sto
sunku do wyłożonego kapitału (jak i do obszaru gruntu).
W drugim wypadku renta rośnie dlatego, że przy takiej sa
mej stopie, a nawet przy stopie różniącej się poniekąd (kiedy
druga porcja kapitału jest mniej produkcyjna), masa renty
się powiększa.
Teoria ta wcale nie wymaga, aby najgorsze grunty nie przy
nosiły renty gruntowej, ani też aby ją przynosiły. Nie ma też
bynajmniej potrzeby, aby produkcyjność rolnictwa się zmniej
szała, mimo że różnica produkcyjności, jeżeli jej sztucznie nie
usunięto (co jest możliwe), jest o wiele większa w rolnictwie
niż w takich samych sferach produkcji przemysłowej. Skoro
mówi się o większej lub mniejszej produkcyjności, to mówi się
w zastosowaniu do produktu tego samego rodzaju. Inna to
już sprawa, jak stosują się do siebie nawzajem różne pro
dukty.
Renta gruntowa obliczona od samej ziemi stanowi łączną
sumę renty, the amount of rent. Może się ona powiększać,
mimo że stopa renty się nie podnosi. Jeżeli wartość pieniądza
pozostaje bez zmiany, względna wartość produktów rolnych
może się nie dlatego podnosić, że rolnictwo staje się mniej
produkcyjne, lecz • dlatego, że chociaż staje się ono bardziej
produkcyjne, to jednak nie w takim stopniu jak przemysł.
Natomiast wzrost pieniężnych cen produktów rolnych jest przy
nie zmieniającej się wartości pieniądza tylko wtedy możliwy,
kiedy wzrasta sama wartość tych produktów, a więc kiedy
rolnictwo staje się mniej produkcyjne (pomijamy tu przemi
jający nacisk popytu na podaż, jak to bywa z innymi towara
mi).
W przemyśle bawełnianym cena materiału surowego spada
ła wciąż w miarę tego, jak sam przemysł się rozwijał; to samo
widzimy w hutnictwie żelaza itd., w górnictwie węglowym
itd. Wzrost renty jest tu tylko dlatego możliwy, że zastosowa
no więcej kapitału, a nie dlatego, że podniosła się stopa renty.
Ricardo uważa, iż takie siły natury, jak powietrze, światło,
elektryczność, para, woda, otrzymujemy za darmo, ziemi zaś
nie otrzymujemy za darmo, gdyż ilość jej jest ograniczona.
41

R ozd ział ósmy

A więc już z tego powodu rolnictwo jest, zdaniem Ricarda,
mniej produkcyjne niż inne dziedziny wytwórczości. Sądzi on,
że gdyby ziemia była tak samo common unappropriated [ogól
nie nie zawłaszczona] i tak samo można by ją otrzymać w do
wolnej ilości, jak inne elementy i siły natury, to wytwórczość
byłaby o wiele produkcyj niej sza.
||458| Najprzód należy zaznaczyć, że gdyby ziemia była
tak samo do dyspozycji każdego, jak inne elementy natury, to
zbrakłoby jednego z głównych elementów tworzenia kapitału.
Jeden z najistotniejszych warunków produkcji i - poza samym
człowiekiem oraz jego pracą - jedyny pierwiastkowy warunek
produkcji nie mógłby być ani oddzielony od właściciela, ani
zawłaszczony i nie mógłby dlatego występować wobec robot
nika jako cudza własność i przekształcać go w ten sposób
w robotnika najemnego. Produkcyjność pracy w znaczeniu
Ricardowskim, tzn. kapitalistycznym, „produkowanie” cudzej
nieopłaconej pracy stałoby się tym samym niemożliwe. N a
stałby wskutek tego w ogóle kres produkcji kapitalistycznej.
Co się tyczy sił natury, które wymienia Ricardo, to oczywi
ście można je po części otrzymać bezpłatnie i nic one kapita
listę nie kosztują. Węgiel go kosztuje, ale para nic go nie
kosztuje, jeżeli ma on wodę za darmo. Weźmy jednak na
przykład parę. Właściwości pary istniały zawsze. Jej użytko
wanie w przemyśle jest nowym odkryciem naukowym, które
kapitalista przywłaszczył sobie. Wskutek tego odkrycia pod
niosła się wydajność pracy, a tym samym względna wartość
dodatkowa. Oznacza to, że ilość pracy nieopłaconej, którą
w ciągu jednego dnia roboczego przywłaszczył sobie kapitali
sta, wzrosła za sprawą pary. Różnica między siłą produkcyjną
pary a siłą produkcyjną ziemi polega więc jedynie na tym,
że para przynosi pracę nieopłaconą kapitaliście, a ziemia właścicielowi ziemskiemu, który tę pracę nieopłaconą zabiera
nie robotnikowi, lecz kapitaliście. Stąd też biorą się marzenia
kapitalisty o „uchyleniu własności” w zastosowaniu do tego
•elementu natury.
W sprawie tej słuszne jest tylko tyle: jeżeli założymy, że
istnieje kapitalistyczny sposób produkcji, to kapitalista jest
nie tylko nieodzownym funkcjonariuszem, lecz dominującym
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funkcjonariuszem produkcji. Właściciel ziemski natomiast jest
zupełnie zbyteczny w tym sposobie produkcji. Kapitalistyczne
mu sposobowi produkcji potrzeba tylko, żeby ziemia nie była
common property [wspólną własnością], żeby występowała
wobec klasy robotniczej jako nie należący do niej warunek
produkcji, i cel ten jest zupełnie osiągnięty, kiedy ziemia jest
własnością państwa i państwo wobec tego pobiera rentę grun
tową. Właściciel ziemski, który w świecie starożytnym i w wie
kach średnich wykonywał w produkcji tak doniosłą funkcję,
jest w świecie przemysłu a useless superfetation [bezużytecz
ną naroślą]. Toteż radykalny bourgeois (besides with an eye
to the suppression of all other taxes [wypatrujący ponadto
jednym okiem skasowania wszelkich innych podatków]) do
chodzi w teorii do negacji prywatnej własności ziemskiej, któ
rą w formie własności państwowej rad by przekształcić
w common property klasy burżuazyjnej, kapitału. W praktyce
brak mu wszakże odwagi, atak bowiem na jedną z form wła
sności - jedną z form własności prywatnej w zastosowaniu
do warunków pracy - byłby bardzo niebezpieczny dla innej
formy własności prywatnej. A poza tym sam bourgeois się
sterytorializował.
[4. Bezpodstawność tezy Rodbertusa,
Że w rolnictwie nie ma wartości materiału surowego]
A teraz wróćmy do pana Rodbertusa.
Według Rodbertusa w rolnictwie materiał surowy nie wcho
dzi wcale w rachubę, gdyż, jak zapewnia Rodbertus, chłop
niemiecki nie zarachowuje do swych nakładów nasion, pa
szy itd., nie uwzględnia tych kosztów produkcji, a więc błęd
nie liczy. Wynikałoby z tego, że w Anglii, w której farmer
już od przeszło 150 lat liczy prawidłowo, renta gruntowa nie
powinna istnieć. Toteż nie należałoby z tego wnioskować jak wnioskuje Rodbertus - że dzierżawca dlatego płaci rentę,
że jego stopa zysku jest wyższa niż w przemyśle, lecz dlatego,
że wskutek błędnych obliczeń poprzestaje na niższej stopie
zysku. Koncepcja Rodbertusa nie wywołałaby zachwytu
u dra Quesnaya, który sam był synem dzierżawcy i znał do
kładnie francuski system dzierżawienia. [W swym Tableau
4 - M arks, Engels - D zieła, t„ 26
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economiąue] w rubryce „avances” [awanse, nakłady] Quesnay
wśród avances annuelles [awansów, nakładów rocznych] okre
śla przecież zapotrzebowanie dzierżawcy na „materiał suro
wy” w wysokości 1000 milionów, mimo że dzierżawca repro
dukuje ten materiał in natura.
Jeżeli w jednej części przemysłu niemal wcale nie ma capi
tal fixe, czyli maszyn, to w innej jego części - w całym prze
myśle transportowym, tj. w przemyśle, który wytwarza zmia
nę miejsca pobytu za pomocą wozów, kolei, statków itd. wcale nie stosuje się materiału surowego, lecz tylko narzędzia
produkcji. Czy te gałęzie przemysłu przynoszą obok zysku
rentę gruntową? Czym ta gałąź przemysłu różni się np. od
przemysłu górniczego? W jednym i drugim przemyśle ma się
do czynienia tylko z maszynami i z matiere instrumentale,
a więc z węglem dla parowców, lokomotyw i kopalń, z paszą
dla koni itd. Dlaczego należałoby dla jednego rodzaju pro
dukcji inaczej obliczać stopę zysku niż dla drugiego? [Przy
puśćmy, że] avances na produkcję, których chłop dokonuje
in natura, wynoszą jedną piątą całego wyłożonego przez nie
go kapitału; do tego dochodzą jeszcze cztery piąte, na które
składają się avances na kupno maszyn i na płacę roboczą;
przypuśćmy, że cała ta wyłożona suma równa się 150 kwar
terom. Jeżeli chłop osiągnąłby następnie zysk w wysokości
10%, równałoby się to 15 kwarterom, produkt brutto wyno
siłby zatem 165 kwarterów. Gdyby chłop odliczył jedną piątą
równającą się 30 kwarterom i 15 kwarterów liczył tylko
w stosunku do 120, osiągnąłby zysk w wysokości 121/г%.
Moglibyśmy też sformułować to inaczej: wartość produktu
chłopa albo jego produkt równa się 165 kwarterom ( = 330
f. szt.) *. Swoje avances oblicza on na 120 kwarterów
( = 240 f. szt.). 10% z tego równa się 12 kwarterom ( = 24
f. szt.). Produkt brutto chłopa równa się jednak 165 kwarte
rom; odchodzą więc od tego 132 kwartery i pozostają 33
kwartery. Ale od tych 33 kwarterów odchodzi 30 kwarterów
in natura. Pozostaje tedy dodatkowy zysk w wysokości
3 kwarterów ( = 6 f. szt.). Cały zysk chłopa wynosi 15 kwar* W ręk o pisie: 150 kwarterom ( — 300 f.
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terów ( = 30 f. szt.) zamiast 12 kwarterów ( = 24 f. szt.).
Może on więc zapłacić 3 kwartery albo 6 f. szt. renty i wmó
wić sobie, że, jak każdy inny kapitalista, osiągnął zysk w wy
sokości 10%. Ale te 10% istnieją jedynie w wyobraźni. W rze
czywistości avances chłopa wynoszą nie 120, lecz 150 kwar
terów, z których 10% równa się 15 kwarterom lub 30 f. szt.
Otrzymał on in fact о 3 kwartery za mało, o czwartą część
12 kwarterów, które uzyskał, ||459| albo o jedną piątą całego
zysku, który powinien by osiągnąć, gdyż jednej piątej avan
ces nie zarachował właśnie jako avances. Gdyby więc nauczył
się liczyć na modłę kapitalistyczną, przestałby zaraz płacić
rentę gruntową, która równałaby się tylko różnicy między
jego stopą zysku a zwykłą stopą zysku.
Innymi słowy, produkt pracy nieopłaconej zawarty w 165
kwarterach równa się 15 kwarterom, czyli 30 f. szt., czyli
30 tygodniom roboczym. Gdyby tych 30 tygodni roboczych,
czyli 15 kwarterów,4czyli 30 f. szt., obliczono w stosunku do
wszystkich nakładów łącznie, równających się 150 kwarterom,
to wynosiłyby one zaledwie 10%; jeżeli zaś oblicza się je tyl
ko w stosunku do 120 kwarterów, to wynoszą więcej, 10%
bowiem od 120 kwarterów — 12 kwarterom. 15 kwarterów
zaś w stosunku do 120 kwarterów stanowi nie 10%, lecz
121/г%- Mówiąc inaczej: ponieważ chłop dokonał wprawdzie
owej części nakładów, ale nie zarachował jej tak jak kapita
lista, to zaoszczędzoną przez siebie pracę dodatkową obli
czyłby w stosunku do zbyt małej części swych nakładów,
wskutek czego praca dodatkowa wyobrażałaby większą stopę
Zysku niż ta, która istnieje w innych gałęziach przemysłu, mo
głaby więc przynosić rentę, ale byłaby ona jedynie wynikiem
błędu w obliczeniach. Wszystko to skończyłoby się, gdyby
chłop wiedział, że po to, aby ocenić swoje nakłady w pienią
dzu i traktować je wobec tego jak towar, wcale nie trzeba
przekształcać ich przedtem w rzeczywisty pieniądz, czyli nie
trzeba ich sprzedawać.
Gdyby nie ten błąd w obliczeniach (który może popełniać
mnóstwo chłopów niemieckich, ale nie farmer kapitalistyczny),
tenta Rodbertusa nie byłaby możliwa. Możliwa ona jest tylko
tam, gdzie materiał surowy wchodzi w skład kosztów pro
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dukcji, nie jest jednak możliwa tam, gdzie on w skład tych
kosztów nie wchodzi. Możliwa jest tylko tam, gdzie materiał
surowy wchodzi [do produkcji], nie bierze się go jednak w ra
chubę. Nie jest wszakże możliwa tam, gdzie nie wchodzi on
[do produkcji], jakkolwiek pan Rodbertus usiłuje wyprowa
dzić ją nie z błędu w obliczeniach, lecz z tego, że w avances
brak jednej rzeczywistej pozycji.
Weźmy górnictwo albo rybołówstwo. W tych wypadkach
materiał surowy wchodzi w rachubę jedynie jako matiere in
strumentale, co możemy pominąć, gdyż stosowanie maszyn
oznacza zawsze zarazem (z bardzo nielicznymi wyjątkami)
konsumpcję materiałów pomocniczych - owych środków utrzy
mania maszyny. Przypuśćmy, że 10% stanowi ogólną stopę
zysku. N a maszyny i płacę roboczą wyłożono 100 f. szt. D la
czego zysk od 100 miałby przekraczać 10 wtedy, kiedy te
100 wyłożono, dajmy na to, nie na materiał surowy, maszyny
i płacę roboczą, albo wtedy, kiedy wyłożono je nie na mate
riał surowy i płacę roboczą [lecz tylko na maszyny i płacę
roboczą]? Gdyby miała tu być jakaś różnica, to tylko dlate
go, że w różnych wypadkach inaczej w ogóle kształtuje się
proporcja między wartościami kapitału stałego i kapitału
zmiennego. Te różne proporcje stałyby się przyczyną otrzymy
wania niejednakowej wartości dodatkowej nawet wtedy, kie
dy zakłada się, że stopa wartości dodatkowej pozostaje bez
zmiany. A proporcje między niejednakowymi ilościami war
tości dodatkowej i kapitałami jednakowej wielkości pociągnę
łyby oczywiście za sobą otrzymywanie niejednakowych zy
sków. Z drugiej jednak strony ogólna stopa zysku nie oznacza
przecież nic innego niż wyrównanie tych różnic, abstrahowa
nie od organicznych części składowych kapitału oraz odpo
wiednią redukcję wartości dodatkowej, aby kapitały takiej sa
mej wielkości przynosiły jednakowy zysk.
Twierdzenie, że ilość wartości dodatkowej zależy od wiel
kości zastosowanego kapitału, bynajmniej nie dotyczy w myśl ogólnych praw rządzących wartością dodatkową - ka
pitałów czynnych w różnych sferach produkcji, lecz różnych
kapitałów czynnych w tej samej sferze produkcji, w której
proporcje między organicznymi częściami składowymi kapita
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łów są, zgodnie z założeniem, jednakowe. Jeżeli na przykład
mówię: ilość zysku, dajmy na to w przędzalnictwie, odpowia
da wielkości zastosowanych kapitałów (co też nie jest zupełnie
słuszne, jeżeli nie dodamy: zakładamy, że produkcyjność nie
ulega zmianom), mówię w istocie tylko to, że przy danej sto
pie wyzysku przędzarzy suma wyzysku zależy od liczby wy
zyskiwanych przędzarzy. Jeżeli natomiast mówię, że ilość zy
sku w różnych gałęziach produkcji odpowiada wielkości za
stosowanych kapitałów, znaczy to, że stopa zysku jest taka
sama dla każdego kapitału danej wielkości, a więc że ilość
zysku może zmienić się jedynie wraz ze zmianą wielkości tego
kapitału, co znów innymi słowy oznacza, że stopa zysku nie
jest zależna od proporcji między organicznymi częściami skła
dowymi danego kapitału w danej szczególnej sferze produkcji,
że jest w ogóle niezależna od masy wartości dodatkowej rea
lizowanej w tych szczególnych sferach produkcji.
Górnictwo należałoby od razu zaliczyć do przemysłu, a nie
do rolnictwa. N a jakiej zasadzie? N a tej, że żaden produkt
kopalni nie wchodzi znów in natura - w takiej postaci, w ja
kiej wychodzi z kopalni - jako element produkcji w skład
kapitału stałego stosowanego do eksploatacji kopalni (to sa
mo dotyczy też rybołówstwa, łowiectwa, gdzie dokonany na
kład w o wiele jeszcze większym stopniu sprowadza się wy
łącznie do środków pracy i płacy roboczej lub do samej pra
cy). ||460| A więc innymi słowy: na tej zasadzie, że w gór
nictwie wszelki element produkcji, nawet jeżeli jej niezbędny
materiał surowy pochodzi z kopalni, nie tylko zmienia przed
tem kształt, ale staje się towarem, musi być nabyty, zanim bę
dzie mógł włączyć się znów do produkcji górniczej jako jej
element. Jedynym wyjątkiem jest tu węgiel. Jednakże wystę
puje on jako środek produkcji dopiero w owym stadium roz
woju, kiedy przedsiębiorca eksploatujący kopalnię jest już
ukształtowanym kapitalistą, prowadzącym księgowość włoską,
według której nie tylko obciąża samego siebie wyłożonymi
sumami, jest nie tylko wobec własnej kasy dłużnikiem, lecz
własna jego kasa jest dłużnikiem wobec samej siebie. A więc
tu, gdzie materiał surowy właśnie nie stanowi jednej z pozycji
nakładów, rachunkowość kapitalistyczna już od razu musi
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przeważać, co sprawia, że chłopska omyłka staje się niemożli
wa.
Weźmy teraz sam przemysł przetwórczy, mianowicie tę jego
część, w której wszystkie elementy procesu pracy istnieją też
jako elementy procesu tworzenia wartości, w której zatem
wszystkie elementy produkcji wchodzą do produkcji nowego
towaru zarazem jako nakłady, jako wartości użytkowe mające
wartość, tzn. jako towary. Zachodzi tu istotna różnica między
manufacturer [przemysłowcem], który wytwarza pierwszy pół
fabrykat, a drugim przemysłowcem i kolejno wszystkimi na
stępnymi, których materiał surowy nie tylko wchodzi do pro
dukcji jako towar, ale jest już towarem drugiego stopnia, tzn.
że otrzymał już formę odróżniającą go od pierwszego towaru,
od naturalnej formy produktu surowego, że przeszedł już
przez drugą fazę procesu produkcji. N a przykład - przędzalnik. Jego materiałem surowym jest bawełna, produkt surowy
(który też jest już towarem), ale produkt surowy w postaci
towaru. Natomiast materiałem surowym właściciela tkalni jest
przędza, wyprodukowana przez przędzalnika; materiałem su
rowym drukarza lub farbiarza jest tkanina, produkt wytwo
rzony przez właściciela tkalni; a wszystkie te produkty, które
w dalszej fazie procesu występują znów w roli materiału su
rowego, są jednocześnie towarami
1460||
||4611 Dotarliśmy tu znów, jak widać, do sprawy, która już
nas dwukrotnie zaprzątała; po raz pierwszy, gdy zastanawia
liśmy się nad poglądami Johna Stuarta Milla [ls], a potem,
kiedy rozpatrywaliśmy w ogólnych zarysach stosunek między
capital constant a dochodem М . Ciągłe powroty do tej spra
wy świadczą o tym, że tkwi tu jeszcze jakiś szkopuł. Sprawą
tą należałoby się właściwie zająć w chapter III, traktującym
o zysku !151. Lepiej jednak będzie rozpatrzyć ją tutaj.
(Weźmy więc taki przykład:
4000 funtów bawełny = 100 f. szt.; 4000 funtów przędzy =
= 200 f. szt.; 4000 jardów perkalu = 400 f. szt.
Według powyższego przypuszczenia 1 funt bawełny —
= 6 pensom, 1 funt przędzy = 1 szylingowi, 1 jard [per
kalu] = 2 szylingom.
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Jeżeli założymy, że stopa zysku równa się 10%, to otrzy
mamy, że w wypadku
A w 100 £. szt. nakład =
9010/n , a zysk =
9Vn.
В w 200 f. szt. nakład = 181 9/n , a zysk = 182/n .
С w 400 f. szt. nakład = 363 7/u , a zysk = 364/n .
A - to bawełna, [produkt] chłopa (I), В - przędza, [pro
dukt] przędzalnika (II), С - tkanina, [produkt] właściciela
tkalni (III).
Przy powyższym założeniu jest dla produktu A rzeczą zu
pełnie obojętną, czy sama kwota 9010/n f. szt. zawiera zysk,
czy go nie zawiera. Nie zawiera zysku, jeżeli stanowi taki
capital constant, który sam siebie zastępuje. Tak samo obo
jętne jest dla produktu B, czy 100 f. szt. [wartość produk
tu A] zawiera zysk albo nie zawiera, i tak samo ma się też
sprawa z produktem С w stosunku do produktu B.
Sytuacja u plantatora bawełny (I), u przędzalnika (II)
i u właściciela tkalni (III) przedstawia się w sposób nastę
pujący:
I) N akład = 9010/ p
II) N akład = 100 (I) + 819/ n
III) N akład = 200 (II) + 1637/ n

Zysk =
9V n Suma = 100.
Zysk = 182/ u Suma = 200.
Zysk = 364/n Suma = 400.

Cała suma równa się 700.
Zysk równa się 9V u + 182/ u + 364/n [ = 637/u ].
K apitał wyłożony we wszystkich trzech gałęziach produkcji:
9010/ u + 1819/n + 3637/ u = 6364/n .
Nadwyżka sumy 700 ponad 6364/n = 637/n . Ale 637/n
[tak się ma] do 6364/u , jak 10 do 100.
Analizując dalej te błahostki otrzymamy:
I) N akład — 9010/ll
II) N akład = 100 (I) +
III) N akład = 200 (II) +

819/ il
1637/n

Zysk
Zysk 10 +
Zysk 20 +

9V il Suma = 100.
82/n Suma = 200.
164/n Suma = 400.

Plantator bawełny (I) nie wypłaca nikomu zysku, założy
liśmy bowiem, że jego capital constant, równający się 9010/n ,
nie Zawiera zysku, reprezentując jedynie capital constant. Do
nakładu przędzalnika (II) wchodzi cały produkt plantatora
bawełny (I) jako capital constant. Część [produktu II, która
■wyraża] capital constant równający się 100, zastępuje plan49
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tatorowi bawełny (I) 9V u z tytułu zysku. Nakład właścicie
la tkalni (III) obejmuje cały produkt przędzalnika (II) rów
nający się 200, zastępuje więc zysk wynoszący 182/u . Nie
mniej jednak zysk osiągnięty przez plantatora bawełny (I)
nie jest ani o grosz większy od zysku przędzalnika (II) lub
właściciela tkalni (III), gdyż kapitał, który powinien zastą
pić plantator, jest odpowiednio mniejszy, zysk zaś jest sto
sunkiem do wielkości kapitału bez względu na to, z jakich
części składa się ten kapitał.
Załóżmy teraz, że właściciel tkalni (III) sam wszystko pro
dukuje. Odnosi się wtedy wrażenie, że zachodzi tu zmiana,
gdyż nakłady III wynoszą obecnie:
9010/u na produkcję bawełny; 1819/n na produkcję przę
dzy i 3637/n na produkcję tkanin. Właściciel tkalni nabywa
wszystkie trzy gałęzie produkcji, musi więc we wszystkich
tych gałęziach mieć stale zaangażowany określony capital
constant. Jeżeli dodamy wszystkie te pozycje: 9010/it +
+ 1819/n + 3637/n , to otrzymamy 6364/u . Od tej sumy
10% wynosi dokładnie 637/n , jak to już ustaliliśmy wyżej,
z tą jedynie różnicą, że jedna osoba chowa całą tę kwotę do
kieszeni, gdy przedtem sumę wynoszącą 637/n dzielono mię
dzy I, II i III.
II462 j Czemu więc należy przypisać, że powstał ów fał
szywy pozór?
Ale zanim odpowiemy na powyższe pytanie, pozwolimy so
bie na jeszcze jedną uwagę.
Jeżeli od kwoty 400, w której 364/ u stanowi zysk właści
ciela tkalni, odejmiemy ten zysk, otrzymamy 400 — 364/ u =
= 3637/n , czyli wyłożoną przez niego sumę. Z tej sumy 200
zapłacono za przędzę. Z tych 200 na zysk przędzalnika przy
pada 182/u . Jeżeli te 182/ n odejmiemy od wyłożonej sumy
równającej się 3637/u , to pozostanie 345 5/u . Ale w 200, któ
re zastąpiono przędzalnikowi, zawarty jest jeszcze zysk w wy
sokości ЭЧи, przypadający w udziale plantatorowi bawełny.
Jeżeli tę kwotę odejmiemy od 345 5/n , to pozostanie 3364/n .
A jeżeli te 3364/n odejmiemy od 400 - od całej wartości
tkaniny - to okaże się, że w sumie tej tkwi zysk wynoszący
637/n .
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Zysk w kwocie 637/n obliczony w stosunku do 3364/u
stanowi jednak 1834/зт%.
Tę kwotę 637/n obliczono przedtem w stosunku do 6364/n
i stanowiła ona zysk w wysokości 10%. Nadwyżka całej war
tości, wynoszącej 700, porfad 6364/ n równała się właśnie
637/ii.
Według tego nowego obliczenia 100 jednostek tego sa
mego kapitału przynosiłoby więc 1834/s7%, gdy tymczasem
przedtem przynosiło zaledwie 10 %.
Jak tu pogodzić jedno z drugim?
Przypuśćmy, że I, II i III jest tą samą osobą, która jednak
nie stosuje równocześnie swych trzech kapitałów, przezna
czonych: jeden do uprawy bawełny, drugi do produkcji przę
dzy, a trzeci do produkcji tkanin. Stosuje ona je w taki spo
sób, że po zakończeniu uprawy bawełny rozpoczyna produkcję
przędzy, a po wyprodukowaniu przędzy przystępuje do wy
twarzania tkanin.
Rachunek tak by wtedy wyglądał:
Ów kapitalista wykłada 9010/n f.szt. na uprawę bawełny,
otrzymując 4 000 funtów bawełny. Jeżeli chce tę ilość ba
wełny uprząść, powinien dokonać nowego nakładu w wy
sokości 81s/n f.szt. na maszyny, matiere instrumentale i pła
cę roboczą. Te środki służą mu do wyprodukowania 4 000
funtów przędzy, z których w końcu zostaną utkane 4 000
jardów, co pociągnie za sobą dalszy nakład w wysokości
1637/n f.szt. Jeżeli kapitalista podsumuje teraz swe nakłady,
to okaże się, że wyłożył on 907°/ii + 81»/ii + 1637/n , czyli
łącznie 3364/ u f.szt. kapitału. Od tego 10% wynosiłoby 33 7/u ,
gdyż 3364/n tak się ma do 33 7/n , jak 100 do 10. Ale
3364/n + 337/n = 370 f.szt. Kapitalista sprzedałby więc
owe 4 000 jardów nie za 400 f.szt., lecz za 370 f.szt.,
czyli taniej o 30 f. szt., a więc о 7 4/г% taniej niż przedtem.
Gdyby tedy wartość tkaniny w samej rzeczy równała się 400,
to mógłby on sprzedać ją osiągając usual profit [zwykły zysk]
w wysokości 10% i zapłacić jeszcze rentę w wysokości 30
f. szt., gdyż stopa jego zysku wynikałaby nie ze stosunku
337/n do wyłożonych 3364/n , lecz ze stosunku 637/n do tej
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sumy, wynosiłaby więc 18 34/з 7%, jak to już widzieliśmy wy
żej. I bodajże jesteśmy tu in fact na tropie sposobu, za które
go pomocą pan Rodbertus kalkuluje sobie rentę gruntową.)
Gdzie tu jednak tkwi the fallacy [błąd we wnioskowaniu]?
Przede wszystkim okazuje się, że jeżeli połączy się przędzal
nię z tkalnią, to [według Rodbertusa] powinny by one tak
samo przynosić rentę gruntową, jak przynosi ją przędzalnia
połączona z uprawą roli lub sama uprawa roli.
Chodzi tu najwidoczniej o dwie różne sprawy.
Po pierwsze, obliczamy tu 637/n f. szt. jedynie w stosunku
do kapitału w wysokości 3364/ u f. szt., gdy tymczasem po
winniśmy obliczać je w stosunku do trzech kapitałów o łącz
nej wartości wynoszącej 6364/n f. szt.
Po wtóre, przy ostatnim kapitale (III) braliśmy nakład
w wysokości 3364/n f. szt. zamiast 3637/n .
Oba te punkty należy rozpatrzyć oddzielnie.
Po pierwsze: jeżeli właściciel tkalni (III), który łączy w
jednej osobie plantatora bawełny (I) i przędzalnika (II),
przerabia na przędzę cały produkt uzyskany ze zbiorów swej
bawełny, to absolutnie żadnej części tych zbiorów nie używa
do zastąpienia swego kapitału rolnego. Nie stosuje on [jed
nocześnie] jednej części swego kapitału do ||463| uprawy ba
wełny - na pokrycie wydatków połączonych z uprawą ba
wełny, na nasiona, płacę roboczą, maszyny - a innej do pro
dukcji przędzy, lecz najpierw lokuje część swego kapitału
w uprawie bawełny, potem tę samą część, dodając do niej
jeszcze inną, przeznacza na produkcję przędzy, a następnie
obie części, istniejące teraz w przędzy, lokuje, łącznie z trze
cią częścią, w produkcji tkanin. Kiedy zaś tkanina jest już
gotowa, kiedy wyprodukowano już 4 000 jardów, jak ma
on zastąpić jej elementy? Przez ten czas, w którym zajmował
się wytwarzaniem tkaniny, przędzalnia nie przędła i nie mia
ła odpowiedniego materiału, kiedy zaś przystąpił do przędze
nia, nie zajmował się uprawą bawełny. A więc elementy pro
dukcji naszego kapitalisty nie mogą być zastąpione. Wybrnij
my jednak z kłopotu, mówiąc: dobrze, facet sprzedaje 4 000
jardów tkaniny, a potem za część uzyskanych za nią 400 f. szt.
„kupuje” przędzę oraz elementy bawełny. Do czego to pro
52

Pan Rodbertus. N ow a teoria renty gruntowej (D ygresja)

wadzi? Tylko do tego, że zakładamy w samej rzeczy, iż ist
nieją trzy kapitały, które są jednocześnie czynne i zaangażo
wane, wyłożono je bowiem na produkcję. Kupić przędzę
można tylko wtedy, kiedy ona istnieje, tak samo też, aby
kupić bawełnę, musi ona istnieć; aby zaś one znajdowały się
na rynku, a więc aby można było zastąpić nimi utkaną już
przędzę i uprzędzoną bawełnę, trzeba jednocześnie z kapita
łem zaangażowanym w produkcji tkanin zaangażować kapi
tały, które przekształcają się simultaneously [równocześnie]
w bawełnę i przędzę wtedy, kiedy przędza przemienia się
w tkaninę.
Toteż bez względu na to, czy właściciel tkalni (III) łączy
wszystkie trzy gałęzie produkcji, czy też są one podzielone
między trzech wytwórców, do dyspozycji muszą być jedno
cześnie trzy kapitały. Nie może on za pomocą tego samego
kapitału, który służy do produkcji tkanin, prowadzić przę.dzałni i plantacji bawełny, jeżeli chce produkować w takiej
samej skali. Każdy z tych kapitałów jest zaangażowany i ich
wzajemne zastępowanie się nic tu nie ma do rzeczy. Zastę
pujące się kapitały stanowią kapitał stały, który musi być
jednocześnie ulokowany w którejś z trzech gałęzi produkcji
i powinien być w nich jednocześnie czynny. Jeżeli w owych
400 f. szt. zawarty jest zysk w wysokości 637/n , to jedynie
dlatego, że właściciel tkalni (III) oprócz swego własnego
zysku w kwocie 364/n' otrzymuje też - według naszych obli
czeń - zysk, który ma on wypłacić przędzalnikowi (II) i plan
tatorowi bawełny (I) i który, w myśl naszego założenia, rea
lizuje się w jego towarze. Zysku tego I i II nie otrzymali
jednak dzięki kapitałowi III wynoszącemu 3637/n f. szt., lecz
osiągnął go chłop na swoich dodatkowych 9010/n f. szt. i przędzalnik na swoich 1819/n . Jeżeli właściciel tkalni (III) za
biera cały zysk, to osiągnął go znowu nie dzięki tym 3637/n
f. szt., które ulokował w produkcji tkanin, lecz za sprawą
swego kapitału oraz dwóch innych kapitałów, które umie
ścił w produkcji przędzy i w plantacji bawełny.
Po wtóre: jeżeli obliczamy nakłady właściciela tkalni (III)
nie w wysokości 3637/и f. szt., lecz w kwocie 3364/ii, to skła
dają się na to następujące przyczyny:
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Jego nakłady na uprawę bawełny zaliczamy mu nie w kwo
cie 100, lecz tylko w kwocie 9010/u . Jednakże właścicielowi
tkalni potrzebny jest przecież cały produkt tej uprawy, który
równa się 100, a nie 9010/ц . Produkt ten zawiera już zysk
w wysokości 9Vn. Gdyby było inaczej, właściciel tkalni za
stosowałby taki kapitał w wysokości 9010/n , który by mu
nie przynosił zysku. Jego plantacja bawełny \ nie przynosiłaby
mu zysku, lecz zwróciłaby jedynie nakłady w kwocie 9010/ц.
Przędzalnia także nie przyniosłaby mu zysku, a cały otrzy
many produkt pokryłby tylko nakłady.
W takim wypadku nakłady właściciela tkalni (III) redu
kują się rzeczywiście do 9010/ц + 8 l 9/n + 1637/it =
= 3364/ii. Suma ta stanowiłaby tedy wyłożony przez niego
kapitał. 10 procent od tego kapitału wynosiłoby 337/n I. szt.,
wartość zaś produktu - 370. Wartość nie byłaby ani o grosz
wyższa, gdyż zgodnie z założeniem obie części, I i II, nie
przyniosły zysku. Toteż III postąpiłby o wiele słuszniej, gdyby
nie wdawał się w sprawy I i II i nie rozstawał się z dawną
metodą produkcji. Albowiem zamiast 637/ti, które I, II i III
mogli przedtem zjeść, sam III ma teraz zaledwie 337/ u f. szt.
zysk ut gdy tymczasem dawniej, kiedy jego konfratrzy byli
współbiesiadnikami, miał on 364/ii f. szt. do swej dyspozycji.
Byłby z niego rzeczywiście bardzo kiepski towarzysz do inte
resu. Zdołałby on najwyżej zaoszczędzić nakład w wysoko
ści 9Vn f. szt. w przedsiębiorstwie II wskutek tego, że w
przedsiębiorstwie I nie osiągnąłby zysku, i zaoszczędziłby na
kład w wysokości 182/ii w przedsiębiorstwie III wskutek tego,
że nie osiągnąłby zysku w przedsiębiorstwie II. Suma 9010/n
f. szt. uzyskana z uprawy bawełny oraz suma 819/u + 9010/n
uzyskana z przędzalni zastąpiłyby tylko same siebie. Dopiero
trzeci kapitał ulokowany w tkalni i składający się z 9010/n +
+ 819/ ii + 1637/n przyniósłby zysk w wysokości 10%. Mia
łoby to więc oznaczać, że 100 f. szt. przynosi w tkalni zysk w
wysokości 10 %, ale nie przynosi ani grosza zysku w przędzalni
i uprawie bawełny. Byłoby to wprawdzie czymś dla III bar
dzo miłym, gdyby I i II reprezentowały inne niż on osoby;
* W rękopisie', uprawa lnu. - Red.
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nie byłoby jednak miłe, gdyby on sam, aby przywłaszczyć
sobie samemu owe oszczędności na zyskach, zjednoczył w swo
jej czcigodnej osobie wszystkie trzy przedsiębiorstwa. Oszczę
dności w nakładach na wypłatę zysku (lub części składowej
jednego ||464| z kapitałów stałych, która dla innych stanowi
zysk), osiągnąłby on więc wskutek tego, że produkty przed
siębiorstwa I i II rzeczywiście nie zawierałyby zysku tudzież
I i II nie wykonywałyby pracy dodatkowej, lecz uważając, że
są tylko robotnikami najemnymi, pokrywałyby jedynie własne
koszty produkcji, tzn. sumy wyłożone na capital constant
i płacę roboczą. Ale w tych wypadkach - gdyby byłó inaczej,
gdyby I i II nie chciały pracować dla III, zysk wszedłby jed
nak do jego rachunku - pracowano by w ogóle mniej i III
byłoby wszystko jedno, czy pracę, którą ma opłacać, wydat
kowano na samą tylko płacę, czy też na płacę i zysk. Byłoby
mu wszystko jedno, jeżeli kupuje on produkt, towar, i za ten
produkt płaci.
Rzecz to zupełnie obojętna, czy kapitał stały zastępuje się
in natura w całości lub w części, tzn. czy zastępują go pro
ducenci tego towaru, dla których służy on za capital constant.
Najprzód wszelki kapitał stały musi być finaliter zastąpiony
in natura, maszyna przez maszynę, materiał surowy przez
materiał surowy, matiere instrumentale przez matiere instru
mentale. W rolnictwie kapitał stały może wchodzić do pro
dukcji też jako towar, tzn. że może się to odbywać bezpo
średnio poprzez kupno i sprzedaż. Jeżeli w reprodukcji uczest
niczą substancje organiczne, kapitał stały musi być oczywiście
zastąpiony przez produkty tej samej sfery produkcji. Nie jest
jednak konieczne, aby w obrębie tej sfery produkcji zastę
powali go ci sami poszczególni producenci. Wraz z rozwojem
rolnictwa wszystkie jego elementy w coraz większym stopniu
wchodzą do produkcji jako towary, nie tylko pod względem
formalnym, lecz w rzeczywistości, tzn. że elementy te przy
chodzą z zewnątrz, są produktami innych wytwórców, np. na
siona, nawozy, bydło, substancje zwierzęce itd. W przemyśle
ruch tam i z powrotem, np. żelaza do warsztatu mechaniczne
go i maszyny do kopalni żelaza, ma równie stały charakter,
jak wędrówki pszenicy ze spichrza do ziemi i z ziemi do
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spichrza farmera. W rolnictwie produkty bezpośrednio się
zastępują. Natomiast żelazo nie może zastąpić maszyn. Jed 
nakże żelazo w ilości równającej się wartości maszyny zastę
puje jednemu maszynę, a drugiemu żelazo, jeśli jego maszy
nę samą pod względem wartości zastępuje żelazo.
Trudno pojąć, jak miałoby to wpłynąć na zmianę stopy
zysku, gdyby owe 9010/ u , które chłop wykłada na produkt
równający się 100 f. szt., podzielił on np. tak, że 20 f. szt.
zaliczyłby* na rachunek nasion itp., 20 na rachunek maszyn
itp., a 5010/u na rachunek płacy roboczej. Zysku w wysoko
ści 10% domaga się on przecież od całej sumy. Owe 20 f. szt.
W produkcie, które równają się u niego nasionom, nie zawie
rają zysku. Niemniej przeto stanowią one tak samo 20 f. szt.,
jak stanowią je owe 20 f. szt., które równają się u niego ma
szynom i w których zawarty jest zysk w wysokości, dajmy
na to, 10 %, co zresztą może mieć tylko formalny charakter.
Nie jest wyłączone, że owe 20 f. szt. w postaci maszyn tak
samo nie reprezentują faktycznie zysku, jak nie reprezentują
go 20 f. szt. w postaci nasion. Tak właśnie dzieje się np. wte
dy, kiedy wspomniane 20 f. szt. zastępują tylko części skła
dowe stałego kapitału wytwórcy maszyn, części składowe, któ
re dostarcza mu for instance [na przykład] rolnictwo.
Podobnie jak dalekie od prawdy jest twierdzenie, że wszy
stkie maszyny wchodzą do rolnictwa w charakterze jego ka
pitału stałego, tak też niezgodne z prawdą jest twierdzenie,
że cały materiał surowy wchodzi do procesów produkcyjnych
odbywających się w przemyśle przetwórczym. Bardzo znacz
na część tego materiału pozostaje w rolnictwie, reproduku
jąc jedynie kapitał stały. Druga część wchodzi bezpośrednio
w skład dochodu jako środki wyżywienia i w części, jak np.
owoce, ryby, bydło, nie przechodzi przez „proces przetwa
rzania przemysłowego” . Zapisywanie tedy na ciężar przemy
słu należności za cały materiał surowy „fabrykowany” przez
rolnictwo nie byłoby słuszne. Rozumie się, że w tych gałę
ziach przemysłu przetwórczego, w których materiał surowy
wchodzi do nakładów obok płacy roboczej i maszyn, wyłożo
ny kapitał musi być większy niż w tych gałęziach rolnictwa,
które są dostawcami materiału surowego, wchodzącego w po
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dobny sposób do produkcji przemysłowej. Można by też przy
puszczane, że gdyby powyższe gałęzie przemysłu przetwór
czego miały własną stopę zysku (odbiegającą od ogólnej), by
łaby ona w tych gałęziach niższa niż w rolnictwie, dlatego
mianowicie, że stosuje się w nich mniej pracy. A więc większy
kapitał stały i mniejszy kapitał zmienny przy nie zmienionej
stopie wartości dodatkowej nieuchronnie wywołuje zniżkę
stopy zysku. Ale dotyczy to zarówno określonych gałęzi prze
mysłu przetwórczego w ich stosunku do innych gałęzi, jak
i określonych gałęzi rolnictwa (w znaczeniu ekonomicznym)
w ich stosunku do innych jego gałęzi. Najmniej występowa
łoby to akurat we właściwym rolnictwie, gdyż jest ono wpraw
dzie dostawcą materiału surowego dla przemysłu, ale w obrę
bie własnej sfery rozróżnia materiał surowy, maszyny i płacę
roboczą jako odmienne składniki swoich wydatków, a prze
mysł bynajmniej nie płaci rolnictwu za material surowy, sta
nowiący tę część kapitału stałego, którą rolnictwo zastępuje
za pomocą własnych środków, a nie w drodze wymiany na
produkty przemysłu.

[5. Błędne przesłanki Rodbertusowej teorii renty]
||465| Damy teraz krótkie streszczenie wywodów pana
Rodbertusa.
Z początku opisuje on sytuację - jak ją sobie wyobraża
- w której (self supporting [samodzielnie gospodarujący])
właściciel ziemski jest jednocześnie kapitalistą i właścicie
lem niewolników. Potem następuje podział. T a część „pro
duktu pracy”, której pozbawiono robotników - „jedyna renta
naturalna” - dzieli się teraz na „rentę gruntową i zysk z ka
pitału” ([Rodbertus, „Listy socjalne do von Kirchmanna, List
trzeci...” , Berlin 1851], str. 81/82). (Pan Hopkins - patrz
kajet [1B1 - tłumaczy to w sposób bardziej uproszczony i bru
talny.) Pan Rodbertus dokonuje następnie podziału „produk
tu surowego” i „produktu fabrykacji” (str. 89) między wła
ściciela ziemskiego i kapitalistę - jest to petitio principii.
Jeden kapitalista wytwarza produkty surowe, a inny - pro
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dukty fabrykacji. Właściciel ziemski zaś nic nie wytwarza,
nie jest także „posiadaczem produktów surowych” . Oto wyo
brażenie znamienne dla niemieckiego „ziemianina” , jakim jest
pan Rodbertus. Produkcja kapitalistyczna rozpoczęła się w
Anglii jednocześnie w przemyśle i rolnictwie.
Sposób kształtowania się „stawki zysku z kapitału” (stopy
zysku) pan Rodbertus wyprowadza po prostu z tego, że w pie
niądzu mamy teraz „skalę” zysku, pozwalającą na „wyraże
nie stosunku zysku do kapitału” (str. 94), dzięki czemu otrzy
mujemy „miarę do zrównania zysków z kapitału” (str. 94).
Rodbertus nie ma pojęcia o tym, że ta tożsamość zysków jest
sprzeczna z tożsamością renty z pracą nieopłaconą w każdej
gałęzi produkcji, że wskutek tego musi istnieć rozbieżność
między wartością towarów a ich przeciętnymi cenami. Ta
stopa zysku staje się też normalną stopą w rolnictwie, gdyż
„dochód z majątku można obliczać jedynie w stosunku do
kapitału” (str. 95), a w fabrykacji „stosuje się największą
część kapitału narodowego” (str. 95). Ani słowa o tym, że
produkcja kapitalistyczna wywołuje przewrót w samym rol
nictwie nie tylko w sensie formalnym, lecz i materialnym,
a właściciela ziemskiego degraduje do poziomu worka na
pieniądze, pozbawiając go jakiejkolwiek funkcji w procesie
produkcji. Zdaniem Rodbertusa
„w fabrykacji w składzie kapitału figuruje nadto jako material wartość
całego produktu rolnictwa, co nie może się zdarzyć w produkcji su
rowca” (str. 95).

Jeżeli chodzi o cały produkt, twierdzenie to jest błędne.
Rodbertus zastanawia się potem, czy po odjęciu zysku prze
mysłowego, zysku z kapitału, pozostaje jeszcze „część renty”
na produkt surowy, a jeżeli pozostaje, to „z jakich przyczyn”
(str. 96).
Rodbertus zakłada przecież,
„że produkt surowy i produkt fabrykacji wymienia się według ilości
wydatkowanej pracy, że wartość produktu surowego równa się jedynie
ilości pracy wydatkowanej na ten produkt” (str. 96).
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Rodbertus nadmienia, że takie jest, oczywiście, również za
łożenie Ricarda. Jest ono jednak niesłuszne, przynajmniej
prima facie, towary bowiem wymienia się nie według ich
wartości, lecz według przeciętnych cen, które różnią się od
wartości, a wynika to mianowicie z określania wartości to
warów przez „czas pracy” , z owego prawa, które jest na po
zór sprzeczne z tym zjawiskiem. Jeżeli produkt surowy przy
nosi oprócz przeciętnego zysku różną od niego rentę grunto
wą, to możliwe jest to tylko wtedy, kiedy produkt surowy
sprzedaje się nie według przeciętnej ceny; a dlaczego tak jest
- to właśnie należałoby dopiero wytłumaczyć. Spójrzmy jed
nak, jak rozumuje Rodbertus.
„Założyłem, że renta” (wartość dodatkowa, nieopłacony czas pracy)
„ dzieli się proporcjonalnie do w a r t o ś c i produktu surowego i pro
duktu fabrykacji oraz że wartość tę określa wydatkowana praca” (czas
pracy) (str. 96/97).

Sprawdzimy przede wszystkim to pierwsze założenie. For
mułuje ono w inny sposób to, że zawarte w towarach warto
ści dodatkowe tak się mają do siebie, jak wartości owych to
warów, bądź innymi słowy: że ilości zawartej w towarach
pracy nieopłaconej tak się mają do siebie, jak ilości zawartej
w owych towarach pracy w ogóle. Jeżeli ilości pracy zawartej
w towarze A i w towarze В tak się mają do siebie, jak 3 do
1, to i ilości zawartej w tych towarach pracy nieopłaconej —
bądź wartości dodatkowe - mają się też do siebie jak 3 do 1.
Trudno o bardziej błędne twierdzenie. Jeżeli niezbędny czas
pracy wynosi, dajmy na to, 10 godzin, to jeden towar może
być produktem 30 robotników, a drugi - 10 robotników.
Jeżeli 30 robotników pracuje tylko po 12 godzin dziennie, to
wytworzona przez nich wartość dodatkowa [wynosi] 60 go
dzin, które równają się 5 dniom (5 X 12); a jeśli 10 robot
ników pracuje po 16 godzin dziennie, to wytworzona przez
nich wartość dodatkowa też równa się 60 godzinom. Wobec
tego wartość towaru A równałaby się 30 X 12 = 120 X 3 =
— 360 [godzinom pracy], czyli 30 dniom pracy {12 godzin
stanowi jeden dzień pracy), a wartość towaru В równałaby
5 - M arks, Engels - D a e ła , t<. 26
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się 160 godzinom pracy, czyli 131/з dnia pracy. Wartości
towarów A i В [tak mają się do siebie], jak 360 do 160,
jak 36 do 16, jak 9 do 4, jak 3 do 1 V3. Natomiast wartości
dodatkowe zawarte w tych "towarach mają się tak do sie
bie jak 60 do 60 albo jak 1 do 1. Wartości dodatkowe byłyby
tu jednakowe, mimo że wartości miałyby się, do siebie jak
3 do W s.
f|466 J A więc wartości dodatkowe towarów nie mają się
do siebie tak jak ich wartości przede wszystkim wtedy, kiedy
absolutne wartości dodatkowe, czyli nadwyżki czasu pracy
ponad niezbędną pracę, czyli stopy wartości dodatkowe), są
różne.
Po wtóre, jeżeli założymy, że stopy wartości dodatkowej
są jednakowe, to wartości dodatkowe zależą wtedy - gdy
pominie się inne okoliczności związane z cyrkulacją i z pro
cesem reprodukcji - nie od względnych ilości pracy zawar
tych w dwóch towarach, lecz od stosunku części kapitału,
którą wyłożono ną płacę roboczą, do części, którą wyłożono
na kapitał stały, czyli na materiał surowy i maszyny; stosunek
ten może być zupełnie inny, gdy chodzi o towary jednakowej
wartości, bez względu na to, czy towary te są „produktami
rolnymi” czy „produktami fabrykacji” , co w ogóle nic nie ma
do rzeczy, przynajmniej prima facie.
Toteż z gruntu błędne jest pierwsze założenie pana Rod
bertusa, iż z określenia wartości towarów przez czas pracy
wynika, że ilości pracy nieopłaconej zawartej w różnych to
warach - czyli ich wartości dodatkowe - są wprost propor
cjonalne do wartości. Błędne jest więc także to, że
„ renta dzieli się proporcjonalnie do wartości produktu surowego i pro
duktu fabrykacji” , jeżeli „wartość tę określa w ydatkow ana p raca”
(str. 96/97).

„Tym samym jest też oczywiście powiedziane, że wielkość tych części
renty określana jest nie przez wielkość kapitału, w stosunku do którego
oblicza się Zysk, lecz przez bezpośrednią pracę, rolniczą lub przemysło
wą, plus ta praca, którą należy też zaliczyć ze względu na zużycie na
rzędzi i maszyn” (str. 97).
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Tkwi tu znów błąd. Wielkość wartości dodatkowej ( a o nią
tu właśnie chodzi, gdy się mówi o częściach renty, rentę bo
giem Rodbertus uważa za kategorię ogólną w odróżniepiu
od zysku i renty gruntowej) zależy jedynie od pracy bezpo
średniej, a nie od zużycia kapitału trwałego; nie zależy ona
też od wartości materiału surowego, jak i w ogóle od ja
kiejkolwiek części kapitału stałego.
Oczywiście, owo zużycie określa stosuhek, w którym po
winno się reprodukować capital fixe. (Produkcja tego kapi
tału zależy jednocześnie od tworzenia nowego kapitału, od
akumulacji kapitału.) Ale praca dodatkowa, którą wytwarza
się podczas produkcji du capital fixe, tak samo nie dotyczy
sfery produkcji, do której ów capital fixe wchodzi jako taki,
jak nie dotyczy jej np. praca dodatkowa, która wchodzi do
produkcji materiału surowego. Przeciwnie, w stosunku d a
wszystkich tych gałęzi produkcji, do rolnictwa, budowy ma
szyn i przemysłu przetwórczego, w takim samym stopniu obo
wiązuje teza, że w nich wszystkich wartość dodatkową okre
śla jedynie ilość zastosowanej pracy, jeżeli dana jest stopa
wartości dodatkowej, i jedynie stopa wartości dodatkowej,
jeżeli dana jest ilość zastosowanej pracy. Pan Rodbertus usi
łuje „wepchnąć” zużycie, aby wypchnąć „materiał surowy” .
Natomiast - tak sądzi pan Rodbertus - „ta część kapitału, na którą
składa się wartość materiału” , nie może nigdy wpływać na wielkość
części renty, gdyż „na przykład praca wydatkowana na szczególny pro
dukt, jak przędziwo czy tkanina, nie może być współokreślona przez
wydatkowaną pracę, którą należy zaliczyć na wełnę jako na produkt
surowy” (str. 97).

Czas pracy, którego wymaga przędzenie i tkanie, w takim
samym stopniu zależy lub raczej w takim samym stopniu nie
zależy od czasu pracy, niezbędnego do wyprodukowania ma
szyny - tzn. od wartości maszyny - jak nie zależy od czasu
pracy, wydatkowanego na wytworzenie materiału surowego.
Zarówno maszyna, jak i materiał surowy wchodzą do procesu
pracy, ale ani jedno, ani drugie nie wchodzi do procesu
pomnażania wartości.
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„Natom iast wartość produktu surowego, czyii wartość materiału, fi
guruje jednak jako wyłożony kapital w charakterze części składowej tej
sumy kapitału, w stosunku ' do której właściciel przedsiębiorstwa ma
obliczyć udział w rencie, przypadający na produkt fabrykacji tytułem
zysku. W kapitale rolnym zaś brak tej części kapitału. W rolnictwie
nie jest potrzebny w charakterze m ateriału wytwór poprzedzającego je
procesu produkcji, gdyż dopiero od rolnictwa rozpoczyna się w ogóle
produkcja-, analogiczną do materiału częścią majątku mogłaby być w rol
nictwie sama ziemia, zakłada się jednak, że nie ponosi się na nią żad

nych wydatków” (str. 97/98).
.

Tak sprawę wyobraża sobłe chłop niemiecki: W rolnictwie
(z wyjątkiem górnictwa, rybołówstwa, łowiectwa, ale bynaj
mniej nie hodowli bydła) nasiona, pasza, bydło, nawozy mine
ralne itd. stanowią materiał, ||467j z którego fabrykuje się
produkty, i materiał ten jest wytworem pracy. W miarę tego,
jak rozwija się rolnictwo typu przedsiębiorstwa, rozwijają się
też powyższe „wydatki” . Od chwili, kiedy nie ma już mowy
■o zwykłym zagarnięciu lub przywłaszczeniu, wszelka pro
dukcja jest reprodukcją i dlatego potrzebny jej jest „w cha
rakterze materiału wytwór poprzedzającego ją procesu pro
dukcji”. Wszystko, co w produkcji jest wynikiem, jest zara
zem przesłanką. I im bardziej rozwija się wielkie rolnictwo,
tym więcej kupuje ono produktów „poprzedzającego je pro
cesu produkcji” i tym więcej sprzedaje swoich własnych pro
duktów. Wydatki te wchodzą do rolnictwa w formie towa
rów - przekształcono je w towary za pomocą pieniądza ra
chunkowego - a wchodzą od chwili, w której farmer staje
się w ogóle zależny od sprzedaży swego produktu i ustaliły
się ceny różnych produktów rolnych (jak np. siana), w rol
nictwie bowiem następuje również podział na sfery produkcji.
Nawet w głowie chłopa musiałoby się to dziwnie układać,
gdyby kwarter pszenicy sprzedawany przez siebie zaliczał on
jako wpływ, a nie zaliczał do „wydatków” kwartera pszeni
cy, który powierzył ziemi. Zresztą niechby pan Rodbertus
w ogóle „rozpoczął” gdziekolwiek „produkcję” , na przykład
lnu bądź jedwabiu, bez „wytworów poprzedzającego procesu
produkcji”. Jest to kompletna brednia.
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( Taką samą brednią są wszystkie dalsze konkluzje Rodber
tusa:
„A więc w rolnictwie istnieją wprawdzie, podobnie jak w fabrykacji,
obydwie te części kapitału, które wywierają wpływ na określanie wiel
kości części renty, ale nie ma tej części kapitału, która takiego wpływu
nie wywiera. Jednakże również i w stosunku do niej oblicza się jako
zysk część renty określaną przez wspomniane wyżej części kapitału; ową
trzecią część kapitału zawiera tylko kapitał fabrykacyjny. Jeżeli więc
nawet w myśl naszego założenia wartość produktu surowego i produktu
fabrykacji określana jest przez ilość wydatkowanej ptacy, a rentę dzieli
się między posiadaczy produktu surowego i produktu fabrykacji pro
porcjonalnie do tej wartości, jeżeli zatem wskutek tego również i te
części renty, które przynosi proces wytwarzania produktu surowego
i produktu fabrykacji, są proporcjonalne do ilości' pracy wydatkowa
nych na wytworzenie odpowiedniego produktu, to jednak zastosowane
w rolnictwie i w fabrykacji kapitały, między które dzielą się w charak
terze zysku owe części renty - w fabrykacji mianowicie dzielą się bez
reszty, w rolnictwie zaś według stopy, która istnieje w fabrykacji - nie
pozostają w takim samym stosunku, jak owe ilości pracy i określane
przez nie części renty. Przeciwnie, przy jednakowej wielkości części ren
ty, które przypadają na produkt surowy i na produkt fabrykacji, kapitał
fabrykacyjny jest większy od kapitału rolnego o całą zawartą w nim
wartość materiału. A skoro ta wartość materiału powiększa wprawdzie
kapital fabrykacyjny, w stosunku do którego oblicza się w charakterze
Zysku przypadającą na ten kapital część renty, lecz nie powiększa same
go tego zysku, co zarazem wywołuje też obniżenie stawki zysku Z kapi
tału, regulującej również zysk w rolnictwie, to z owej części tenty, któ
ra przypada na rolnictwo, musi pozostać nieuchronnie pewna reszta, nie
objęta przez obliczanie zysku według tej jego stawki” (str. 98/99).

Pierwsza błędna przesłanka: Jeżeli wymiana produktu prze
mysłowego i produktu rolnego odbywa się według ich war
tości (tzn. w stosunku do czasu pracy, który niezbędny jest do
ich wytworzenia), to produkty te przynoszą swym posiada
czom wartości dodatkowe takiej samej wielkości, czyli takie
same ilości pracy nieopłaconej. Wartości dodatkowe nie ma
ją się do siebie tak, jak wartości odpowiednich produktów.
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Druga błędna przesłanka'. Ponieważ Rodbertus zakłada,
że istnieje już stopa zysku (której nadał on nazwę stawki
zysku z kapitału), przeto błędna jest przesłanka, że wymiana
towarów odbywa się w stosunku d o ic h
wartości.
Jedna przesłanka wyłącza drugą. Po to, aby mogła istnieć
(ogólna)stopa zysku, w a r t o ś c i towarów muszą się już
przekształcić w przeciętne ceny bądź też trwać w nieustannym
procesie takiej modyfikacji. W tej ogólnej stopie wyrównują
się szczegółne stopy zysku, które w każdej sferze produkcji
określa stosunek wartości dodatkowej do wyłożonego kapi
tału. Dlaczego więc w rolnictwie jest inaczej ? N a tym właśnie
polega kwestia. Ale samo ujęcie jej jest u Rodbertusa nie
właściwe, gdyż po pierwsze zakłada on, że istnieje ogólna
stopa zysku, a po wtóre zakłada, że szczególne stopy zysku
(a zatem i różnice między nimi) nie są wyrównane, a więc że
wymiana towarów odbywa się według ich wartości.
Trzecia błędna przesłanka-. "Wartość materiału surowego nie
wchodzi do produkcji rolnej. Przeciwnie, sumy wyłożone, tu
taj na nasiona itp., są częściami składowymi kapitału stałego
i farmer zarachowuje je jako takie. Im bardziej rolnictwo
staje się po prostu jedną z gałęzi przedsiębiorczości - pro
dukcja kapitalistyczna opanowuje wieś - J|468} im bardziej
rolnictwo produkuje na rynek, wytwarza towary, wytwarza
artykuły na sprzedaż, a nie po to, aby je konsumować we
własnym zakresie, tym bardziej zarachowuje ono swe wydatki
i każdą ich pozycję traktuje jak towar, bez względu na to,
czy kupuje ją u siebie (tzn. we własnej produkcji), czy też
u osoby trzeciej. W miarę jak produkty stają się towarami,
stają się nimi, oczywiście, także elementy produkcji, gdyż ele
menty te stanowią zupełnie takie same produkty. Ponieważ
więc pszenicę, siano, bydło, wszelkiego rodzaju nasiona itd.
sprzedaje się jako towary - i ta sprzedaż, a nie zużytkowanie
ich w charakterze środków utrzymania, jest sprawą istotną to wchodzą óne też do produkcji jako towary i farmer musiał
by być a real blockhead [skończonym durniem], gdyby nie
potrafił posługiwać się pieniądzem jako pieniądzem rachun
kowym. Jest to jednak najpierw tylko formalna strona ra
chunku. W tym samym wszakże stopniu rozwijają się [warun64

Pan Rodbertus. N ow a teoria renty gruntowe/ (D y gresja)

ki], w których ten i ów farmer kupuje swoje wydatki na pro
dukcję, jak nasiona, cudze bydło, nawozy, substancje mine
ralne itp., sprzedaje zaś swoje wpływy, wobec czego dla po
szczególnego farmera wydatki te nawet pod względem for
malnym wchodzą do produkcji jako wydatki, stanowią bo
wiem kupione towary. (Teraz są one już dla farmera stale
towarami, częściami składowymi jego kapitału, i kiedy zwra
ca je produkcji in naturali, to zalicza je jako towary sprze
dane sobie samemu w charakterze producenta.)'A następuje to
mianowicie w miarę tego, jak rozwija się rolnictwo i pro
dukt końcowy w coraz większym stopniu wytwarza się na
modłę fabryczną i w sposób właściwy produkcji kapitali
stycznej.
Błędne tedy jest mniemanie, że do przemysłu wchodzi tu
pewna część kapitału, która nie wchodzi do rolnictwa.
Jeżeli więc według (błędnej) przesłanki Rodbertusa „części
renty” (czyli udziały w wartości dodatkowej), przynoszone
przez produkt rolny oraz produkt przemysłowy, są dane i są
proporcjonalne do wartości produktu rolnego oraz produktu
przemysłowego, jeżeli - innymi słowy - produkt przemysło
wy i produkt rolny o jednakowej wartości przynoszą swoim
właścicielom wartość dodatkową takiej samej wielkości, tzn.
zawierają jednakowe ilości pracy nieopłaconej, to nie powsta
je tu bynajmniej jakaś dysproporcja wywołana przez to, że do
przemysłu wchodzi taka część kapitału (wydatkowana na ma
teriał surowy), jaka rzekomo nie wchodzi do rolnictwa, wsku
tek czego np. taką samą wartość dodatkową ma się obliczać
w przemyśle w stosunku do kapitału powiększonego właśnie
o tę część składową, co w konsekwencji dawałoby zmniejszo
ną stopę zysku. Taka sama pozycja kapitałowa wchodzi prze
cież do rolnictwa. Należałoby tedy rozstrzygnąć tylko spra
wę, czy wchodzi w takim samym stosunku? Ale wtedy mieli
byśmy do czynienia z ilościowymi jedynie różnicami, gdy tym
czasem pan Rodbertus chciałby tu znaleźć różnicę „jakościo
wą” . Takie same różnice ilościowe występują w różnych sfe
rach produkcji przemysłowej. Znajdują one wyrównanie w
ogólnej stopie zysku. Dlaczegóż więc nie następuje wyrówna
nie między przemysłem i rolnictwem (if there are such diffe65
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rcnces [jeżeli podobne różnice istnieją])? Jeżeli pan Rodber
tus pozwala rolnictwu na udział w ogólnej stopie zysku, to
dlaczego nie pozwala mu uczestniczyć w kształtowaniu tej
stopy? Ale to stanowiłoby oczywiście kres jego teorii.
Czwarta błędna przesłanka: Błędną i bezpodstawną prze
słankę stanowi to, że zużycie maszyn itd., tę jedną z części
capital constant, Rodbertus włącza do capital variable, tzn.
do tej części kapitału, która stwarza wartość dodatkową,
a w szczególności określa stopę wartości dodatkowej, nato
miast nie włącza tam materiału surowego. Ten błąd rachun
kowy popełnia się po to, aby uzyskać upragniony od pierwszej
chwili wynik obliczeń.
Piąta błędna przesłanka: Jeżeli pan Rodbertus pragnie
ustalić, czym różni się rolnictwo od przemysłu, powinien
uwzględnić, że cały ów element kapitału, który składa się
z maszyn, narzędzi, tzn. z capital fixe, należy do przemysłu.
Ów element kapitału, jeśli wchodzi jako element do jakiegoś
kapitału, wchodzi zawsze tylko w skład kapitału stałego i nie
może nigdy o jeden nawet grosz powiększyć wartości dodatko
wej. Z drugiej strony, jako produkt przemysłu jest on zawsze
wynikiem pewnej określonej sfery produkcji. Jego cena albo
ta część wartości, którą stanowi on w kapitale globalnym
społeczeństwa, wyobraża więc zarazem określoną ilość warto- _
ści dodatkowej (podobnie jak to bywa z materiałem suro
wym). Element ten wchodzi wprawdzie do produktu rolnego,
jest jednak pochodzenia przemysłowego. Jeżeli w swych kal
kulacjach pan Rodbertus uważa, że materiał surowy jest
owym elementem kapitału, który trafia z zewnątrz do prze
mysłu, to maszyny, narzędzia, naczynia, budynki itd. musi on
uważać za element kapitału, który trafia z zewnątrz do rol
nictwa. I powinien by powiedzieć, że do przemysłu wchodzi
tylko płaca robocza i materiał surowy (gdyż capital fixe, jeśli
nie składa się z materiału surowego, jest produktem przemysłu,
jego własnym produktem); natomiast do rolnictwa wchodzi
tylko płaca robocza ||469| i maszyny itd., czyli capital fixe,
materiał surowy bowiem, jeśli nie zawierają go narzędzia itd.,
jest produktem rolnictwa. W takim razie wypadałoby zbadać,
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jak by wyglądała kalkulacja w przemyśle, gdyby zbrakło
w niej jednej „pozycji” kosztów produkcji.
Po szóste-. Jest to zupełnie słuszne, że material surowy nie
wchodzi do przemysłu górniczego, rybołówstwa, łowiectwa,
eksploatacji lasów (jeśli drzewa rosną dziko), słowem, do
przemysłu wydobywczego (do procesu wydobywania produk
tów surowych, w którym nie ma reprodukcji in naturali); wy
jątek: matieres instrumentales. N ie dotyczy to rolnictwa.
Nie mniej [słuszne] jest jednak, że to samo widzimy w bar
dzo wielkim dziale przemysłu, mianowicie w przemyśle trans
portowym. Wydatków w tym przemyśle dokonywa się tylko
na maszyny, matieres instrumentales i płacę roboczą.
Nie ulega w końcu wątpliwości, że w innych gałęziach prze
mysłu, biorąc względnie, do produkcji wchodzi tylko materiał
surowy i płaca robocza, nie wchodzą jednak maszyny, capital
fixe etc., jak to widzimy np. w krawiectwie itp.
W tych wszystkich wypadkach wielkość zysku, tzn. stosunek
wartości dodatkowej do wyłożonego kapitału, zależałaby nie
od tego, czy wyłożony kapitał - po potrąceniu zmiennej części
kapitału, tj. tej, którą wyłożono na płacę roboczą - składa się
z maszyn lub z materiału surowego, czy też z obu tych ele
mentów łącznie, lecz od wielkości tej części kapitału w sto
sunku do owej jego części, którą wyłożono na płacę.
Wskutek tego w różnych sferach produkcji (pomijając mody
fikacje wywołane przez cyrkulację) istniałyby różne stopy
zysku, których wyrównywanie kształtuje właśnie ogólną stopę
zysku.
To, czego domyśla się pan Rodbertus, jest różnicą między
wartością dodatkową i jej szczególnymi formami, zwłaszcza
między wartością dodatkową i zyskiem. Chybia on wszakże
celu, gdyż od pierwszej chwili chodzi mu o interpretację
pewnego określonego zjawiska (renty gruntowej), a nie o od
krycie prawa ogólnego.
We wszystkich gałęziach produkcji odbywa się reprodukcja;
ale jedynie w rolnictwie ta reprodukcja o charakterze prze
mysłowym jest zarazem reprodukcją naturalną, nie jest nią
jednak w przemyśle wydobywczym. Toteż w przemyśle wy
dobywczym produkt we właściwej mu formie naturalnej nie
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staje się znowu elementem swej własnej reprodukcji {z wy
jątkiem tych wypadków, w których ma on postać materiału
pomocniczego}.
Rolnictwo, hodowla bydła itd. nie tym się po pierwsze
różnią od innych działów produkcji, że jakiś produkt staje
się środkiem produkcji, gdyż zdarza się to wszystkim pro
duktom przemysłowym, które nie mają ostatecznej postaci in
dywidualnych środków utrzymania, a jeżeli nawet mają tę
postać, stają się środkami produkcji dla producenta, który
konsumując je sam się reprodukuje, czyli zachowuje swoją
siłę roboczą: po drugie produkty rolnictwa nie tym się różnią,
że wchodzą do produkcji jako towary, a więc jako części skła
dowe kapitału; wchodzą do produkcji w takiej samej postaci,
w jakiej z niej wychodzą; wychodzą z niej jako towary i jako
towar wchodzą do niej ponownie; towar jest zarówno prze
słanką, jak i wynikiem produkcji kapitalistycznej; a więc, po
trzecie, różnią się tylko tym, że jako środki własnej produkcji
wchodzą do procesu produkcji, którego są wytworem. Dzieje
się to także z maszynami. Maszyna wytwarza maszynę. Węgiel
pomaga wydobywać węgiel z kopalni, węgiel przewozi węgiel
itd. W rolnictwie wydaje się to procesem natury, którym kie
ruje człowiek, chociaż on ten proces „po trochu” też robi.
W innych gałęziach przemysłu występuje to wprost jako dzia
łanie przemysłu.
Ale jeżeli pan Rodbertus mniema na tej podstawie, że
produkty rolne nie mogą wchodzić do reprodukcji jako „to
wary” ze względu na osobliwą formę, w której wchodzą, do
niej jako „wartości użytkowe” (w znaczeniu technologicznym),
to zeszedł zupełnie na manowce i kieruje się wyłącznie
wspomnieniem o tych czasach, kiedy to rolnictwo nie było
jeszcze jakimś trade [przedsiębiorstwem], towarem była tylko
nadwyżka produktu rolnictwa ponad konsumpcję producenta
i kiedy te produkty, jeśli wchodziły do produkcji, też nie
wydawały się towarami. Mamy tu przykład zupełnego braku
zrozumienia wpływu, który kapitalistyczny sposób produkcji
wywiera na proces produkcji. D la produkcji kapitalistycznej
wszelki produkt, który ma wartość - a więc sam w sobie
jest towarem - jest również towarem w kalkulacji.
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[6. Rodbertus nie rozumie stosunku między przeciętną
ceną г wartością w przemyśle i rolnictwie.
Prawo przeciętnych cen]
Jeżeli przypuścimy, że na przykład w przemyśle górniczym
capital constant składający się jedynie z maszyn równa się
500 f. szt., a kapitał wyłożony na płace robocze równa się
też 500 f. szt., to gdyby wartość dodatkowa równała się 40%,
czyli 200 f. szt., zysk równałby się 20%- Mielibyśmy więc:
capital constant
maszyny

kaipitał zmienny

wartość dodatkowa

500

500

200

Gdyby w działach przemysłu przetwórczego (albo też w
działach rolnictwa), do których wchodzi materiał surowy, wy
łożono taki sam kapitał zmienny i gdyby następnie jego zasto
sowanie (a więc zatrudnienie tej określonej liczby robotników)
wymagało maszyn itd. za 500 f. szt., to doszłaby tu rzeczy
wiście jako element trzeci wartość materiału wynosząca, daj
my na to, także 500 f. szt. W takim wypadku mielibyśmy:
capital constant
maszyny, m ateriał surowy

capital variable

wartość dodatkowa

500 + 500 = 1000

500

200

Te 200 f. szt. wartości dodatkowej należałoby teraz obliczyć
w stosunku do 1500 f. szt., co dałoby nie więcej niż 13!/з%.
Powyższy przykład ma też wtedy zastosowanie, kiedy w pierw
szym wypadku bierze się za przykład przemysł transportowy.
Gdyby natomiast w drugim wypadku stosunek był taki, że
maszyny kosztowałyby 100, a materiał surowy - 400, to stopa
zysku pozostałaby bez zmiany.
||4701 Pan Rodbertus wyobraża więc sobie, że gdy w rol
nictwie wykłada się 100 na płace robocze i 100 na maszyny,
w przemyśle wykłada się 100 na maszyny, 100 na płace ro
bocze i x na materiał surowy. Schemat tak by więc oto wyglą
dał:
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I. Rolnictwo
kapitał stały
maszyny

kapitał zmienny

wartość dodatkowa

stopa żytku

100

100

50

50/гоо = V(ł

II. Przemysł
kapitał stały
m ateriał maszyny

kapitał zmienny .

wartość dodatkowa

stopa zysku

100

50

50
200 + X

si.: ro w y

X

100

Stopa zysku wynosi tu w każdym razie mniej niż '/4. Stąd
też bierze się renta gruntowa w schemacie I.
Po pierwsze, powyższa różnica między rolnictwem i prze
mysłem przetwórczym jest wyimaginowana, non existant [nie
istniejąca]; a więc jest bez every bearing for that form of
landrent which determines all others [jakiegokolwiek znacze
nia, gdy chodzi o ową formę renty gruntowej, która określa
jej wszystkie inne formy].
Po wtóre, pan Rodbertus mógłby natrafić na tę różnicę
między stopami zysku w any two peculiar branches of industry
[którychkolwiek dwóch szczególnych gałęziach przemysłu];
różnica ta zależy od stosunku między wielkością kapitału sta
łego a wielkością kapitału zmiennego, 'od stosunku, który
z kolei może być lub może nie być określony przez dojście
materiału surowego. W tych gałęziach przemysłu, w których
do produkcji wchodzi zarówno materiał surowy, jak i ma
szyny, wartość materiału surowego, a więc względna jej wiel
kość w stosunku do wielkości całego kapitału, odgrywa oczy
wiście - jak to już wyżej dowiodłem ll7ł - bardzo znaczną
rolę. Nie ma to żadnego znaczenia dla sprawy renty grun
towej.
„Jedynie wtedy, kiedy wartość produktu surowego spada poniżej wy
datkowanej pracy, może się stać, iż również w rolnictwie cała ta część
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renty, która przypada na produkt surowy, Zostaje w łączona do oblicze

z kapitału-, wtedy bowiem ta część renty tak się może zmniej
szyć, iż między nią a kapitałem rolnym - mimo że nie zawiera on war
tości materiału - powstaje jednak taki sam stosunek procentowy, jaki
istnieje pomiędzy częścią renty, przypadającą na produkt fabrykacji,
a kapitałem fabrykacyjnym, chociaż zawiera on wartość materiału; tylko
w takim wypadku może się więc zdarzyć, że i w rolnictwie oprócz Zy
sku z kapitału nie pozostaje żadna renta. Ponieważ jednak rzeczywista
wymiana ciąży przynajmniej ku owemu prawu, w myśl którego regułą
jest, iż wartość równa się wydatkowanej pracy, więc też i renta grun
towa stanowi regułę; jeżeli zaś nie otrzymuje się renty gruntowej, lecz
tylko zysk z kapitału, to nie mamy tu do czynienia ze stanem pierwot
nym, jak mniema Ricardo, lecz z nienormalnym zjawiskiem” (str. 100).
nia zysku

A więc obraz taki sam, jeżeli pozostać przy poprzednim
przykładzie; aby go jednak lepiej unaocznić, przypuśćmy, że
materiał surowy równa się 100 f. szt.
I. Rolnictwo
kapitał

kapitał

wartość

stały
maszyny

zmienny

dodatkowa

100

100

50

wartość

села

zy*k

250

233l/s

[33Vs = ] 162/s«/o

11. Przemysł
k apitał stały
m ateriał maszyny
surowy

kapitał
zmienny

wartość
dodatkowa

wart-ość

cena

zysk

100

100

50

350

350

50 =

100

162/s%

Nastąpiłoby tu zrównanie stopy zysku w rolnictwie i w prze
myśle, nie pozostałoby tedy nic na rentę, gdyż produkt rolny
sprzedaje się о 162/з f. szt. poniżej jego wartości. Gdyby na
wet powyższy przykład był tak samo trafny, jak jest błędny
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w zastosowaniu do rolnictwa, to i w tym wypadku okolicz
ność, że wartość produktu surowego spada „poniżej wydatko
wanej pracy” *, całkowicie odpowiadałaby jedynie prawu
przeciętnych cen. Należałoby tu raczej wytłumaczyć, dlaczego
„w drodze wyjątku ’ nie zdarza się to po części w rolnictwie
i dlaczego cała wartość dodatkowa (lub przynajmniej jej część,
większa niż w innych gałęziach produkcji, nadwyżka ponad
przeciętną stopę zysku) pozostaje tu w cenie produktu tej
szczególnej gałęzi produkcji, a nie jest zarachowana podczas
kształtowania ogólnej rate of profit. Widać tu, że Rodbertus
nie wie, czym jest stopa zysku (ogólna) i przeciętna cena.
Pragnąc wytłumaczyć owo prawo - co ma większą wagę
niż rozważania na temat poglądów Rodbertusa - przytoczy
my niżej pięć przykładów. Zakładamy, że stopa wartości do
datkowej jest wszędzie taka sama.
Nie ma wcale potrzeby porównywania towarów o takiej
samej wartości-, należy je jedynie porównywać według ich
wartości. Aby uprościć sprawę, będziemy tu porównywali to
wary wytworzone przez kapitały takiej samej wielkości * * .
114711
kapital stały
maszyny materiał
surowy

I
II
III
IV
V

100
500
50
700
-

700
100
350
500

kapitał
zmienny
płaca,
robocza
200
400
600
300
500

wartość
dodat
kowa

100
200
300
150
250

stopa
wartości
dodat-.
kowej
50%
50%
50%
50%
50%

zysk

stopa
zysku

wartość
produk
tu

100
200
300
150
250

10%
20%
30%
15%
25%

1100
1200
1300
1150
1250

W kategoriach I, II, III, IV i V (pięć różnych sfer produkcji)
mamy tu towary, których odpowiednie wartości wynoszą 1100 ,
1200, 1300, 1150 i 1250 f. szt. Stanowiłyby one ceny pie
niężne, według których nastąpiłaby wymiana owych towarów,
* W ręk o pisie: poniżej ceny kosztu. - Red.
* * W rękopisie-, będziemy tu porównywali towary o takiej samej wartości. Red.
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gdyby wymieniano je według ich wartości. We wszystkich tych
sferach produkcji wyłożony kapitał jest takiej samej wielkości,
wynosząc mianowicie po 1000 f. szt. Gdyby towary te wymie
niano według ich wartości, to stopa zysku w sferze I wynosiła
by zaledwie 10%, w II - dwa razy więcej, czyli 20%, w III 30%, w IV - 15%, w V - 25%. Jeżeli dodać te poszczególne
stopy zysku, to ich suma równa się 10% + 20% + 30% +
+ 15% + 25%, czyli 100%.
Jeżeli rozpatrywać cały wyłożony kapitał we wszystkich
pięciu sferach produkcji, to jedna jego część (I) przynosi 10%,
druga (II) - 20% itd. Przeciętny zysk przynoszony przez cały
kapitał równa się przeciętnej wielkości zysku, przynoszonego
przez te pięć części. A stanowi to
100 (łączna suma stóp zysku)
5 (liczba różnych stóp zysku),

czyli 20%.
I stwierdzamy rzeczywiście, że 5000 f. szt. kapitału wyło
żonego w pięciu sferach przynosi zysk, który równa się 100 +
+ 200 + 300 + 150 + 2 5 0 = 1000. A 1000 w stosunku do
5000 równa się i/s, co stanowi 20%. Tak samo jeżeli obliczy
my wartość łącznego produktu, to wynosi ona 6000, a nad
wyżka ponad wyłożony kapitał w wysokości 5000 równa się
1000 , czyli stanowi 20% w stosunku do wyłożonego kapitału,
czyli i/e albo 162/з% całego produktu. (Jest to znów inny
rachunek.) Aby więc rzeczywiście każdy z wyłożonych kapi
tałów I, II, III itd. albo też, co na to samo wychodzi, kapitały
takiej samej wielkości, bądź kapitały jedynie w stosunku do
swej wiełkości, tzn. w stosunku, w którym są one częściami
łącznego wyłożonego kapitału, miały udział w podziale war
tości dodatkowej przypadającej na łączny kapitał, na każdy
z nich może przypadać tylko zysk w wysokości 20%; ale na
każdy z nich musi tyle ||472| przypadać. Aby to jednak było
możliwe, produkty różnych sfer produkcji trzeba sprzedawać
bądź powyżej ich wartości, bądź też w mniejszym lub większym
stopniu poniżej ich wartości. Albo też łączna wartość dodatko
wa powinna być podzielona między te sfery nie w stosunku
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do tego, ile wartości dodatkowej wytwarza się w każdej
z nich, lecz proporcjonalnie do wielkości wyłożonych kapita
łów. Wszystkie sfery produkcji powinny sprzedawać swój pro
dukt za 1200 f. szt., wskutek czego nadwyżka wartości pro
duktu ponad wyłożony kapitał wynosi t/s kapitału, czyli 20%.
Podział ten daje nam następujący obraz :
wartość
p-rodtiJctu

I

1100

wartość
dodat
kowa

100

prze
ciętna
cena

1200

[stosunek mię
dzy przeciętną
ceuaą a war
tością]

[stosunek mię
dzy zyskiem a
wartością do
datkową w % ]

nadwyżka
przeciętnej
ceny ponad

nadwyżka
zysku ponad

wartość
100

skalku
lowany
zysk

wartość
dodatkową
100%

200

0

200

spadek tysku
poniżej war
tości dodat
kowej
33% %

200

wartość

И

1200

200

1200

równa się
cenie
0
spadek prze
ciętnej ceny

III

IV

V

1300

1150

1250

300

150

250

1200

1200

1200

poniżej
wartości
100
nadwyżka ceny
ponad wartość

nadwyżka
zysku ponad
wartość
dodatkową

50

33% %

nadwyżka
wartości
ponad cenę

nadwyżka
wartości do
datkow ej p o

50

nad zysk
25“/ *
spadek
Zysku
poniżej
wartości
dodatkowej

20%
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Widzimy tu, że tylko w jednym wypadku (II) przeciętna
cena równa się wartości towaru, gdyż wartość dodatkowa
równa się tu przypadkiem normalnemu przeciętnemu zyskowi,
który wynosi 200. We wszystkich innych wypadkach odejmuje
się większą lub mniejszą część wartości dodatkowej jednej
[sfery] i dodaje drugiej itd.
Jeżeli pan Rodbertus miał coś zademonstrować, to właśnie,
dlaczego podobne zjawisko nie [może] się zdarzyć w rol
nictwie, [dlaczego] powinno się tam sprzedawać towar według
jego wartości, a nie według przeciętnej ceny.
Konkurencja dokonuje wyrównania zysków, czyli sprowadza
wartości towarów do ich przeciętnych cen. Podobnie jak
poszczególny kapitalista, jak powiada Malthus, spodziewa się,
że każda część jego kapitału będzie mu równomiernie przy
nosiła zy sk [18i - co, innymi słowy, oznacza tylko tyle, że
w każdej części kapitału (niezależnie od jej funkcji organicz
nej) kapitalista dopatruje się samodzielnego źródła zysku, że
każda część kapitału wydaje mu się takim źródłem - tak też
wobec klasy kapitalistów każdy kapitalista widzi w swoim
kapitale źródło Zysku takiej samej wielkości jak zysk, który
przynosi każdy inny kapitał takiej samej wielkości; znaczy to,
że każdy kapitał w poszczególnej sferze produkcji rozpatry
wany jest jedynie jako część kapitału globalnego, który wyło
żono na produkcję globalną, i każdy taki kapitał domaga
się swego udziału w globalnej wartości dodatkowej, w glo
balnej ilości pracy nieopłaconej czy też produktów pracy
nieopłaconej; domaga się udziału proporcjonalnego do swej
wielkości, do swej akcji, proporcjonalnie do tej części, którą
stanowi on w kapitale globalnym. Ten pozór wzmacnia
przeświadczenie kapitalisty - który w ogóle w świetle kon
kurencji widzi wszystko w odwróconej postaci - że tak jest
w istocie, i wzmacnia przeświadczenie nie tylko jego, ale
także niektórych spośród najbardziej mu oddanych faryzeuszy
i biegłych w Piśmie, iż kapitał jest niezależnym od pracy
źródłem dochodu, w samej rzeczy bowiem zysku z kapitału
w każdej poszczególnej sferze produkcji bynajmniej nie określa
tylko ta ilość pracy nieopłaconej, którą sam ten kapitał „pro
dukuje” ; owa nieopłacona praca trafia do wspólnego kotła,
6 - Marke, E n gels - D zieła, ó. 26
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z którego poszczególni kapitaliści otrzymują udziały proporcjo
nalnie do udziałów posiadanych przez nich w kapitale global
nym.
Wywody Rodbertusa są więc zupełnym bzdurstwem. D o
damy jeszcze nawiasem uwagę, że w niektórych działach rol
nictwa - jak np. w samodzielnym chowie bydła - kapitał
zmienny, tzn. wyłożony na płace robocze, jest niezwykle mały
w porównaniu z częścią stałą kapitału.
„ Czynsz dzierżawny jest w swej istocie zawsze rentą gruntówą” (str.

113).
Nieprawda. Czynsz uiszcza się zawsze właścicielowi ziem
skiemu; voilä tout [ot i wszystko]. Jeżeli czynsz jest jednak,
jak to się bardzo często w praktyce zdarza, częściowo lub cał
kowicie potrąceniem z normalnego zysku albo potrąceniem
z normalnej płacy roboczej {rzeczywista wartość dodatkowa,
czyli zysk plus renta, nie jest nigdy potrąceniem z płacy ro
boczej, lecz ową częścią produktu wytworzonego przez
robotnika, która pozostaje z tego produktu po potrąceniu pła
cy roboczej), to nie jest on, z punktu widzenia ekonomiczne
go, rentą gruntową, co natychmiast sprawdza się w praktyce,
gdy tylko ||473| stosunki konkurencji przywracają normalny
poziom płacy roboczej i normalny poziom zysku.
Toteż w przeciętnych cenach, do których konkurencja
nieustannie stara się sprowadzić wartości towarów, mamy
wciąż do czynienia - z wyjątkiem wypadku II w powyższej
tablicy - z dodatkiem do wartości produktu jednej sfery pro
dukcji i z potrąceniem z wartości produktu innej sfery, i w ten
sposób powstaje ogólna stopa zysku. Jeżeli chodzi o towary
w tej szczególnej sferze produkcji, w której stosunek kapitału
zmiennego do łącznej sumy wyłożonego kapitału {zakłada się,
że stopa pracy dodatkowej jest dana i jednakowa) odpowiada
przeciętnemu stosunkowi kapitału społecznego, wartość równa
się przeciętnej cenie; nie ma tu więc ani dodatku do wartości,
ani potrącenia z wartości. Jeżeli jednak wskutek szczególnych
okoliczności, których nie będziemy tu roztrząsać, wartość to
warów w obrębie określonych sfer produkcji, nie w sposób
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przemijający, lecz przeciętnie (mimo że przekracza przeciętną
cenę), nie doznaje redukcji, to takie zatrzymanie całej wartości
dodatkowej w jednej określonej sferze produkcji - mimo że
podnosi ono wartość towaru ponad przeciętną cenę i dlatego
przynosi stopę zysku, która przekracza przeciętną - należy
uważać za przywilej takich sfer produkcji. Za osobliwą cechę,
ZA wyjątek należy tu poczytywać i wytłumaczyć nie to, że
przeciętną cenę towaru spycha się poniżej jego wartości - co
[byłoby] ogólnym zjawiskiem i nieodzownym warunkiem
zrównania - lecz to, że, w odróżnieniu od innych towarów,
sprzedaje się go właśnie według wartości, która przekracza
przeciętną cenę.
Przeciętna cena towaru równa się jego kosztom produkcji
(zawartemu w nim kapitałowi, wyłożonemu czy to na płace
robocze, materiał surowy, maszyny, czy też na co innego) plus
przeciętny zysk. Jeżeli więc, jak w powyższym wypadku, prze
ciętny zysk równa się 20%, czyli 1/ 5, to przeciętna cena każde2
go towaru równa się К (kapitałowi, który wyłożono) + —К
Z
(przeciętna stopa zysku). Jeżeli К + ——równa się wartości
К
tego towaru, czyli jeżeli wytworzona w tej sferze produkcji
wartość dodatkowa M = Z, to wartość towaru równa się jego
2
przeciętnej cenie. Jeżeli К + —- jest mniejsze od wartości toК
waru, czyli że wytworzona w tej sferze produkcji wartość do
datkowa M jest większa od Z, to wartość towaru zostaje
obniżona do jego przeciętnej ceny, a część jego wartości do
datkowej dołącza się do wartości innych towarów. Jeżeli
2
wreszcie К + — jest większe od wartości towaru, a więc M
К
jest mniejsze niż Z, to wartość towaru podnosi się do jego
przeciętnej ceny i do tego towaru dołącza się wartość dodat
kową wytworzoną w innych sferach produkcji.
Jeżeli wreszcie istnieją takie towary, które sprzedaje się
według ich wartości, mimo że wartość ich jest większa niż
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К +

łs.

bądź też wartość ich nie została przynajmniej tak

obniżona, aby nastąpiło zrównanie jej z ich normalną przeZ
ciętną ceną К = ——, to muszą tu działać okoliczności, które
К
dla tych towarów stwarzają wyjątkową pozycję. W tym wy
padku zysk zrealizowany w tych sferach produkcji p r z e k r a 
c za ogólną stopę zysku. Jeżeli kapitalista osiąga tu ogólną
stopę zysku, to w ła śc ic ie l z ie m sk i może otrzymać zysk do
datkowy w postaci renty gruntowej.
[7. B łę d y R o d b e r tu s a w s p r a w ie czyn n ików ,
k tó r e o k r e ś la ją sto p ę zy sk u i sto p ę ren ty g ru n to w e j]

To, co ja nazywam stopą zysku, stopą procentową albo
stopą renty gruntowej, Rodbertus określa jako
„ wysokość Zysku Z kapitału i wysokość odsetek ” (str. 113). Wysokość
tę „określa ich stosunek do kapitału... U wszystkich narodów cywilizo
wanych suma kapitału Wynosząca 100 uznana jest za jednostkę, która
stanowi skalę służącą do obliczenia tej wysokości. Im tedy większa jest
liczba określająca ów stosunek, stanowiący wykładnik sumy zysku lub
odsetek przypadającej na kapitał wynoszący 100, innymi słowy, im
«większy procent» przynosi dany kapitał, tym wyższy jest zysk i odset
k i" (str. 113/114).
„Wysokość renty gruntowe; i czynszu dzierżawnego określana jest
przez ich stosunek do danej działki gruntu” (str. 114).

Bardzo to niedobre sformułowanie. Stopę renty gruntowej
należy przede wszystkim obliczać w stosunku do kapitału,
a więc jako n a d w y ż k ę * ceny to w a ru ponad cenę je g o k o sz tó w
p r o d u k c ji óraz ponad tę część ceny, która stanowi zysk. Pan
Rodbertus oblicza w akrach i morgach, przez co gubi się
związek wewnętrzny; ||474| bierze on formę p r z e ja w ia n ia się
sprawy, gdyż tłumaczy mu ona pewne zjawiska. Renta, którą
przynosi jeden akr, stanowi sumę renty, the absolute amount
* W rękopisie: w stosunku do kapitału, a więc w stosunku do części nad
wyżki. - R ed.
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of rent. It may rise if the rate of rent remains the same or
is even lowered [absolutną kwotę renty. Może ona wzrastać,
kiedy stopa renty pozostaje bez zmiany albo nawet spada],
,W y sokość w artości ziem i określa kapitalizacja renty gruntowej, którą
przynosi dana działka gruntu. Im większa jest suma kapitału, którą
otrzymuje się kapitalizując rentę gruntową z działki o określonej po
wierzchni, tym w yższa jest wartość ziemi” (str. 114).

Wyraz „wysokość” jest tu brednią. Nie wiadomo przecież,
do czego wyraża on stosunek. Nie ulega wątpliwości, że [ka
pitalizacja przy stopie procentowej w wysokości] 10 % daje
więcej niż [przy] 20%; ale jednostką miary jest tu 100. Cała
„wysokość wartości zi^rnJ' jest takim samym komunałem, jak
frazes o wysokim lub niskim poziomie cen towarów w ogóle.
Pan Rodbertus pragnie oto zbadać:
„C ó ż więc rozstrzyga o w ysokości zysku z kapitału i o w ysokości ren
ty g ru n to w ej?" (str. 115).

[a) P i e r w s z a

teza

Rodbertusa]

Z początku Rodbertus zastanawia się nad tym, co stanowi
o „wysokości renty w ogóle” , czyli co określa stopę wartości
dodatkowej?
,,I) Kiedy dana jest wartość produktu bądź kiedy chodzi o produkt
danej ilości pracy, bądź też, co znów sprowadza się do tego samego,
kiedy chodzi o dany produkt narodowy, wysokość renty w ogóle jest
odwrotnie proporcjonalna do wysokości płacy roboczej i wprost pro
porcjonalna do poziomu wydajności pracy w ogóle. Im niższa jest płaca
robocza, tym wyższa jest renta; im wyższa jest wydajność pracy w ogó
le, tym niższa jest płaca robocza i tym wyższa jest renta” (str. 115/116).
„W ysokość” renty - stopa wartości dodatkowej - zależy, jak mówi
Rodbertus, od „w ielkości tej części, która pozostaje na rentę" (str. 117),
mianowicie tej części, która pozostaje po potrąceniu z produktu glo
balnego płacy roboczej, przy czym „można pozostawić na uboczu tę
część wartości produktu, która służy do zastępow ania kapitału” (str.
117).

79

Rozdział ósmy

Jest to trafne (mam na myśli twierdzenie, że przy powyż
szych rozważaniach na temat wartości dodatkowej stają część
kapitału „pozostawia się na uboczu”) .
Nieco osobliwy jest pogląd Rodbertusa, że
„jeżeli płaca robocza spada, tzn. jeżeli stanowi odtąd mniejszą część
całej wartości produktu, to zmniejsza się też łączny kapitał, w stosunku
do którego należy obliczać jako zysk drugą część renty” {czyli zysk prze
mysłowy}. „Jednakże o wysokości zysku i renty gruntowej stanowi je
dynie stosunek między wartością, która przekształca się w zysk z kapi
tału albo w rentę gruntową, a kapitałem bądź obszarem gruntu, w sto
sunku do których należy obliczać wspomnianą wyżej wartość. Jeżeli
więc płaca robocza pozostawia na rentę większą wartość, to w stosun
ku do zmniejszonego nawet kapitału i do nie zmienionego obszaru grun
tu należy obliczać większą wartość jako zysk i rentę gruntową; ustalo
na w ten sposób względna wysokość zysku i renty gruntowej powiększa
się, a zatem dochody te wzięte razem, czyli renta w ogóle, stały się
wyższe... zakłada się, że wartość produktu w ogóle pozostaje b iz zmia
ny... Wskutek tego, że Zmniejsza się płaca wydatkowana na pracę, nie
Zmniejsza się jeszcze praca wydatkowana na produkt" (str. 117/118).

To ostatnie jest słuszne. Niesłuszne natomiast jest twier
dzenie, że kiedy zmniejsza się kapitał zmienny, czyli kapitał
wyłożony na płacę roboczą, musi się zmniejszyć kapital stałyinnymi słowy, niesłuszne jest twierdzenie, że stopa zysku {p o 
mijamy tu zgoła niewłaściwe powoływanie się na obszar grun
tu itd.) dlatego musi wzrastać, że wzrasta stopa wartości do
datkowej. Płaca robocza na przykład spada, gdyż praca staje
się wydajniejsza, i to zwiększenie wydajności wyraża się we
wszystkich wypadkach w tym, że w takim samym czasie ten
sam robotnik przerabia więcej materiału surowego; a zatem
ta część kapitału stałego wzrasta; to samo dotyczy maszyn
oraz ich wartości. A więc stopa zysku może spadać przy
zmniejszającej się płacy roboczej. Stopa zysku zależy od wiel
kości wartości dodatkowej, którą określa nie tylko stopa war
tości dodatkowej, lecz i liczba zatrudnionych robotników.
Rodbertus m a rację, gdy stwierdza, że niezbędna płaca
robocza równa się
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„ sum ie niezbędnego utrzym ania , czyli mnie] w ięcej jednakow ej , określo
nej realnej ilości produktów w danym kraju i w danym czasie” (str.
118).

JJ475) Sformułowane przez Ricarda tezy o odwrotnym sto
sunku zachodzącym między zyskiem a płacą roboczą i o okre
ślaniu tego stosunku przez wydajność pracy streszcza pan Rod
bertus w sposób bardzo mętny i zawiły, ciężko i niezdarnie.
Zamęt powstaje po części wskutek tego, że miast posługiwać
się czasem pracy jako miernikiem, Rodbertus niedorzecznie
bierze za miernik ilości produktu i wprowadza bzdurne od
różnianie ..wysokości wartości produktu” od „wielkości war
tości produktu!'.
Przez „wysokość wartości produktu” nasz zuch rozumie je
dynie stosunek produktu do czasu pracy. Jeżeli w ciągu takie
go samego czasu pracy wytwarza się wielką ilość produktu,
to wartość produktu, czyli wartość każdej poszczególnej jed
nostki produktu, jest niska; w przeciwnym wypadku rzecz
się ma przeciwnie. Gdyby jeden dzień roboczy dostarczał
100 funtów przędzy, a następny 200 funtów, to w drugim wy
padku wartość jednostki przędzy byłaby o połowę mniejsza
niż w pierwszym. W pierwszym wypadku wartość funta przę
dzy równałaby się Vioo dnia roboczego; w drugim - V 200 dnia
roboczego. Ponieważ robotnik otrzymuje taką samą ilość pro
duktu bez względu na to, czy wartość tego produktu jest wy
soka czy niska, tzn-. czy produkt zawiera więcej czy mniej
pracy, przeto stosunek płacy roboczej do zysku jest odwrotnie
proporcjonalny i zależnie od wydajności pracy płaca robocza
zabiera większą lub mniejszą część całego produktu. Rodber
tus formułuje to w następujących zawiłych zdaniach:
jeżeli płaca robocza, jako niezbędne utrzymanie, stanowi określoną
realną ilość produktu, to kiedy produkt ma wysoką wartość, płaca ro
bocza musi mieć dużą wartość, a kiedy produkt ma niską wartość, płaca
musi mieć niewielką wartość; toteż ponieważ zakłada się, że podziałowi
ulega taka sama wartość produktu, płaca robocza musi pochłaniać znacz
ną część tej wartości, kiedy produkt ma wysoką wartość, nieznaczną
Zaś, kiedy produkt ma niską wartość, i wreszcie odpowiednio do tceo
na rentę pozostawia dużą s-lbo małą część wartości produktu, jeżeli
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jednak obowiązuje reguła, że wartość produktu równa się ilości pracy,
którą na ten produkt wydatkowano, to o w ysokości w artości produktu
rozstrzyga znów jedynie w ydajność pracy, czyli stosunek ilości produktu
do ilości pracy, którą wydatkowano na jego wytworzenie... kiedy taka
sama ilość pracy przynosi więcej produktu, innymi słowy, kiedy wy
dajność wzmaga się, to w takiej samej ilości produktu tkwi mniej pra
cy, i na odwrót, kiedy taka sama ilość pracy przynosi mniej produktu,
innymi słowy, kiedy wydajność spada, to w takiej samej ilości produktu
tkwi więcej pracy. Jednakie wartość produktu określan a jest przez ilość
pracy, a wysokość w artości produktu - przez stosunkow ą w artość okre
ślonej ilości produktu” ... A więc „renta w ogóle... musi być tym wyższa,
im w yższa jest w ydajność pracy w ogóle” (str. 119/120).

Jest to jednak tylko wtedy trafne, kiedy produkt, do któ
rego wytworzenia zastosowano pracę robotnika, należy do ka
tegorii produktów wchodzących, zgodnie z tradycją lub ko
niecznością, w skład konsumpcji robotnika jako środek utrzy
mania. Jeżeli zaś ów produkt nie należy do tej kategorii, to
wydajność tej pracy wcale nie wywiera wpływu na względną
wysokość płacy roboczej i zysku ani też na wielkość wartości
dodatkowej w ogóle. T a sama część wartości całego produktu
przypada robotnikowi w udziale jako jego płaca, bez względu
na to, czy duża lub mała jest liczba albo ilość produktów,
w których wyraża się owa część wartości. W tym wypadku
żadna zmiana wydajności pracy nie wpływa na podziel wartości
produktu.

[b) D c u g a

teza

Rodbertusa]

.,11) Jeżeli przy danej wartości produktu dana jest również wysokość
renty w ogóle, to wysokość renty gruntowej bądź zysku z kapitału
znajduje się w odwrotnym stosunku zarówno do siebie nawzajem, jak
i do wydajności bądź do pracy w produkcji surowca i pracy w fabry
kacji. Im renta gruntowa jest wyższa albo niższa, tym niższy albo wyż
szy jest zysk z kapitału, i na odwrót; im wyższa albo niższa jest wy
dajność pracy w produkcji surowca bądź pracy w fabrykacji, tym niższa
albo wyższa jest renta gruntowa bądź zysk z kapitału i, na odwrót,
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tym wyższy albo niższy jest dlatego zysk z kapitału albo renta grunto
w a” (str. 116).

Z początku mieliśmy do czynienia ([w tezie] I) z [prawem]
Ricardowskim, że płaca robocza i zysk znajdują się do siebie
w odwrotnym stosunku.
Teraz mamy drugie [prawo] Ricardowskie - inaczej sple
cione lub rather [raczej] „poplątane” - że zysk i renta znaj
dują się do siebie w odwrotnym stosunku.
Rzecz to zupełnie oczywista, że jeżeli daną wartość dodat
kową dzieli się między kapitalistę i właściciela ziemskiego,
to tym większą część otrzymuje jeden z nich, im mniejszą
otrzymuje drugi, i vice versa. Ale pan Rodbertus dodaje tu
jeszcze coś of his own [własnego], co trzeba dokładniej roz
patrzyć.
Pan Rodbertus uważa przede wszystkim za nowe odkrycie
tezę, że wartość dodatkowa w ogóle { „ wartość produktu pracy
podlegająca podziałowi jako renta w ogóle” } , globalna war
tość dodatkowa wyszachrowana przez kapitalistów, „składa
się z wartości produktu surowego + wartość produktu fabry
kacji” (str. 120 ).
Z początku pan Rodbertus powtarza nam znów swoje „od
krycie”, że w ||476 j rolnictwie nie ma „wartości materiału”.
Tym razem formułuje je w takim oto potoku wyrazów:
„T ę część renty, która przypada na produkt fabrykacji i określa staw
kę zysku z kapitału, oblicza się jako zysk nie tylko w stosunku do ka
pitału rzeczywis'cie użytego do wytworzenia tego produktu, lecz także
w stosunku do całej wartości produktu surowego, figurującej też jako
w artość m ateriału w funduszu przedsiębiorstwa fabrykanta; natomiast
brak takiej wartości materiału w tej części renty, która przypada na
produkt surowy i z której zysk przeznaczony d la kapitału użytego do
wytw orzenia surow ca, oblicza się według staw ia zysku d an ej w fabry
k a c ji" (tak jest! dan ej stawki zysku!), „reszta zaś pozostaje na rentę

gruntową” (str. 121).

My powtarzamy: quod non!
Załóżmy, że istnieje renta gruntowa - a pan Rodbertus nam
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tego nie dowiódł i swoim sposobem rozumowania nie zdoła
dowieść - i że zatem określoną część wartości dodatkowej
zawartej w produkcie surowym otrzymuje właściciel ziemski.
Przypuśćmy nadto, że „przy danej wartości produktu dana
jest również wysokość renty w ogóle” (stopa wartości dodat
kowef) (str. 121). Znaczy to tyle, co na przykład, że w towarze
wartości 100 f. szt. dajmy na to 50 f. szt., czyli połowa, sta
nowi pracę nieopłaconą;
ta połowa jest więc funduszem,
z którego wypłaca się wartość dodatkową według wszystkich
rubryk - rentę, zysk itd. Jest tedy rzeczą oczywistą, że jeden
z udziałowców w tych 50 f. szt. tym więcej otrzyma, im mniej
otrzyma drugi, i vice versa, czyli że zysk i renta gruntowa
znajdują się w odwrotnym do siebie stosunku. Powstaje jednak
pytanie, co decyduje o podziale wartości dodatkowej na te
dwie części?
Jedno pozostaje w każdym razie słuszne, mianowicie to,
że dochód przedsiębiorcy (czy nim będzie rolnik, czy też
fabrykant) równa się wartości dodatkowej, którą osiągnął on
ze sprzedaży produktu swej fabrykacji (wycisnąwszy tę war
tość dodatkową z robotników swojej sfery produkcji), i że
renta gruntowa (jeśli - w odróżnieniu np. od wypadku sprze
daży wodospadu przemysłowcowi - nie pochodzi ona wprost
z produktu fabrykacji; w odróżnieniu także od renty, którą
osiąga się przy budowie domów, gdyż domy nie są przecież
produktem surowym) pochodzi jedynie z zysku dodatkowego
(z tej części wartości dodatkbwej, której nie obejmuje ogólna
stopa zysku) zawartego w produktach surowych i uiszczanego
przez farmera właścicielowi ziemskiemu.
Zupełnie trafne jest spostrzeżenie, że kiedy wartość pro
duktu surowego wzrasta [albo spada], to w gałęziach prze
mysłu, które stosują materiał surowy, stopa zysku będzie
wzrastać albo spadać w odwrotnym stosunku do wartości
produktu surowego. Jeżeli wartość bawełny podwoi się, to
przy danej płacy roboczej i danej stopie wartości dodatkowej
stopa zysku zmniejszy się, jak to na konkretnym przykładzie
pokazałem już wyżej ł19]. Ale to samo widzimy w rolnictwie.
Jeżeli żniwa przyniosły mały plon, a produkcję ma się utrzy
mać nadal na takim samym poziomie (zakładamy tu, że towa84
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ty sprzedaje się według ich wartości), to większą część łącz
nego produktu albo jego wartości musiano by zwrócić ziemi
i po potrąceniu płacy roboczej, gdyby pozostała ona bez zmia
ny, mniejsza cąęść produktu stanowiłaby wartość dodatkową
farmera, a zatem także mniejsza ilość wartości byłaby do po
działu między niego i właściciela ziemskiego. Mimo że jedno
stka produktu miałaby wyższą wartość niż przedtem, zmniej
szyłaby się nie tylko ilość produktu, lecz także owa część war
tości, która pozostaje. Sprawa przedstawia się nieco inaczej,
kiedy wskutek [wzmożonego] popytu produkt osiąga cenę,
która przekracza jego wartość, i cena ta tak bardzo idzie
w górę, że mniejsza ilość tego produktu ma wyższą cenę, niż
przedtem miała znaczna ilość. Jest to jednak sprzeczne z na
szym założeniem, że produkty sprzedaje się według ich war
tości.
Przypuśćmy, że mamy do czynienia z wręcz przeciwnym
wypadkiem: żniwa przyniosły podwójny plon bawełny i ta
jego część, którą zwraca się bezpośrednio ziemi w postaci np.
nawozu i nasion, kosztuje mniej niż przedtem. W tym wy
padku część wartości, która po potrąceniu płacy roboczej po
zostaje dla plantatora bawełny, jest większa, niż była przed
tem. Stopa zysku podniosłaby się tu tak samo, jak podniosła
by się w przemyśle bawełnianym. Zupełnie słuszne jest wpraw
dzie to, że ta część wartości jednego łokcia perkalu, na którą
składa się produkt surowy, byłaby teraz mniejsza niż przed
tem, ta zaś część, na którą składa się wartość fabrykacji, by
łaby większa niż przedtem. Przypuśćmy, że łokieć perkalu
kosztuje 2 szylingi, kiedy wartość zawartej w nim bawełny
równa się 1 szylingowi. Jeżeli teraz cena bawełny spada
z 1 szylinga do 6 pensów (a przy założeniu, że wartość jej
równa się jej cenie, możliwe to jest tylko wtedy, kiedy upra
wa bawełny stała się bardziej produkcyjna), to wartość łokcia
perkalu równa się 18 pensom. Zmniejszyła się ona o jedną
czwartą, czyli o 25%. Ale gdy plantator bawełny sprzedawał
przedtem 100 funtów bawełny po jednym szylingu za funt,
musi teraz sprzedać 200 * funtów po sześć pensów. Przedtem
* W ręk opisie: 400. ~ Red,

85

Rozdział ósmy

wartość bawełny równała się 100 szylingom; teraz także równa
się 100 * szylingom. Mimo że bawełna stanowiła przedtem
większą część wartości produktu - jednocześnie w samej upra
wie bawełny zmniejszyła się też stopa wartości dodatkowej plantator bawełny otrzymywał za swe 100 szylingów, uzyska
ne ze sprzedaży bawełny, licząc funt po 1 szylingu, zaledwie
50 łokci perkalu; teraz, kiedy [sprzedaje] 1 funt bawełny
za 6 pensów, otrzymuje za swe 100 * szylingów 662/3 łokcia
perkalu * * .
Jeżeli założyć, że towary sprzedaje się według ich wartości,
to mylny jest pogląd, iż dochód producentów uczestniczą
cych w wytwarzaniu danego produktu koniecznie powinien
zależeć od tego, jakie części składowe wartości ||4771 sta
nowią ich produkty w łącznej wartości produktu.
Przypuśćmy, że w dziedzinie towarów przemysłowych, włą
czając maszyny, wartość łącznego produktu wynosi w jednej
gałęzi 300 f. szt., w drugiej 900 f. szt., w trzeciej 1800 f. szt.
Gdyby słuszne było, że proporcja, według której wartość
łącznego produktu dzieli się między wartość produktu surowe
go i wartość produktu fabrykacji, określa proporcję, według
której wartość dodatkowa - renta, jak mówi Rodbertus dzieli się na zysk i rentę gruntową, to słuszne by to też było
w zastosowaniu do tych różnych produktów różnych sfer pro
dukcji, które w niejednakowym stosunku zawierają surowiec
i produkt fabrykacji.
Jeżeli z wartości, równającej się 900 f. szt., 300 f. szt. przypa
da na produkt fabrykacji, a 600 f. szt. na produkt surowy, jeżeli
1 f. szt. równa się 1 dniu pracy, jeżeli następnie dana jest
stopa wartości dodatkowej, na przykład 2 godziny na 10 go
dzin, gdy normalny dzień pracy trwa 12 godzin, to 300 f. szt.
[produkt fabrykacji] zawiera 300 dni pracy, a 600 f. szt.
[produkt surowy] zawiera dwa razy więcej dni pracy, 2 X 300.
Suma wartości dodatkowej w pierwszym produkcie równa
się 600 godzinom, w drugim - 1200 godzinom. Oznacza to
tylko tyle, że jeżeli dana jest stopa wartości dodatkowej, to
* W rękopisie-, 200. - Red.
* * W rękopisie'. 1331/» łokcia perkalu. - Red._
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wielkość wartości dodatkowej zależy od liczby robotników,
tzn. od liczby jednocześnie zatrudnionych robotników. Ponie
waż nadto założyliśmy (ale nie dowiedliśmy), że część war
tości dodatkowej wchodzącej do wartości produktów rolnych
przypada w udziale właścicielowi ziemskiemu w charakterze
renty gruntowej, to z tego w dalszym ciągu powinno by wyni
kać, że wielkość renty gruntowe) wzrasta rzeczywiście w ta
kim samym stosunku, w jakim wzrasta wartość produktu rol
nego comparativement [w porównaniu] z „produktem fabry
kacji” .
W powyższym przykładzie produkt rolny ma się do pro
duktu fabrykacji jak 2 do 1, jak 600 do 300. Przypuśćmy te
raz, że stosunek ten wyraża' się w liczbach 300 : 600. Po
nieważ renta gruntowa zależy od wartości dodatkowej za
wartej w produkcie rolnym, więc oczywiste jest, że jeżeli ta
wartość dodatkowa w pierwszym wypadku [wynosi] 1200 go
dzin, natomiast 600 godzin w drugim, to renta gruntowa, je
żeli stanowi ona określoną część tej wartości dodatkowej, mu
si być w pierwszym wypadku większa niż w drugim. Albo,
im większa część wartości łącznego produktu stanowi produkt
rolny, tym większy jest udział, który w wartości dodatkowe)
łącznego produktu przypada na produkt rolny, gdyż w każdej
części wartości produktu zawarta jest określona porcja warto
ści dodatkowej; a im większy jest udział produktu rolnego
w wartości dodatkowe) łącznego produktu, tym większa jest
renta gruntowa, gdyż renta gruntowa wyobraża określoną od
powiednią część wartości dodatkowe) produktu rolnego.
Jeżeli przypuścimy, że renta gruntowa równa się jednej
dziesiątej wartości dodatkowej wytworzonej w rolnictwie, to
równa się -ona 120 godzinom, gdy wartość produktu rolnego,
zawarta w łącznej wartości w wysokości 900 f. szt., wynosi
600 f. szt., i równa się tylko 60 godzinom, gdy wartość pro
duktu rolnego wynosi 300 f. szt. W ten sposób wielkość renty
gruntowej rzeczywiście zmieniałaby się wraz ze zmianą wiel
kości wartości produktu rolnego, a więc także wraz ze zmianą
względnej wielkości wartości produktu rolnego w porównaniu
z produktem przemysłowym. Natomiast „wysokość" renty
gruntowej i zysku - ich stopa - nie miałaby z tym absolutnie
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nic wspólnego. W pierwszym wypadku wartość produktu wy
nosi 900 £. szt., z tego 300 f. szt. stanowi produkt przemysło
wy, a 600 f. szt, produkt rolny. Z tego 600 godzin wartości
dodatkowej przypada na produkt przemysłowy, a 1200 go
dzin na produkt rolny. Razem 1800 godzin. Z tych 1800 go
dzin na rentę gruntową przypada 120 godzin, a na zysk 1680
godzin. W drugim wypadku wartość produktu wynosi 900
f. szt. W tej sumie 600 f. szt. jest wartością produktu przemy
słowego, a 300 f. szt. wartością produktu rolnego. Wartość
dodatkowa wynosi zatem 120 0 , [godzin] dla przemysłu i 600
dla rolnictwa. Razem 1800 [godzin], Z tego renta gruntowa
wynosi 60 [godzin], a zysk 1200 [godzin] dla przemysłu i 540
[godzin] dla rolnictwa. Razem 1740 [godzin]. W drugim wy
padku produkt przemysłowy jest dwa razy większy (pod wzglę
dem wartości) od produktu rolnego, w pierwszym wypadku
rzecz ma się odwrotnie. W drugim * wypadku renta gruntowa
równa się 60 godzinom, w pierw szym ** - 120 godzinom: po
prostu wzrosła tylko w'takim samym stosunku, w jakim wzro
sła wartość produktu rolnego. Wielkość renty gruntowej wzro
sła tak samo, jak wzrosła wielkość produktu rolnego. W sto
sunku do łącznej wartości dodatkowej * * * , wynoszącej 1800
godzin, renta gruntowa wynosi w pierwszym wypadku У 15,
w drugim zaś Vso.
Jeżeli wraz z wielkością tej części wartości, która przypada
na produkt rolny, wzrasta tu również wielkość renty grunto
we) i wraz z Щ jej wielkością wzrasta także jej proporcjonal
ny udział w łącznej wartości dodatkowej - a więc także i sto
pa, według której wartość dodatkowa przypada na rentę grun
tową, wzrasta w stosunku do stopy, według której zysk party
cypuje w wartości dodatkowej - [to dzieje się] tak tylko dla
tego, że Rodbertus przypuszcza, iż renta gruntowa w o k r eś l o n e j p r o p o r c j i uczestniczy w wartości dodatkowej
produktu rolnego. Tak w istocie być powinno, jeżeli fakt ten
jest dany lub przypuszcza się, że jest dany. Ale sam przez się
powyższy fakt bynajmniej nie wynika z owych bredni, które
* W rękopisie: pierwszym. - Red.
* * W rękopisie: drugim. - Red.
* * * W rękopisie: łącznego produktu. - Red.
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Rodbertus plecie o „wartości materiału” , a które już przy
toczyłem wyżej na samej górze [str.] 476 [20].
Jednakże wysokość renty gruntowej nie rośnie też w sto
sunku do [wartości dodatkowej] produktu, z którego renta
gruntowa otrzymuje przypadający jej udział, gdyż stosunek
ten wynosi po dawnemu jeden do dziesięciu. Wielkość renty
gruntowej wzrasta dlatego, że wzrasta ów produkt, a ponie
waż wzrasta jej wielkość, mimo że nie wzrosła jej „wysokość” ,
to „wysokość” jej wzrasta w porównaniu z ilością zysku, czyli
w porównaniu z udziałem zysku w ||478| wartości łącznego
produktu. Ponieważ założyliśmy, że większa część wartości
łącznego produktu przynosi rentę, że większa część wartości
dodatkowej stała się zdolna do przekształcenia się w rentę, to
część wartości dodatkowej, która przekształciła się w rentę,
jest z natury rzeczy większa. Wszystko to nie ma absolutnie
nic wspólnego z „wartością materiału” . Teza Rodbertusa,
w myśl której
„większa renta” okazuje się zarazem „wyższą, gdyż obszar gruntu bądź
liczba morgów, w stosunku do których ją się oblicza, pozostały bez
zmiany, wskutek czego na poszczególny mórg wypada większa suma
wartości” (str. 122),

jest niedorzecznością. Mamy tu do czynienia z mierzeniem
„wysokości” renty za pomocą „skali” , dzięki której unika się
trudności samego zagadnienia.
Gdybyśmy inaczej ujęli powyższy przykład, gdyż jeszcze nie
wiemy, czym jest renta, i gdybyśmy w zastosowaniu do pro
duktu rolnego pozostawili taką samą stopę zysku jak przy pro
dukcie przemysłowym, dodając do niej tylko jedną dziesiątą
na rentę, to sprawa przedstawiałaby się inaczej i przejrzyściej,
co jest nam właśnie potrzebne, gdyż przesłanką jest tu istnie
nie takiej samej stopy zysku.
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produkt
przemysłowy

produkt
rolny

I 600 f. szt.
[7200 godzin]

300 f. szt.
[3600 godzin]

1200 [godzin] wartości dodat
kowej przypada na przemysł,
600 na rolnictwo, a 60 na ren
tę Razem 1860 [godzin; z te
go] 1800 na zysk.

П 300 £. szt.
[3600 godzin]

600 f. szt.
[7200 godzin]

600 [godzin] wartości dodatkokowej przypada na przemysł,
1200 n a rolnictwo, a 120 aa
rentę. Razem 1920 [godzin;
z tego] 1800 na zysk.

Renta gruntowa w wypadku II jest dwa razy większa niż
w I, gdyż ta część wartości produktu, w którą renta wpiła się
niby wesz, mianowicie produkt rolny, powiększyła się w sto
sunku do produktu przemysłowego. Ilość zysku pozostaje
w obu wypadkach taka sama, równając się 1800. [Renta grun
towa zaś] wynosi w pierwszym wypadku V 31 łącznej warto
ści dodatkowej *, w drugim wypadku - Vie.
Jeżeli Rodbertus tak bardzo pragnie obciążyć „wartością
materiału” sam tylko przemysł, to przede wszystkim powinien
był zwalić wyłącznie na rolnictwo cały ciężar tej części kapi
tału stałego, która składa się z maszyn itd. Część ta wchodzi
do rolnictwa jako produkt dostarczony mu przez przemysł jako „produkt fabrykacji” , który dla „produktu surowego”
stanowi środek produkcji.
Co się tyczy przemysłu, to zapisano mu już na ciężar ra
chunku w rubryce „surowiec” albo „wartość materiału” tę
część wartości maszyn, która składa się z „materiału surowe
go” , chodzi tu bowiem o rozrachunek między dwiema firma
mi. Pozycja ta nie może więc być po raz drugi księgowana.
Druga część wartości maszyn, których używa się w przemyśle,
składa się z dołączonej „pracy fabrykacyjnej” (minionej i te
raźniejszej), a praca ta rozkłada się na płacę i zysk (pracę
opłaconą i pracę nieopłaconą). A więc część kapitału, którą
wyłożono w danym wypadku (oprócz części zawartej w mate
riale surowym maszyn), składa się tylko z płacy; zwiększa
* W rękopisie\ łącznej wartości. - Red.
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ona zatem nie tylko ilość wyłożonego kapitału, ale także ma
sę wartości dodatkowej, którą oblicza się
stosunku do tego
wyłożonego kapitału, zwiększa tedy zysk.
(To, co jest niesłuszne przy podobnych oblićzeniach, polega
zawsze na tym, że chociaż na przykład zużycie maszyn i na
rzędzi, zawarte w samej maszynie, w jej wartości, można
sprowadzić w końcowej analizie do pracy, czy to do tej pra
cy, która tkwi w materiale surowym, czy też do owej, która
przekształciła materiał surowy w maszynę itd., to jednak ta
miniona praca nie wchodzi już więcej ani do zysku, ani do
płacy roboczej, lecz - jeśli czas pracy niezbędny do reproduk
cji się nie zmienia - funkcjonuje już tylko jako wytworzony
warunek produkcji, który, bez względu na swą wartość użyt
kową w procesie pracy, figuruje w procesie tworzenia warto
ści jedynie jako wartość kapitału stałego. Jest to sprawa wiel
kiej wagi, o czym pisałem już zastanawiając się nad wymianą
kapitału stałego i dochodu 1*4. Ale niezależnie od tego p o
wrócimy jeszcze do powyższego tematu w dziale o akumula
cji kapitału).
Co się natomiast tyczy rolnictwa - tzn. samego wytwarza
nia produktów surowych albo tak zwanego pierwszego pro
cesu produkcji - to przy rozrachunku między firmą „Pierwszy
proces produkcji” a firmą „Fabrykacja" nie można tej wcho
dzącej do rolnictwa części wartości kapitału, która reprezen
tuje maszyny, narzędzia itd., tej części kapitału stałego, ujmo
wać inaczej niż jak pozycję, która wchodzi do kapitału rolne
go, nie powiększając wartości dodatkowej wytwarzanej przez
ten kapitał. Jeżeli praca na roli staje się wydajniejsza dzięki
zastosowaniu maszyn itd., to tym mniej zyskuje ona na wy
dajności, im wyższa jest cena maszyn itd. Wydajność pracy
na roli, jak i wszelkiej innej pracy, powiększana jest przez
wartość użytkową maszyn, a nie przez ich wartość. W prze
ciwnym wypadku można by też powiedzieć, że wydajność
pracy fabrykacyjnej uzależniona jest przede wszystkim od te
go, czy istnieje surowiec, i od jego właściwości. Ale i tu z ko
lei warunkiem produkcji w przemyśle jest wartość użytkowa
surowca, a nie jego wartość. Wartość jest tu raczej a draw
back [zawadą]. D o maszyn itd. [używanych w rolnictwie]
7 - M arks, Engels - D zieła, t. 26
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stosuje się więc ||479| mutatis mutandis dosłownie to, co pan
Rodbertus in respect to the industrial capital says [mówi od
nośnie do kapitału przemysłowego] o „wartości materiału” .
„Na. przykład praca wydatkowana na szczególny produkt, jakim jest
p s z e n i c a albo b a w e ł n a , nie może być współokreślona przez
wydatkowaną pracę, którą należy zaliczyć na p ł u g albo g i n [o dz i a r n i a r k ę b a w e ł n y ] j a k o n a m a s z y n y ” (ani też przez
wydatkowaną ptacę, którą należy zaliczyć na kanał odpływowy lub
-stajnię). „Natom iast wartość maszyny, czyli wartość, k t ó r ą p o s i a 
d a m a s z y n a , figuruje jednak w charakterze części składowej tej
sumy kapitału, w stosunku do której właściciel przedsiębiorstwa ma
■obliczyć udział w rencie, przypadający na p r o d u k t s u r o w y ty
tułem zysku” (porównaj Rodbertusa, str. 97) tMl.

Innymi słowy: Ta część wartości pszenicy i bawełny, która
reprezentuje wartość zużytego pługu albo ginu, nie jest wy
nikiem pracy użytej do orki gruntu albo do oddzielania włók
na bawełny od nasienia, lecz jest wynikiem pracy, która wy
tworzyła pług i gin. Ta część składowa wartości wchodzi do
produktu rolnego, chociaż wyprodukowano ją nie w rolni
ctwie. Rolnictwo stanowi dla niej jedynie etap przejściowy,
gdyż za pomocą tej części wartości zastępuje ono tylko zużyte
pługi i giny nowymi, nabywając je u budowniczego maszyn.
Te używane w rolnictwie maszyny, narzędzia, budynki i in
ne produkty fabrykacji składają się z dwóch części: 1. z. su
rowców służących do wytwarzania powyższych produktów fa
brykacji [i 2. z pracy dołączonej do surowców]. Owe surowce
są wprawdzie produktem rolnictwa, stanowią jednak tę część
jego produktu, która nigdy nie wchodzi ani do płacy roboczej,
ani do zysku. Gdyby nawet nie było wcale kapitalistów, to
tak samo, jak przedtem, rolnik nie mógłby zaliczyć sobie tej
części swego produktu jako płacy roboczej. Musiałby ją in
fact oddać gratis fabrykantowi maszyn, aby ten zbudował mu
z niej maszynę, a nadto musiałby zapłacić za dołączoną do
tego surowca pracę (równającą się płacy roboczej plus zysk).
Tak się też dzieje w istocie. Budowniczy maszyn kupuje su
rowiec, ale rolnik, nabywając maszynę, musi surowiec ten od
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kupić. Ma to więc taki sam efekt, jak gdyby rolnik wcale nie
sprzedał surowca, lecz wypożyczył go tylko budowniczemu
maszyn, aby ten nadał mu formę maszyny. A więc ta część'
wartości maszyn używanych w rolnictwie, która sprowadza
się do surowca - mimo że jest produktem pracy rolniczej
i stanowi część wartości stworzonej przez tę pracę - należy
jednak do produkcji, a nie do producenta, i figuruje dlatego
w rubryce jego kosztów, podobnie jak nasiona. Druga część
natomiast, reprezentująca w maszynach pracę fabrykacji, jest
„produktem fabrykacji” , który wchodzi jako środek produkcji
do rolnictwa, podobnie jak surowiec w charakterze środka
produkcji wchodzi do przemysłu *.
Jeżeli tedy prawdą jest, że firma „Produkcja surowca” do
starcza firmie „Przemysł” „wartość materiału” , która jako
oddzielna pozycja wchodzi do sumy kapitału fabrykanta, to;
w nie mniejszym stopniu zgodne z prawdą jest to,, że firma
„Przemysł” dostarcza firmie „Produkcja surowca” wartość
maszyn, która w całości (włączając tę część, która składa się
Z materiału surowego) wchodzi do sumy kapitału farmera,
mimo że ta „część składowa wartości” nie przynosi mu war
tości dodatkowej. Z tego to właśnie powodu w high agricul
ture, jak je określają Anglicy, stopa zysku okazuje się niższa
od stopy zysku w rolnictwie prymitywnym, mimo że stopa
wartości dodatkowej jest wyższa.
Powyższe stanowi jednocześnie dla pana Rodbertusa dobit
ny dowód tego, że na istotę wyłożonego kapitału pozostaje zu
pełnie bez wpływu, czy tę część wartości produktu, którą wy
kłada się na capital constant, zastępuje się in natura i dlatego
zarachowuje się tylko jako towar - jako wartość pieniężną —
czy też ją się rzeczywiście sprzedało i przeszła ona przez pro
ces kupna i sprzedaży. Gdyby na przykład wytwórca pro
duktów surowych zawarte w jego maszynie żelazo, miedź,
drewno itd. dał gratis budowniczemu maszyn, wobec czego
budowniczy maszyn, sprzedając maszynę, policzyłby mu jedy
nie dołączoną pracę i zużycie swej własnej maszyny, to naby
ta maszyna kosztowałaby rolnika akurat tyle, ile go ona teraz
kosztuje, i taka sama część składowa wartości figurowałaby
* W rękopisie', rolnictwa. - Red.
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w jego produkcji jako capital constant, jako nakład, podob
nie jak zupełnie obojętne jest, czy chłop sprzedaje całość
swoich zbiorów i za tę część ich wartości, która reprezentuję
nasiona (materiał surowy), kupuje cudze nasiona - dajmy na
to, aby dokonać tak pożytecznej zmiany rodzaju nasion i za
pobiec degeneracji roślin wskutek ciągłej uprawy tej samej ich
odmiany - czy też ową część składową wartości wpro*t po
trąca ze swego produktu i zwraca ją ziemi.
Ale aby skonstruować swoje obliczenie, pan Rodbertus
błędnie ujmuje część kapitału stałego złożoną z maszyn.
A oto drugi punkt widzenia, nad którym należy się zasta
nowić rozpatrując II Rodbertusowy wypadek: Rodbertus mó
wi o produktach fabrykacji i rolnictwa, z których składa się
dochód, a to oznacza zupełnie co innego, niż gdyby mówił
0 produktach fabrykacji i rolnictwa, z których składa się glo
balny produkt roczny. Jeżeliby w zastosowaniu do globalnego
produktu rocznego można było słusznie powiedzieć, że gdy
się z niego potrąci całą część kapitału rolnego, która składa
się z maszyn itd., ||480 | oraz tę część produktu rolnego, którą
bezpośrednio zwraca się produkcji rolnej, podział wartości
dodatkowe/ między farmera i przemysłowca, a więc także
1 podział przypadającej farmerowi wartości dodatkowej mię
dzy niego samego i właściciela ziemskiego, musi być pod
względem wielkości określony przez udział, który fabrykacja
i rolnictwo mają w wartości globalnej produktów, to nawet
wtedy należy powątpiewać, czy jest to słuszne, kiedy chodzi
o produkty, które stanowią społeczny fundusz dochodu. D o
chód (wyłącza się tu część, która przekształca się z kolei w no
w y kapitał) składa się z produktów, które wchodzą do kon
sumpcji indywidualnej, i tu właśnie powstaje pytanie, ile z te
go wspólnego kotła osiągają capitalists, farmers i landlords.
Czy każdą z tych części określa udział, który w wartości pro
duktów stanowiących dochód ma fabrykacja i produkcja su
rowca? Innymi słowy, czy części te są określane przez ułamki,
według których wartość produktu stanowiącego dochód glo
balny dzieli się na pracę rolniczą i pracę fabrykacyjną?
Z masy produktów, składającej się na dochód, wyłączone
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są - jak to już wcześniej dowiodłem [231 - wszystkie produk
ty, które jako narzędzia pracy (maszyny), matiere instrumen
tale, półfabrykaty oraz surowce półfabrykatów wchodzą do
produkcji i stanowią część rocznego produktu pracy. Wyłą
czony jest nie tylko capital constant zastosowany do produkcji
surowca, ale także capital constant służący do budowy ma
szyn i cały capital constant farmerów i kapitalistów, który
wchodzi wprawdzie do procesu pracy, nie wchodzi jednak
do procesu tworzenia wartości. Wyłączony jest następnie nie
tylko capital constant, ale także owa część nie wchodzących
do konsumpcji indywidualnej produktów, która stanowi do
chód swych producentów i która wchodzi do kapitału wy
twórców produktów spożywanych w charakterze dochodu, aby
zastępować tam zużyty capital constant.
M asa produktów, na którą wydatkuje się dochód, która za
tem wyobraża in fact część bogactwa stanowiącą dochód za
równo ze względu na wartość użytkową, jak i na wartość wy
mienną, ta masa produktów może być rozpatrywana - co już
wcześniej dowiodłem P41 - jako składająca się tylko z nowo
dołączonej (w ciągu roku) pracy i sprowadzająca się dlatego
wyłącznie do dochodu, a więc do płacy roboczej i zysku (któ
ry dzieli się z kolei na zysk, rentę, podatek itd.), przy czym
ani jedna cząstka tej masy nie zawiera wartości materiału
surowego wchodzącego do produkcji, ani też wartości wcho
dzącego do produkcji zużycia maszyn, słowem - środków pra
cy. Jeżeli zatem będziemy rozpatrywali ten dochód (zupełnie
pomijając pochodne formy dochodu, które świadczą jedynie
o tym, że właściciel dochodu odstępuje innej osobie swą od
powiednią część wspomnianej masy produktów,'czy to w za
mian za services [usługi] itd., czy też tytułem spłaty długu
itd.) oraz założymy, że płaca robocza stanowi jedną trzecią te
go dochodu, zysk jedną trzecią i renta gruntowa jedną trze
cią, i że produkt ma wartość 90 f. szt., to każdy z przedsta
wicieli tych różnych dochodów będzie mógł otrzymać z owej
masy tyle produktu, ile równa się 30 f. szt.
Ponieważ masa produktów, która stanowi dochód, składa
się wyłącznie z nowo dołączonej (dołączonej w ciągu roku)
pracy, wydaje się sprawą bardzo prostą, że jeżeli praca rolni
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cza wchodzi w dwóch trzecich do owej masy produktów,
a praca przemysłowa w jednej trzeciej, to przemysłowcy i rol
nicy w takim samym stosunku dzielą się wartością. Jedna
trzecia wartości przypadałaby w udziale przemysłowcom,
dwie trzecie rolnikom, a proporcjonalna wielkość wartości do
datkowej zrealizowanej w przemyśle i rolnictwie (zakładając,
że stopa wartości dodatkowej jest tu i tam jednakowa) odpo
wiadałaby tym udziałom, które przemysł i rolnictwo mają
w wartości produktu globalnego; natomiast renta gruntowa
wzrastałaby znów w takim samym stosunku, w jakim wzrasta
masa zysku farmera, w którą wpiła się ona niby wesz. Takie
ujmowanie sprawy jest jednak błędne. Mianowicie pewna
część wartości składającej się z pracy rolniczej stanowi do
chód fabrykantów, którzy produkują capital fixe itd., zastę
pujący zużytą w rolnictwie część tego kapitału. A więc sto
sunek istniejący między pracą rolniczą a pracą przemysłową
jako częściami składowymi wartości produktów stanowiących
dochód bynajmniej nie jest wykładnikiem stosunku, w którym
wartość owej masy produktów albo sama ta masa produktów
dzieli się między przemysłowców i farmerów, ani też nie jest
wykładnikiem stosunku, w którym przemysł i rolnictwo uczest
niczą w produkcji globalnej. Rodbertus mówi dalej:
„A le znowu jedynie wydajność pracy wytwarzającej produkty surowe
bądź też pracy fabrykacyjnej określa odpowiednią wysokość wartości
produktu surowego bądź wysokość wartości produktu fabrykacji, czyli
udziały, które mają one w wartości produktu globalnego. Wartość pro
duktu surowego będzie tym wyższa, im niższa jest wydajność pracy wy
twarzającej produkty surowe, i na odwrót. Tak samo wartość produktu
fabrykacji będzie tym wyższa, im niższa jest wydajność pracy w fabry
kacji, i na odwrót. Skoro więc wysoka wartość produktu surowego
sprawia, że renta gruntowa jest wysoka, a zysk z kapitału niski, wysoka
zaś wartość produktu fabrykacji sprawia, że zysk z kapitału jest wy
soki, a renta gruntowa niska, to przy danej wysokości renty w ogóle
wysokość renty gruntowej i wysokość zysku z kapitału muszą znajdować
się w odwrotnym stosunku nie tylko do siebie, ale także do wydajności
swej odpowiedniej pracy - pracy wytwarzającej produkty surowe i pra
cy fabrykacyjnej” (str. 123).
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Wydajność pracy w dwóch odmiennych sferach produkcji
można porównywać tylko w 2naczeniu względnym Znaczy
tb, że rozpoczyna się od jakiegoś dowolnego punktu, w któ
rym na przykład wartości konopi i płótna, czyli odpowiednie
ilości zawartego w nich czasu pracy, tak się mają do siebie,
jak 1 do 3. Jeżeli powyższy stosunek zmienia się, to można
słuszne powiedzieć, że zmieniła się wydajność tych różnych
prac. Natomiast niesłusznie powiedziałoby się, że produkcja
złota jest dlatego „mniej produkcyjna” niż produkcja żelaza,
że na wytworzenie jednej uncji złota ||4811 potrzeba takiego
samego czasu pracy, równającego się np. 3, jak na wytworze
nie jednej tony żelaza.
Stosunek wartości dwóch towarów świadczy o tym, że pro
dukcja jednego z nich wymaga więcej czasu pracy niż pro
dukcja drugiego; nie można jednak na zasadzie tego utrzy
mywać, że jedna gałąź produkcji jest „bardziej produkcyjna”
od drugiej. Byłoby to tylko wtedy słuszne, kiedy by w obu
wypadkach czas pracy wydatkowano na produkcję takich sa
mych wartości użytkowych.
Jeżeli zatem wartość produktu surowego [tak się ma] do
wartości produktu przemysłowego, jak 3 do 1, to z tego by
najmniej nie wynika, że przemysł jest 3 razy produkcyjniejszy
od rolnictwa. Dopiero kiedy stosunek ten się zmienia, stając
się na przykład stosunkiem 4 do 1 bądź 3 do 2, bądź 2 do
1 itd., można by powiedzieć, że zmieniła się w obu gałęziach
względna produkcyjność. A więc twierdzenie takie jest słuszne
jedynie wtedy, kiedy wydajność pracy wzmaga się albo spada.
[c) T r z e c i a

teza

Rodbertusa]

„III) W ysokość zysku Z kapitału określana jest wyłącznie przez wy
sokość w artości produktu w ogóle, a w szczególności przez wysokość

wartości produktu surowego i wartości produktu fabrykacji, czyli przez
stopień wydajności pracy w ogóle, a w szczególności przez stopień wy
dajności pracy wytwarzającej produkty surowe i pracy fabrykacyjnej;
wysokość renty gruntowej zależy prócz tego od w ielkości w artości pro
duktu, tj. od ilości pracy, czyli siły produkcyjnej, którą wydatkuje się na
produkcję przy danym stopniu w ydajności pracy" (str. 116/117/.
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Innymi słowy: stopa zysku zależy wyłącznie od stopy war
tości dodatkowej, a tę określa wyłącznie wydajność pracy,.
natomiast stopa renty gruntowej zależy też od ilości zastoso
wanej pracy (od liczby robotników) przy danej wydajności
pracy.
Twierdzenie to zawiera niemal tyle błędów, ile zawiera
słów.
Po pierwsze, stopy zysku bynajmniej nie określa wyłącznie
stopa wartości dodatkowej - ale o tym będzie zaraz mowa.
Przede wszystkim mylne jest jednak twierdzenie, że stopa
wartości dodatkowej zależy tylko od wydajności pracy. Jeżeli
wydajność pracy jest dana, stopa wartości dodatkowej zmie
nia się zależnie od długości dodatkowego czasu pracy. A więc
stopa wartości dodatkowej zależy nie tylko od wydajności
pracy, ale także od ilości zastosowanej pracy, gdyż ilość pracy
nieopłaconej może wzrastać (przy niezmienionej wydajności),
mimo że nie wzrasta ilość pracy opłaconej, czyli ta część ka
pitału, którą wyłożono na płacę roboczą. Wartość dodatko
wa - zarówno absolutna, jak i względna (a tylko tę ostatnią,
idąc w ślady Ricarda, zna Rodbertus) - nie jest możliwa,
jeżeli praca nie osiągnęła takiej co najmniej wydajności, aby
robotnikowi pozostawał jeszcze dodatkowy czas pracy ponad
czas niezbędny do jego własnej reprodukcji. Ale jeżeli już
zakłada się, że robotnikowi pozostaje dodatkowy czas pracy przy danym minimum wydajności pracy - to stopa wartości
dodatkowej zmienia się wraz ze zmianą długości dodatkowegoczasu pracy.
Błędne więc jest po pierwsze twierdzenie, że stopa zysku
dlatego określana jest wyłącznie przez wydajność pracy wy
zyskiwanej przez kapitał, że wydajność tej pracy określa stopę
wartości dodatkowej albo ,,wysokość zysku z kapitału” . Po
wtóre: załóżmy, że dana jest stopa wartości dodatkowej, zmie
niająca się przy danej wydajności pracy wraz ze zmianą dłu
gości dnia pracy, a przy danym normalnym dniu pracy wraz ze zmianą wydajności pracy. Sama wartość dodatkowa
będzie wtedy różna w zależności od liczby robotników, gdyż
z każdego ich dnia pracy wyciska się określoną ilość wartości
dodatkowej, albo też w zależności od wiełkości kapitału
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zmiennego wyłożonego na płacę roboczą. Ale stopa zysku
zależy od stosunku tej wartości dodatkowej do kapitału zmien
nego plus kapitał stały. Wielkość wartości dodatkowej, przy
danej stopie wartości dodatkowej, zależy oczywiście od wiel
kości kapitału zmiennego, ale wysokość zysku, stopa zysku,
zależy od stosunku tej wartości dodatkowej do łącznego wy
łożonego kapitału. Stopę zysku będzie tu więc oczywiście
określała cena materiału surowego (s’il у en a [jeżeli używa
się go] w tej gałęzi przemysłu) i wartość maszyn o określonej
efficiency [wydolności].
Toteż z gruntu błędne jest następujące stwierdzenie Rodber
tusa :
„W takim samym stosunku, w jakim suma zysku z kapitału powięk
sza się wskutek powiększenia wartości produktu, powiększa się więc też
suma wartości kapitału, w stosunku do której należy obliczać zysk,
a dotychczasowa proporcja między zyskiem i kapitałem wcale się nie
zmienia wskutek tego powiększenia zysku z kapitału” (str.-125).

Powyższe twierdzenie jest tylko wtedy słuszne, kiedy [ozna
cza] taką tautologię-, jeżeli dana jest stopa zysku {która bar
dzo różni się od stopy wartości dodatkowej i samej wartości
dodatkowej}, wielkość zastosowanego kapitału jest właśnie
dlatego obojętna, że założono, iż stopa zysku się nie zmienia.
Zresztą stopa zysku może jednak wzrastać, mimo że wydaj
ność pracy się nie zmienia, albo też stopa zysku może spadać,
mimo że wydajność pracy wzrasta, i to wzrasta in every de
partment [w każdej sferze].
A zaraz potem mamy znów niezdarny chwyt (str. 125/126)
г rentą gruntową, której samo powiększenie ma już podnieść
jej stopę, jako że w każdym kraju oblicza się ją od „niezmien
nej liczby morgów” (str. 126). Jeżeli wzrasta masa zysku
(a stopa zysku jest już dana), to wzrasta masa kapitału, z któ
rego otrzymuje się ten zysk; natomiast jeżeli wzrasta renta
gruntowa, to [według Rodbertusa] zmienia się tylko jeden
czynnik - sama renta, gdy tymczasem jej skala - „liczba mor
gów” - pozostaje trwała, nie zmieniona.
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||482 j „D latego renta gruntowa może podnosić się wskutek przy
czyny, która wszędzie powstaje w procesie ekonomicznego rozwoju spo
łeczeństwa - wskutek wzrostu ilości pracy wydatkowanej w produkcji,
innymi słowy, wskutek pow iększania się liczby ludności, mimo że nie
koniecznie musi przy tym nastąpić wzrost wartości produktu surowego,
gdyż już sam fakt otrzymywania renty gruntowej z w iększej ilości pro
duktu surowego musi mieć takie konsekwencje” (str. 127).

Na. str. 128 Rodbertus dokonuje dziwnego odkrycia, stwier
dzając, że gdyby nawet wskutek spadku wartości produktu
surowego poniżej jej normalnego poziomu renta gruntowa
Zupełnie znikła, to nie byłoby możliwe,
„ aby z y sk Z kapitału zdołał kiedykolw iek osiągnąć 100 procen t" (mia

nowicie wtedy, kiedy towar sprzedaje się według jego wartości), „zysk.
bez względu na swą wysokość, musi być zawsze znacznie mniejszy”
(str, 128).

And why [A dlaczego]?
„D latego, że on” (zysk z kapitału) „powstaje wyłącznie w wyniku
podziału wartości produktu. Toteż może on zawsze stanowić nie więcej
niż ułam ek tej jednostki” (str. 127/128).

Zależy to całkowicie, panie Rodbertus, od sposobu, w jaki
pan dokonuje obliczeń.
Przypuśćmy, że wyłożony capital constant wynosi 100, wy
łożona płaca robocza równa się 50, a nadwyżka produktu
pracy ponad te 50 równa się 150. Obliczenie tak by oto wte
dy wyglądało:

100

50

150

300

150

150

100

Aby powyższy wypadek mógł nastąpić, potrzeba tylko, żeby
robotnik trzy czwarte swego dnia pracy pracował dla swego
100
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master [przedsiębiorcy], przypuszcza się tedy, że czwarta
część jego czasu pracy wystarcza na reprodukcję jego samego.
Oczywiście, jeżeli pan Rodbertus ustala łączną wartość pro
duktu w kwocie 300 i nie rozpatruje tej wartości z punktu
widzenia zawartej w niej nadwyżki ponad koszty produkcji,
lecz mówi: produkt ten ma być podzielony między kapitalistę
i robotnika - to in fact udział w nim kapitalisty może wy
nosić tylko część tego produktu, nawet gdyby wynosił 99i)/iooo.
Jest to jednak błędne obliczenie, a co najmniej niemal pod
wszystkimi względami jałowe. Jeżeli ktoś wykłada 150, a osią
ga 300, to zazwyczaj nie mówi, że ma 50% zysku dlatego, iż
oblicza 150 w stosunku do 300 (zamiast obliczać w stosunku
do 150).
Przypuśćmy, że w powyższym przykładzie robotnik praco
wał przez 12 godzin, przez 3 godziny dla siebie, a przez 9 dla
kapitalisty. Przypuśćmy teraz, że pracuje 15 godzin; zatem
przez 3 godziny dla siebie, a przez 12 godzin dla kapitalisty;
w tym wypadku należałoby według poprzedniego stosunku
produkcji [między środkami produkcji a ilością pracy żywej]
wyłożyć dodatkowo capital constant w wysokości 25 (in fact
mniej, gdyż sumy wykładane na maszyny nie wzrastałyby
w takim samym stosunku, w jakim powiększa się ilość pracy).
Mielibyśmy więc:

125

50

200

375

175

200

1142/7

Potem Rodbertus znów powraca do swych rozważań o „nie
kończącym się” wzroście „renty gruntowej” , gdyż po pierwsze
sam wzrost wielkości renty uważa za jej podniesienie się,
o jej podniesieniu się mówi więc nawet wtedy, kiedy tę samą
stopę renty gruntowej płaci się od większej ilości produktu.
A następnie również dlatego, że za skalę obliczeń Rodbertus
bierze „jeden mórg” . Są to dwie rzeczy, które nie mają ze
sobą nic wspólnego.
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*
Bardzo krótko można zanotować następujące sprawy, gdyż
nie dotyczą one wcale zadania, które sobie zakreśliłem.
,.W artość ziem i’ jest „ skapitalizowaną rentą gruntową” .
Gdy więc chodzi o ten pieniężny wyraz wartości ziemi, to
określa go wysokość panującej stopy procentowej. Jeżeli ka
pitalizuje się rentę w stosunku 4%, -to należałoby mnożyć ją
przez 25 (gdyż 4% równa się J/25 liczby 100), jeżeli zaś w sto
sunku 5% - to przez 20 (gdyż 5% równa się 1/20 liczby 100).
W wartości ziemi stanowiłoby to różnicę wynoszącą 20% (str.
131). Nawet wskutek spadku wartości pieniądza renta grun
towa, a dlatego również i wartość ziemi poszłyby nominalnie
w górę, jako że kapitał nie powiększa się tu równomiernie
w swym wyrazie pieniężnym, gdy tymczasem wraz z po
większaniem się wyrazu pieniężnego procentu lub zysku po
większa się też równomiernie w swym wyrazie pieniężnym
i kapitał. Natomiast renta gruntowa, której wyraz pieniężny
powiększył się, musi ulec podziałowi „między nie zmienioną
liczbę morgów składającą się na daną działkę ziemi” (str. 132).
Pan Rodbertus w taki oto sposób podsumowuje w zasto
sowaniu do Europy swoje tezy pełne głębokich myśli:
1. „...u narodów europejskich wydajność pracy w ogóle - pracy wy
twarzającej produkty surowe i pracy w fabrykacji - wzrosła... wskutek
czego zmniejszyła się ta część produktu narodowego, którą wydatkuje
się na płacę roboczą, powiększyła się natomiast ta część produktu na
rodowego, która pozostaje na rentę gruntową... a więc wzrosła renta
w ogóle" (str. 138/139).
2. „...wydajność pracy fabryfeacyjnej podniosła się w większym stop
niu niż wydajność pracy wytwarzającej produkty surowe... wskutek
czego w takiej samej ilości wartości produktu narodowego udział renty
przypadający na rzecz produktu surowego jest dziś większy niż udział
renty przypadający na produkt fabrykacji, a więc mimo wzrostu renty
w ogóle, podniosła się jednak dlatego tylko renta gruntowa, natomiast
Zysk Z kapitału obniżył się" (str. 139).

Tutaj więc pan Rodbertus, zupełnie tak samo jak Ricardo,
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objaśnia wzrost renty gruntowej i obniżenie się stopy zysku
jedno za pomocą drugiego; obniżanie się stopy zysku [jest}
równoznaczne ze wzrastaniem renty gruntowej, wzrastanie zaś
renty gruntowej tłumaczy się za pomocą względnej nieprodukcyjności ||483| rolnictwa. Ricardo mówi nawet w pewnym
miejscu 1251 wyraźnie, że nie chodzi mu o absolutną nieprodukcyjność, lecz o „względną” . Ale gdyby nawet powiedział
coś przeciwnego, nie wynikałoby to z głoszonej przez niego
zasady, gdyż właściwy autor poglądu reprezentowanego przez
Ricarda, Anderson, oświadcza wyraźnie, że każda ziemia jest
absolutnie zdolna do osiągnięcia poprawy.
Jeżeli „wartość dodatkowa” w ogóle (zysk i renta) wzrosła,
to stopa całej renty nie tylko może się obniżyć w stosunku do
capital constant, lecz obniży się efektywnie, gdyż wzrosła
wydajność pracy. Chociaż zwiększyła się liczba zatrudnionych
robotników i wzmógł się stopień ich wyzysku, to jednak ka
pitał wyłożony w ogóle na płacę roboczą zmniejszył się
względnie, mimo że absolutnie się powiększył, kapitał bowiem,
który jako nakład - produkt pracy minionej - uruchamiają
ci robotnicy, który wchodzi do produkcji jako jej przesłanka,
stanowi rosnącą nieustannie część kapitału globalnego. Toteż
zmniejszyły się stopy zysku oraz renty gruntowej wzięte łącz
nie, mimo że powiększyła się nie tylko ich suma (ich absolutna
wielkość), ale także stopa, według której wyzyskuje się pracę.
Tego pan Rodbertus nie może dostrzec, gdyż dla niego capital
constant jest wynalazkiem przemysłu, wynalazkiem, o którym
nic nie wiadomo rolnictwu *.
Co się zaś tyczy względnej wielkości zysku i renty grunto
wej, to z faktu, że rolnictwo jest względnie mniej produkcyjne
niż fabrykacja, bynajmniej jeszcze nie wynika, że stopa zyskumusiała dlatego absolutnie się zmniejszyć. Jeżeli na przykład
stosunek jej do renty gruntowej równał się 2 do 3, a teraz
równa się 1 do 3, to przedtem stanowił on dwie trzecie renty
gruntowej, a teraz stanowi tylko jedną trzecią; innymi słowy,
przedtem zysk stanowił dwie piąte łącznej wartości dodatko
wej * * , a teraz stanowi zalrdwie jedną czwartą, czyli daw
* W ręk opisie: manufakturze. - R ed .
* * W rękopisie: łącznego produktu. - Red,

103

R o zd ział ósmy

niej - 8/го, a teraz - zaledwie 5/го; zmniejszył się więc
o V20, czyli o 15%.
Przypuśćmy, że wartość funta bawełny równała się 2 szylin
gom. Spada ona do 1 szylinga. 100 robotników, którzy przera
biali przedtem w ciągu jednego dnia 100 funtów bawełny
w przędzę, przerabia teraz 300 funtów.
Przedtem na 300 funtów bawełny wykładano 600 szylingów
kapitału; teraz ' wystarczy wyłożyć 300 szylingów. Załóżmy
następnie, że wartość maszyn równa się w obu wypadkach
J /10 kapitału, wyłożonego za pierwszym razem na bawełnę,
czyli 60 szylingom. Wreszcie na płace 300 robotników przetwa
rzających 300 funtów bawełny w przędzę wykładano przed
tem 300 szylingów, teraz zaś na 100 robotników wystarczy
wyłożyć 100 szylingów. Ponieważ wydajność pracy „wzmaga
się” i musimy założyć, że robotnicy otrzymują tu zapłatę
w produkcie własnej pracy, przeto przypuśćmy, iż wartość
dodatkowa równała się przedtem 20% płacy roboczej, a teraz
równa się 40%.
A więc 300 funtów bawełny przetworzonej w przędzę
kosztuje
w ;pierwszym wypadku:
materiał surowy 600, maszyny 60, płaca robocza 300, wartość
dodatkowa 60, razem 1020 szylingów.
W drugim wypadku:
materiał surowy 300, maszyny 60, płaca robocza 100, wartość
dodatkowa 40, razem 500 szylingów.
W pierwszym wypadku: koszty produkcji 960, zysk 60, sto
pa zysku 6 V 4 .
W drugim wypadku: [koszty produkcji] 460, zysk 40, stopa
zysku 8 16/2 3 .
Jeżeli przypuścimy, że renta stanowiła V 3 każdego funta
bawełny, to w pierwszym wypadku równała się 200 szylin
gom = 10 f. szt., a w drugim 100 szylingom = 5 f. szt.*
Renta zmniejszyła się tu, gdyż produkt surowy staniał o 50%.
Ale cały produkt staniał więcej niż o 50%. Nowo dodana
praca przemysłowa [ma się do wartości materiału surowego]
w pierwszym wypadku jak 360 : 600 = 6 : 10 = 1 : 12/з;
* W rękopisie- 150 szylingów “
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w drugim wypadku - jak 140 : 300 = 1 : 2lH. Wydajność
ptacy przemysłowej wzrosła w większym stopniu niż wydaj
ność pracy rolniczej, a mimo to w pierwszym wypadku stopa
zysku jest niższa, renta zaś wyższa niż w drugim wypadku.
W obu wypadkach renta równa się trzeciej części surowca.
Załóżmy, że w II wypadku ilość surowca podwaja się,
że więc przerabia się 600 funtów bawełny; stosunek kształ
towałby się wtedy w sposób następujący:
II. 600 funtów przędzy = materiał surowy - 600 szylingów,
maszyny - 120 szylingów, płaca robocza - 200 szylingów,
wartość dodatkowa - 80 szylingów; koszty produkcji łącz
nie - 920 szylingów, zysk - 80 szylingów, stopa zysku -

/ %*

816 23

Stopa zysku wzrosłaby w porównaniu z I. Renta byłaby
taka sama jak w I. 600 funtów przędzy kosztowałoby zaledwie
1000, gdy tymczasem przedtem kosztowało 2040.
IJ4841 Ze względnej drożyzny produktu rolnego nie wynika,
wcale, że przynosi on [wyższą] rentę. Jeżeli już jednak zało
żono, że renta w postaci procentu czepia się każdej części
wartości produktu rolnego - jak brzmi przypuszczenie Rod
bertusa, gdyż jego rzekomy dowód jest niedorzeczny — to z ta
kiego przypuszczenia wynika, rzecz prosta, że renta wzrasta
wraz ze wzmagającą się drożyzną of agricultural produce
[produktu rolnego].
„...wskutek wzrostu liczby ludności niezwykle zwiększyła się także
suma wartości produktu narodowego... dlatego naród otrzymuje dziświęcej płacy roboczej, więcej zysku, więcej renty gruntowej... to zwięk
szenie sumy otrzymywanej renty gruntowej podwyższyło tę rentę, gdy
tymczasem zwiększenie sumy otrzymywanej płacy roboczej i zysku nic
wywołuje takiego skutku” (str. 139).

[8. Prawdziwy sens prawa
zniekształconego przez Rodbertusa]
Odrzućmy teraz wszystkie nonsensy Rodbertusowe (nie mó
wiąc już o tych błędnych zapatrywaniach Rodbertusa, o któ* W rękopisie'.
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tych wyżej była szczegółowo mowa, jak np. o jego tezie, że
stopa wartości dodatkowej - „wysokość renty” * - tylko wtedy
może się zwiększyć, kiedy praca staje się wydajniejsza, co
równa się przeoczeniu absolutnej wartości dodatkowej itd.).
Odrzućmy mianowicie:
[pierwszą] brednię, że w rolnictwie we właściwym znacze
niu tego wyrazu (w rolnictwie kapitalistycznym) „wartość
materiału'’ nie wchodzi do nakładów;
drugą brednię, polegającą na tym, że drugiej części kapitału
stałego, maszyn itd., wchodzącej do rolnictwa i do przemysłu,
Rodbertus nie uważa za „część składową wartości” , nie bę
dącą - podobnie jak „wartość materiału” - wynikiem pracy
wykonanej w sferze produkcji, do której wchodzi ona w cha
rakterze maszyn, a więc za taką częs'ć składową wartości,
w stosunku do której obliczać należy zysk osiągany w każdej
sferze produkcji, chociaż wartość maszyn nie dołącza do tego
zysku ani grosza, jak i nic nie dołącza „wartość” materiału,
mimo że zarówno maszyny, jak i materiał surowy są środ
kami produkcji i jako takie wchodzą do procesu pracy;
trzecią brednię, polegającą na tym, że Rodbertus nie obcią
ża rolnictwa - jako wyłożoną sumą - całą tą „częścią składo
wą wartości” , na którą składają się „maszyny” itd. wchodzą
ce do rolnictwa, i że owej nie stanowiącej materiału surowego
części pozycji wspomnianej „części składowej wartości” nie
traktuje jak sumy debetowej rolnictwa wobec przemysłu, za
którą tytułem zapłaty rolnictwo musi dostarczyć gratis prze
mysłowi pewną część materiału surowego, a więc część, która
nie należy do nakładów przemysłu, traktowanego jako jedna
całość;
czwartą brednię, w myśl której Rodbertus sądzi, że oprócz
maszyn i niezbędnych matieres instrumentales do wszystkich
gałęzi przemysłu wchodzi też „wartość materiału” , czego nie
widzimy w całym przemyśle transportowym ani też w prze
myśle wydobywczym;
piątą brednię, polegającą na niedostrzeganiu tego, że istnie
je wiele takich gałęzi przemysłu przetwórczego, do których
(i to w tym większym stopniu, im więcej gotowego produktu
* W ręk o pisie; wysokość produktu. - Red.
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dostarczają one konsumpcji) oprócz kapitału zmiennego wcho
dzi wprawdzie „materiał surowy” , lecz w których niemal zu
pełnie brak drugiej części składowej kapitału stałego albo znaj
duje się ona tylko w minimalnej ilości, bez porównania mniej
szej niż w wielkim przemyśle i w rolnictwie;
szóstą brednię, polegającą na tym, że Rodbertus miesza
przeciętne ceny towarów z ich wartościami.
Jeżeli odrzucić wszystko, co pozwala Rodbertusowi, aby
swe objaśnienie renty gruntowej wyprowadzał z błędnego obli
czenia dokonanego przez farmera i siebie samego, wskutek
czego renta gruntowa powinna by znikać w miarę tego, jak
farmer zaczyna rzeczywiście obliczać to, co wykłada, wówczas
jako sens zagadnienia pozostaje jedynie następujące stwier
dzenie:
Kiedy produkty surowe sprzedaje się według ich wartości,
wartość ich jest wyższa od przeciętnych cen innych towarów
albo od ich własnej przeciętnej ceny, tzn. jest większa niż
koszty produkcji plus przeciętny zysk, przynosi więc zysk do
datkowy, który stanowi rentę gruntową. Oznacza to dalej,
że kapitał zmienny (zakładając, iż stopa wartości dodatkowej
jest jednakowa) jest w stosunku do kapitału stałego większy
w produkcji surowca niż przeciętnie w tych sferach produkcji,
które zaliczają się do przemysłu (co nie wyłącza tego, że
w niektórych gałęziach przemysłu kapitał ten jest wyższy niż
w rolnictwie). Albo jeszcze ogólniej mówiąc: rolnictwo należy
do tej klasy sfer produkcji przemysłowej, których kapitał
zmienny większy jest w stosunku do kapitału stałego niż prze
ciętnie we wszystkich sferach produkcji przemysłowej. D la
tego też wartość dodatkowa w rolnictwie, obliczona w sto
sunku do jego kosztów produkcji, musi być wyższa niż prze
ciętnie w sferach produkcji przemysłowej. Co oznacza znów,
że szczególna stopa zysku jest w rolnictwie wyższa od prze
ciętnej stopy zysku, czyli od ogólnej stopy zysku. Co oznacza
z kolei, że jeśli stopa wartości dodatkowej jest jednakowa,
a sama wartość dodatkowa jest dana, to szczególna stopa
zysku w każdej sferze produkcji zależy od stosunku kapitału
zmiennego do kapitału stałego.
Byłoby to więc tylko zastosowanie do jednej szczególnej
8 - M arks, Engels - D zieła, Й. 26
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gałężi przemysłu prawa ustalonego przeze mnie w ogólnej
postaci.
||485| Następnie należałoby:
1. dowieść, że rolnictwo zalicza się do tych szczególnych
sfer produkcji, w których wartości towarów są wyższe od ich
przeciętnych cen, w których zatem zysk - jeśli owe sfery same
go sobie przywłaszczają i nie poświęcają go na wyrównywa
nie ogólnej stopy zysku - wyższy jest od przeciętnego zysku,
a więc oprócz tego przeciętnego zysku przynosi jeszcze zysk
dodatkowy. Teza powyższa jest widocznie słuszna w zastoso
waniu do przeciętnego rolnictwa, gdyż praca ręczna ma w nim
jeszcze względną przewagę, a właściwością burżuazyjnego spo
sobu produkcji jest szybsze tempo rozwoju przemysłu niż rol
nictwa. Jest to zresztą różnica charakteru historycznego, która
może zniknąć. Tu mamy zarazem przyczynę tego, że wartość
środków produkcji dostarczanych rolnictwu przez przemysł
zmniejsza się na ogół, gdy tymczasem wartość materiału su
rowego dostarczanego przemysłowi przez rolnictwo na ogół
wzrasta, wskutek czego w znacznej części gałęzi przemysłu
kapitał stały jest jako wartość względnie większy niż w rol
nictwie. Do przemysłu wydobywczego * nie stosuje się to
chyba w większości wypadków.
2. Rodbertus niesłusznie utrzymuje, że jeżeli - w myśl pra
wa ogólnego - produkt rolny sprzedaje się przeciętnie według
jego wartości, to powinien on przynosić zysk dodatkowy, alias
rentę gruntową. Jak gdyby taka sprzedaż według wartości to
waru, jednakże powyżej jego przeciętnej ceny, stanowiła ogól
ne prawo produkcji kapitalistycznej. Przeciwnie, należy do
wieść, dlaczego w produkcji surowców - w drodze wyjątku
i w odróżnieniu od owej kategorii produktów przemysłu, któ
rych wartość również p r z e k r a c z a ich przeciętną cenę wartości nie obniżają się do poziomu przeciętnych cen i dzięki
temu przynoszą dodatkowy zysk, alias rentę gruntową. Wytłu
maczeniem tego zjawiska jest po prostu fakt istnienia własności
ziemi. Wyrównanie dochodzi do skutku jedynie przez działa
nie jednego kapitału przeciwko drugiemu, gdyż tylko- kapitał
oddziaływający na inny kapitał ma moc wcielania w życie
* W rękopisie', rolnictwa. - R ed .

108

Pan R odbertus. N ow a teoria renty gruntowej (D y gresja)

immanentnych praw kapitału. O tyle mają słuszność ci, którzy
źródło renty gruntowej widzą w monopolu-, podobnie jak tyl
ko monopol kapitału umożliwia kapitaliście wyciskanie z ro
botnika pracy dodatkowej, tak też monopol własności ziemi
umożliwia właścicielowi ziemskiemu wyciskanie z kapitalisty
tej części pracy dodatkowej, która byłaby stałym zyskiem do
datkowym. Ci, którzy rentę gruntową wyprowadzają z mono
polu, mylą się sądząc, że monopol umożliwia właścicielowi
ziemskiemu śrubowanie ceny towaru ponad jego wartość.
Wprost przeciwnie, monopol polega na tym, że utrzymuje
wartość towaru na poziomie wyższym od jego przeciętnej ceny,
umożliwia sprzedaż towaru nie powyżej jego wartości, lecz
według jego wartości.
Jeżeli w ten sposób zmodyfikujemy sprawę, będzie ona
słusznie ujęta. Takie ujęcie tłumaczy istnienie renty gruntowej,
gdy tymczasem Ricardo objaśnia tylko istnienie różnych rent
gruntowych, a własność ziemi pozbawia faktycznie znaczenia
ekonomicznego. Nadto w powyższym ujęciu sprawy usuwa się
dowolną zresztą u samego Ricarda i zbędną w jego rozumo
waniu superstructure [nadbudowę], głoszącą, że produkcja rol
na staje się coraz mniej produkcyjna, przeciwnie, stwierdza się,
że staje się ona produkcyjniejsza. Chodzi tylko o to, iż w opar
ciu o podstawę burżuazyjną rolnictwo jest stosunkowo mniej
produkcyjne od przemysłu, czyli wolniej niż przemysł rozwija
siły wytwórcze pracy. Ricardo ma rację, gdy „nadwyżkę war
tości dodatkowej” * w rolnictwie wyprowadza nie z większej
urodzajności, lecz z większej nieurodzajności.
[9. Renta różniczkowa i renta absolutna w ich
wzajemnym stosunku. Historyczny charakter
renty gruntowej. Przyczynek do metod badań
Smitha i Ricarda]
Co
takiej
kości
ności,

się tyczy różnicy między rentami gruntowymi, to przy
samej lokacie kapitału na obszarach takiej samej wiel
tłumaczy się ona różnym stopniem naturalnej urodzaj
zwłaszcza gdy chodzi przede wszystkim o produkty,

* W ręk opisie: -wartość dodatkową. - Red,
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z których otrzymuje się chleb, ów główny artykuł wyżywienia;
przy jednakowych obszarach o jednakowej urodzajności różni
cę tę tłumaczy niejednakowa lokata kapitału. Pierwsza, natu
ralna różnica jest przyczyną nie tylko różnicy wielkości, lecz
także wysokości renty gruntowej, czyli jej stopy, w porówna
niu z wyłożonym kapitałem; druga, przemysłowa różnica spra
wia jedynie, że renta gruntowa staje się większa proporcjo
nalnie do wielkości wyłożonego kapitału. Wynik może się też
różnić, kiedy na tym samym gruncie dokonuje się kolejnych
lokat kapitału. Istnienie różnych zysków dodatkowych, czyli
różnych rent gruntowych na. obszarach o różnej urodzajności,
nie jest cechą odróżniającą rolnictwo od przemysłu. Ową cechę
stanowi utrwalenie tych zysków dodatkowych, gdyż mają one
w rolnictwie naturalną podstawę (którą można wprawdzie
plus ou moins wyrównać), gdy tymczasem w przemyśle przy takim samym przeciętnym zysku - mają one zawsze je
dynie przemijający charakter i powstają tylko dlatego, że się
ga się do wydajniejszych maszyn i stosuje się bardziej efek
tywne metody pracy. W przemyśle kapitałem przynoszącym
zysk dodatkowy jest zawsze kapitał, który najpóźniej wchodzi
do produkcji i jest najbardziej produkcyjny, a ten zysk do
datkowy osiąga przez obniżenie przeciętnych cen. W rolnictwie
zaś przyczyną zysku dodatkowego bardzo często może г musi
byt nie absolutny wzrost urodzajności najlepszych gruntów
uprawnych, lecz względny wzrost ich urodzajności, jako że
pod pług bierze się mniej urodzajne grunty. W przemyśle więk
szą względną produkcyjność, zysk dodatkowy (który znika)
osiąga się zawsze dzięki absolutnie zwiększonej wydajności,
produkcyjności nowo ulokowanego kapitału w porównaniu
z dotychczasowym. Żaden kapitał nie może przynosić w prze
myśle zysku dodatkowego . (nie mówimy tu o przelotnym
wzroście popytu), którego przyczyną byłaby lokata w danej
gałęzi przemysłu nowych, mniej produkcyjnych kapitałów.
||4861 Ale i w rolnictwie (jak to przyznaje Ricardo) może
w późniejszej kolejności pójść pod pług bardziej urodzajna
ziemia, która bądź jest z natury urodzajniejsza, bądź też dzię
ki najnowszym postępom techniki staje się urodzajniejsza niż
grunty uprawiane starą techniką; ziemia ta może nawet
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wyprzeć z uprawy część starych gruntów (jak to bywa w prze
myśle górniczym i w produkcji artykułów kolonialnych) bądź
też przyczynić się do tego, że te stare grunty przypadną
w udziale innej odmianie rolnictwa, która dostarcza inny pro
dukt.
Okoliczność, że różnice zachodzące między rentami grunto
wymi (między zyskami dodatkowymi) mniej więcej się utrwala
ją, stanowi cechę, która odróżnia rolnictwo od przemysłu. By
najmniej jednak nie ziemia, lecz konkurencja, produkcja ka
pitalistyczna jest przyczyną tego, że przeciętne warunki pro
dukcji określają cenę rynkową, podnosząc tym samym cenę
produktu, która jest niższa * od owej przeciętnej, na poziom
wyższy od jego ceny, a nawet od jego wartości-, nie stanowi to
więc prawa natury, lecz prawo społeczne.
Według tej teorii nie ma potrzeby, aby za uprawę najgor
szej ziemi płaciło się rentę gruntową, ani też aby się jej nie
płaciło. Być też również może, iż tam, gdzie ziemia nie przy
nosi renty gruntowej, lecz tylko zwykły zysk, albo tam, gdzie
nie przynosi ona nawet zwykłego zysku, płaci się jednak za
dzierżawę, właściciel ziemski otrzymuje tedy rentę gruntową,
mimo że z punktu widzenia ekonomicznego renty tej w danym
wypadku nie ma.
Przypuśćmy, że rentę gruntową (zysk dodatkowy) płaci się
tylko ze lepsze (urodzajniejsze) grunty. Nie istnieje tu renta
gruntowa „jako taka” . W podobnych wypadkach zysk do
datkowy rzadko też występuje w utrwalonej postaci renty
gruntowej, jak nie występuje on w utrwalonej postaci w prze
myśle (np. na zachodzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół
nocnej) Е2в]. 1486Ц
II4861 Zdarza się to tam, gdzie, z jednej strony, nie zawła
szczono relatively [stosunkowo] znacznej ilości of disposable
land [ziemi, którą można dysponować] i gdzie, z drugiej stro
ny, naturalna urodzajność jest tak wielka, że mimo słabego
rozwoju produkcji kapitalistycznej - a więc mimo znacznej
wielkości du capital variable w stosunku do capital constant wartości produktów rolnych równają się ich przeciętnym cenom (a niekiedy są od nich niższe). Gdyby owe wartości były
* W ręk o pisie: wyższa. - Red.
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wyższe od przeciętnych cen, to konkurencja zrównałaby je
z tymi cenami. Natomiast niedorzecznością jest dopatrywanie
się renty gruntowej, co znajdujemy na przykład u Rodbertusa,
w f. i. a dollar or so per acre [dajmy na to w jednym dolarze
lub czymś około tego od akra], w tej niewielkiej, omal no
minalnej cenie, którą każe płacić państwo. Z taką samą słusz
nością można by nadmienić, że państwo każe płacić „podatek
przemysłowy” za prowadzenie przedsiębiorstwa w jakiejkol
wiek gałęzi przemysłu. W powyższym wypadku działa prawo
Ricarda. Renta gruntowa istnieje tylko na stosunkowo uro
dzajniejszych gruntach, jednakże przeważnie jako coś jeszcze
nie utrwalonego, jako coś przemijającego, podobnie jak zysk
dodatkowy w przemyśle. Grunty, które nie płacą renty, nie
płacą jej wcale nie dlatego, że są nieurodzajne, lecz raczej
właśnie dlatego, że są urodzajne. Grunty lepszych klas płacą
rentę dlatego, że urodzajność ich jest wyższa od przeciętnej,
że są stosunkowo bardziej urodzajne.
Jednakże również i w tych krajach, w których istnieje wła
sność ziemi, podobny wypadek - mianowicie że grunty, które
w ostatniej kolejności wzięto pod uprawę, nie płacą renty
gruntowej - mógłby się zdarzyć z wręcz przeciwnych przyczyn.
Mogłoby to nastąpić, gdyby wartość zboża była np. tak niska
(a ta niska wartość nie pozostawałaby w żadnym związku
z tym, że uiszcza się rentę gruntową), iż dla gruntu wziętego
pod pług w ostatniej kolejności równałaby się ona - wskutek
stosunkowo małej * urodzajności tego gruntu - tylko prze
ciętnej cenie. Znaczy to, że gdyby wydatkowano tu taką samą
ilość pracy, jak na gruntach przynoszących rentę, liczba kwar
terów byłaby np. tak mała (w stosunku do wyłożonego kapi
tału), że przy przeciętnej cenie artykułów chlebowych pszeni
ca osiągnęłaby na przykład nie więcej niż przeciętną cenę.
||487| Przypuśćmy np., że ostatnia klasa gruntu przynoszą
cego rentę (a grunt przynoszący najmniejszą rentę reprezen
tuje czystą rentę; inne grunty reprezentują już rentę różnicz
kową) wytwarza przy nakładzie kapitału wynoszącym 100
f. szt. [produkt] równający się 120 f. szt., czyli 360 kwarte
rom pszenicy, licząc po г/з f- szt. za kwarter. W takim wy
*
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padku 3 kwartery pszenicy kosztują 1 f. szt. Jeżeli 1 f. szt.
będzie się równał 1 tygodniowi pracy, to 100 f. szt. — 100 ty
godniom pracy, a 120 f. szt. = 120 tygodniom pracy. A więc
1 kwarter pszenicy równa się : /з tygodnia pracy, czyli dwóm
dniom pracy. Przypuśćmy, że w liczbie tych 2 dni albo 24 go
dzin (if the normal working day [jeżeli normalny dzień pracy]
równa się 12 hours [godzinom]) '/s» С2У^ 44/s godziny, sta
nowi pracę nieopłaconą, która równa się wartości dodatkowej
zawartej w jednym kwarterze. 1 kwarter = */s f. szt. =
= 62/з szylinga, czyli 66/9 szylinga.
Jeżeli zatem kwarter pszenicy będzie się sprzedawało we
dług jego wartości, a przeciętny zysk ma się równać 10%, to
przeciętna certa 360 kwarterów równałaby się 110 f. szt.,
a przeciętna cena 1 kwartera б1/» szylinga. Wartość byłaby
0 10 f. szt. wyższa od przeciętnej ceny. A ponieważ przecięt
ny zysk równa się 10%, renta wynosiłaby połowę wartości do
datkowej, równając się 10 f. szt., czyli 5/e szylinga od 1 kwar
tera. Grunty wyższych klas, które przy takim samym nakła
dzie równającym się 120 tygodniom pracy (w tej liczbie jed
nak tylko 100 tygodni reprezentuje pracę opłaconą, bez wzglę
du na to, czy jest to praca uprzedmiotowiona czy żywa) da
wałyby więcej kwarterów, przynosiłyby wyższą rentę przy ce
nie 66/» szylinga za kwarter. Najniższa zaś klasa gruntów
uprawnych przynosiłaby 10 f. szt. renty od 100 f. szt. kapita
łu, czyli 5/9 szylinga od kwartera pszenicy.
^
Przypuśćmy, że bierze się pod uprawę nowy grunt, który
przy nakładzie 120 tygodni pracy przynosi nie więcej niż 330
kwarterów. Jeżeli wartość 3 kwarterów wynosi 1 f. szt., to
wartość 330 kwarterów równa się 110 f. szt. Obecnie jednak
1 kwarter równałby się 2 dniom i 22! u godziny, gdy przed
tem równał się tylko 2 dniom. Wartość 1 kwartera wynosiła
przedtem 66/e szylinga, czyli 6 szylingów 8 pensów; teraz
zaś, ponieważ 1 f. szt. równa się 6 dniom, wynosi ona 7 szy
lingów 3 pensy IV 11 fartinga. 1 kwarter należałoby sprzeda
wać teraz o 7 pensów lV ii fartinga drożej, aby go sprzedać
według jego wartości i aby przynosił także rentę w wysokości
5/9 szylinga od kwartera. Wartość pszenicy uprawianej na lep
szym gruncie jest tu niższa od wartości pszenicy uprawianej
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na najgorszym gruncie; jeżeli pszenicę uprawianą na tym naj
gorszym gruncie sprzedaje się za cenę, po której sprzedaje
się kwarter pochodzący z lepszego gruntu następnej klasy,
czyli z gruntu przynoszącego rentę, to sprzedaje się ją -poniżej
jej wartości, ale za jej przeciętną cenę, a więc za cenę, przy
której przynosi ona zwykły zysk w wysokości 10%. Grunt ten
można tedy uprawiać i może on przynosić kapitaliście zwykły
przeciętny zysk.
W dwóch wypadkach najgorszy grunt przynosiłby tu nie
tylko zysk, ale i rentę.
Po pierwsze wtedy, kiedy wartość kwartera pszenicy prze
kraczałaby 6e/g szylinga (cena kwartera mogłaby przekraczać
66/9 szylinga, tzn. mogłaby przekraczać jego wartość wskutek
wzmożonego popytu, tego wypadku nie badamy jednak; 66/9
szylinga, cena jednego kwartera, która przynosiła rentę w wy
sokości 10 f. szt. za najgorszy z przedtem uprawianych grun
tów, równała się wartości pszenicy uprawianej na tym gruncie,
który przynosi nie zróżniczkowaną rentę gruntową); tzn. wte
dy, kiedy najgorszy uprawiany przedtem grunc i wszystkie in
ne bytyby stosunkowo, aby przynosić taką samą rentę, mniej
urodzajne, tak że wartość ich produktów w większym stopniu
przekraczałaby przeciętną cenę tych produktów i przeciętną
cenę innych towarów. A więc okoliczność, że nowy najgorszy
grunt nie przynosi renty gruntowej, nie jest następstwem jego
nieurodzajności, lecz względnej urodzajności innych gruntów.
Najgorsza ziemia uprawna, która przynosi rentę, reprezentuje
wobec nowej klasy gruntów z nową lokatą kapitału rentę
w ogóle, reprezentuje nie zróżniczkowaną rentę. I renta, którą
otrzymuje się za najgorszą przynoszącą rentę ziemię uprawną,
nie jest wyższa wskutek urodzajności tej ziemi przynoszącej
rentę.
Załóżmy, że oprócz ziemi, która stanowi ostatnią klasę
gruntów przynoszących rentę, istnieją jeszcze trzy klasy grun
tów. K lasa II (poprzedzająca klasę I, ostatnią klasę gruntów
przynoszących rentę) przynosi o jedną piątą więcej renty, gdyż
grunt ten jest o jedną piątą urodzajniejszy niż grunt klasy I.
Klasa III z kolei przynosi znowu o jedną piątą więcej renty,
gdyż grunt ten jest o jedną piątą urodzajniejszy niż grunt
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klasy II, tak samo klasa IV, jako że grunt ten jest o jedną
piątą urodzajniejszy niż grunt klasy III. Ponieważ w klasie I
renta równa się 10 f. szt., więc w klasie II równa się ona
10 + V5 = 12 f. szt., w klasie III zaś 12 + Vs =
= 142/э f. szt., a w klasie IV - 142/s + t/s = 177 /25 f. szt. tz7]
Gdyby urodzajność klasy IV była mniejsza, to renta w kla
sach III-I włącznie ||4881 byłaby większa, a w klasie IV byłaby
też absolutnie większa (ale czy nie zmieniłby się stosunęk?).
Można to dwojako rozumieć. Gdyby klasa 1 była urodzajniej
sza, to renta w klasach U, 111, IV byłaby stosunkowo mniej
sza. Z drugiej strony I tak się ma do II, II do III, a III do
IV, jak nowo włączona do uprawy klasa gruntów, która nie
przynosi renty, ma się do klasy I. Nowa klasa gruntów nie
przynosi renty, gdyż wartość pszenicy uzyskiwanej w klasie I
nie przekracza przeciętnej ceny produktu uzyskiwanego na
nowych gruntach. Wartość ta byłaby od niej wyższa, gdyby
grunty I były mniej urodzajne. Wtedy nowe grunty również
przynosiłyby rentę. Tak samo ma się jednak sprawa z I. Gdy
by grunty klasy II były urodzajniejsze, to grunty I nie przy
nosiłyby renty albo byłaby ona mniejsza; tak samo dzieje się
z II w stosunku do III i z III w stosunku do IV. W końcu
mamy tu więc do czynienia z odwrotną kolejnością: abso
lutna urodzajność IV określa rentę w III. Gdyby IV była
jeszcze urodzajniejsza, to III, II, I przynosiłyby mniejszą rentę
albo wcale by jej nie przynosiły. A więc rentę, którą przy
nosi I, rentę nie zróżniczkowaną, określa urodzajność IV, po
dobnie jak okoliczność, że nowa klasa gruntów nie przynosi
renty, określona jest przez urodzajność klasy I. Tu więc obo
wiązuje prawo Storcha, które głosi, że renta na najurodzaj
niejszym gruncie określa rentę na ostatnim gruncie przynoszą
cym w ogóle rentę, a więc określa też różnicę między grun
tem, który przynosi rentę nie zróżniczkowaną, a gruntem wca
le nie przynoszącym renty 128].
Toteż fakt, że klasa V, czyli wzięty pod uprawę nowy grunt
I’ (w odróżnieniu od klasy I), nie przynosi tu renty, ma za
przyczynę nie własną nieurodzajność tego gruntu, lecz jego
wzgłędną nieurodzajność w porównaniu z klasą I, czyli względ
ną urodzajność klasy I w porównaniu z klasą I'.
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[Po-wtóre.] Wartość produktów klas gruntów przynoszą
cych rentę, tzn. I, II, III, IV - wynosząca 6 szylingów 8 pen
sów za kwarter (aby zwiększyć prawdopodobieństwo, można
zamiast kwartera umieścić tu buszel) - równa się przeciętnej
cenie produktu klasy I' i jest niższa od własnej wartości tego
produktu. Możliwe tu są jednak liczne stopnie pośrednie. Gdy
by od lokaty kapitału w wysokości 100 f. szt. klasa I' przy
nosiła any quantity of quarters between its real return of
330 bushels and return [pewną liczbę kwarterów mieszczącą
się między jej rzeczywistym plonem w wysokości 330 buszli
a plonem] klasy I, równającym się 360 buszlom, a więc 333,
340, 350 do 360 - x buszli, to wartość buszla wynosząca
6 szylingów 8 pensów przekraczałaby przeciętną cenę produk
tu Г (za buszel) i ten grunt wzięty w ostatniej kolejności pod
uprawę przynosiłby rentę. To, że przynosi on w ogóle prze
ciętny zysk, ma za przyczynę względną nieurodzajność kla
sy I, a więc i wszystkich klas od I do IV. To, że nie przynosi
on renty, ma za przyczynę względną urodzajność klasy I i je
go własną względną nieurodzajność. Grunt I', który w ostat
niej kolejności wzięto pod uprawę, mógłby przynosić rentę,
gdyby wartość buszla przekraczała 6 szylingów 8 pensów,
czyli gdyby klasy I, II, III, IV były mniej urodzajne, gdyż
wartość pszenicy byłaby wyższa. Ale nawet wtedy, kiedy war
tość buszla równałaby się 6 szylingom 8 pensom, a więc kie
dy urodzajność I, II, III, IV byłaby taka sama, kiedy byłaby
dana, wzięty w ostatniej kolejności pod uprawę grunt I' mógł
by przynosić rentę, gdyby sam był urodzajniejszy, dawał wię
cej niż 330 buszli, a zatem gdyby wartość wynosząca 6 szy
lingów 8 pensów za buszel była wyższa niż jego przeciętna
cena, innymi słowy, gdyby jego przeciętna cena była teraz
niższa od 6 szylingów 8 pensów, a więc niższa od wartości
pszenicy uprawianej na gruntach I, II, III, IV. Jeżeli wartość
przekracza przeciętną cenę, to powstaje zysk dodatkowy po
nad przeciętny zysk, a więc renta staje się możliwa.
Widzimy zatem, że gdy się porównywa różne sfery pro
dukcji - na przykład przemysł z rolnictwem - fakt, iż war
tość przekracza przeciętną cenę, świadczy o większej nieprodukcyjności tej sfery produkcji, która przynosi zysk dodatko
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wy, nadwyżkę wartości ponad przeciętną cenę. Natomiast
w obrębie tej samej sfery fakt ten świadczy o większej pro
dukcyjności danego kapitału w porównaniu z innymi kapita
łami w tej samej sferze produkcji. W powyższym przykładzie
klasa I dlatego w ogóle przynosi rentę gruntową, że w rolni
ctwie kapitał zmienny jest w stosunku do kapitału stałego
większy niż w przemyśle, tzn. że w rolnictwie do pracy
uprzedmiotowionej należy dołączać więcej nowej pracy i dlatego, że wskutek istnienia własności ziemi konkurencja
kapitałów nie wyrównuje tej nadwyżki wartości ponad prze
ciętną cenę. Ale grunt klasy I przynosi jeszcze w ogóle rentę
gruntową dlatego, że wartość buszla w wysokości 6 szylingów
8 pensów nie jest niższa od przeciętnej ceny produktu tego
gruntu, że grunt I nie jest tak bardzo nieurodzajny, iżby war
tość jego produktu przekraczała 6 szylingów 8 pensów, i że
nie własna wartość jego produktu określa jego cenę, lecz war
tość pszenicy, którą uprawia się na gruntach II, III, IV, a ści
ślej mówiąc - na gruntach II. Czy ta cena rynkowa równać
się będzie tylko przeciętnej cenie produktu tego gruntu, czy
też będzie od niej wyższa, czy wartość tego produktu będzie
wyższa od jego przeciętnej ceny - zależy to od własnej uro
dzajności gruntu.
Dlatego też błędny jest pogląd Rodbertusa, że każdy kapi
tał, który w rolnictwie przynosi przeciętny zysk, musi przy
nosić rentę gruntową. Opaczny ten wniosek wynika z błęd
nych założeń teorii Rodbertusa. ||489| Rozumuje on w na
stępujący sposób: Kapitał przynosi w rolnictwie np. 10 f. szt.
Ponieważ jednak, w odróżnieniu od przemysłu, material su
rowy w rolnictwie nie wchodzi do nakładów, to 10 f. szt.
oblicza się tu w stosunku do mniejszej sumy, stanowi zatem
więcej niż 10%. Ale chodzi przecież o rzecz następującą: by
najmniej nie okoliczność, iż w rolnictwie materiał surowy nie
wchodzi do nakładów (wręcz przeciwnie, w rolnictwie we
właściwym znaczeniu tego wyrazu materiał surowy wchodzi
do nakładów; jednakże gdyby nawet nie wchodził, byłoby to
zupełnie bez znaczenia, jeśliby rolnictwo miało stosunkowo
więcej maszyn itd.), stanowi przyczynę podnoszenia się war
tości produktów rolnych ponad przeciętną cenę (tych produk
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tów i innych towarów), ale to, że w rolnictwie kapitał zmien
ny jest w stosunku do kapitału stałego większy niż kapitał
zmienny w stosunku do kapitału stałego w przemyśle, i to nie
w poszczególnych sferach produkcji przemysłowej, lecz prze
ciętnie. T a ogólna różnica określa swą wielkością wielkość
i istnienie renty gruntowej w klasie nr I, renty absolutnej, nie
zróżniczkowanej, i dlatego najmniejsze} renty gruntowej. Jed
nakże ceny pszenicy uprawianej na gruncie I', nowo włączo
nym do obszaru uprawnego i nie przynoszącym renty, nie okre
śla wartość własnego produktu tego gruntu, lecz wartość pro
duktu gruntów I, a więc przeciętna cena rynkowa pszenicy
dostarczanej przez I, II, III, IV.
Przywilej właściwy rolnictwu (oparty na własności ziemi),
a polegający na tym, że rolnictwo sprzedaje swój produkt nie
według przeciętnej ceny, lecz według jego wartości, kiedy ta
wartość jest wyższa od przeciętnej ceny, przywilej ten nie sto
suje się bynajmniej do produktów, które uprawia się na grun
tach różnych klas, gdy chodzi o wzajemny stosunek tych pro
duktów, nie stosuje się do produktów wytworzonych w obrę
bie tej samej sfery produkcji, a różniących się pod względem
wartości. Tylko wobec produktów przemysłu produkty te
roszczą sobie pretensję do tego, aby sprzedawano je według
ich wartości *. Wobec innych produktów z tej samej sfery
produkty te są określane przez cenę rynkową, i od urodzaj
ności gleby klasy I zależy, czy wartość - która równa się tu
taj przeciętnej cenie rynkowej - jest wystarczająco wysoka
lub niska, a więc czy urodzajność gleby klasy I jest wystarcza
jąco wysoka lub niska, aby klasa Г, jeżeli jej produkt sprze
daje się według tej wartości, miała niewielki bądź znaczny
udział albo też wcale nie uczestniczyła w ogólnej różnicy mię
dzy wartością i przeciętną ceną pszenicy. Ponieważ jednak
pan Rodbertus nie odróżnia w ogóle wartości od przeciętnych
cen, ponieważ okoliczność, że towary sprzedaje się według
ich wartości, jest jego zdaniem ogólnym prawem stosującym
się do wszystkich towarów, a nie tylko przywilejem właści
wym produktom rolnym - musi on oczywiście mniemać, że
* W rękopisie: cen przeciętnych. - Red,
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produkt najgorszego gruntu powinno się także sprzedawać
według jego wartości indywidualnej. Dany produkt traci jed
nak ten przywilej konkurując z produktami tego samego ro
dzaju.
Może się wszakże zdarzyć, że przeciętna cena produktu kla
sy I' będzie wyższa niż wartość produktu gruntu klasy I, wy
nosząca 6 szylingów 8 pensów za buszel. Można założyć (cho
ciaż nie jest to zupełnie trafne), że aby grunty klasy I 1 mogły
w ogóle pójść pod pług, popyt powinien się zwiększyć. A więc
cena pszenicy uprawianej na gruntach klasy I musi osiągnąć
poziom wyższy od jej wartości, przekroczyć 6 szylingów 8 pen
sów, i to w sposób trwały. W tym wypadku rozpocznie się
uprawę gruntów klasy I'. Jeżeli grunty te, przy cenie pro
duktu wynoszącej 6 szylingów 8 pensów, mogą przynosić prze
ciętny zysk, mimo że wartość ich produktu przekracza 6 szy
lingów 8 pensów, i mogą zaspokoić popyt, to cena pszenicy
zostanie zredukowana do 6 szylingów 8 pensów, gdyż teraz
popyt znów odpowiada podaży; klasa I musi więc znów
sprzedawać swój produkt po 6 szylingów 8 pensów, tak jak
i klasy II, III, IV, a w konsekwencji również i klasa Г. Gdy
by natomiast przeciętna certa produktu gruntów klasy I' wy
nosiła 7 szylingów 8 pensów, wobec czego grunty tej klasy
jedynie przy tej cenie (która byłaby znacznie niższa od indy
widualnej wartości tego produktu) przynosiłyby zwykły zysk,
to gdyby popytu nie można było w inny sposób zaspokoić,
wartość buszla pszenicy musiałaby ustalić się na poziomie
7 szył. 8 pensów i odpowiadająca popytowi cena produktu
klasy I przekroczyłaby wartość tego produktu. Odpowiada
jące popytowi ceny produktów klas II, III, IV już przedtem
przekraczały ich wartość indywidualną. Podniosłyby się one
jeszcze bardziej. Gdyby jednak przewidywano, że rozpocznie
się import zboża, który nie pozwoliłby pod żadnym pozorem
na podobną stabilizację ceny, to mimo wszystko grunty kla
sy I' można by uprawiać, gdyby znaleźli się drobni farmerzy,
którzy by poprzestali na zysku niższym od przeciętnego. Zda
rza się to wciąż zarówno w rolnictwie, jak i w przemyśle.
A w tym wypadku, jak i wtedy, kiedy grunty klasy I’ przy
nosiłyby przeciętny zysk, można by płacić rentę gruntową,
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która wszakże byłaby tylko potrąceniem z zysku farmera.
A gdyby nie zdołano nawet tego osiągnąć, to właściciel ziem
ski może swą ziemię puścić w dzierżawę chłopom bezrolnym,
którzy, podobnie jak hand-loom-weaver [tkacz ręczny], trosz
czą się głównie o uzyskanie swej płacy roboczej, a nadwyżkę,
dużą czy małą, płacą właścicielowi ziemskiemu w postaci ren
ty. Ta nadwyżka mogłaby nawet być, jak u tkacza ręcznego,
po prostu potrąceniem nie z produktu pracy, lecz z płacy,
którą otrzymuje się za pracę. We wszystkich tych wypadkach
można by płacić rentę gruntową. W jednym wypadku stano
wiłaby ona potrącenie z zysku kapitalisty. W drugim wypad
ku właściciel ziemski przywłaszczyłby sobie pracę dodatkową
robotnika, którą zwykle przywłaszcza sobie kapitalista.
A w ostatnim wypadku właściciel ziemski żyłby na rachunek
płacy roboczej, jak to bywa też częstokroć z kapitalistami. Ale
produkcja kapitalistyczna na wielką skalę jest tylko wtedy
możliwa, kiedy grunt, który w ostatniej kolejności wzięto pod
pług, przynosi co najmniej przeciętny zysk, tzn. wtedy, kiedy
wartość produktu gruntów klasy I zapewnia produktowi kla
sy I' co najmniej przeciętną cenę.
Widzimy tedy, że rozróżnianie wartości i przeciętnej ceny
w nieoczekiwany sposób rozwiązuje zagadnienie i wskazuje,
że słuszność ma zarówno Ricardo, jak i jego przeciwnicy i2“1.
IfXI—4 9 0 1 Gdyby klasa I, grunty przynoszące rentę abso
lutną, stanowiła jedyny rodzaj gruntów uprawnych, to klasa
ta sprzedawałaby buszel pszenicy według jego wartości - po
6 szylingów 8 pensów, czyli po 66/э szylinga, i nie obniżałaby
jego ceny do poziomu przeciętnej ceny wynoszącej 61/» szylin
ga, czyli 6 szylingów lV s pensa. Gdyby popyt zwiększył się,
gdyby cała ziemia w kraju należała do tej samej kategorii,
a grunty uprawne powiększyły dziesięciokrotnie swój obszar,
to jeżeli założymy, że klasa I przynosi 10 f. szt. renty od
100 f. szt., renta wzrosłaby do 100 f. szt., mimo że istniałaby
tylko jedna jedyna kategoria gruntów. Ale pod względem
stopy lub wysokości renta nie wzrosłaby ani w stosunku do
wyłożonego kapitału, ani też w stosunku do obszaru gruntów
uprawnych. Uprawiano by dziesięć razy więcej akrów i wy
łożono by dziesięć razy więcej kapitału. Mielibyśmy tu więc
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po prostu do czynienia z powiększeniem ogólnej sumy renty,
masy renty, ale nie jej wysokości. Stopa zysku nie zmniejszy
łaby się, gdyż wartość i cena produktów rolnych pozostałaby
bez zmiany. Dziesięć razy większy kapitał może, rzecz prosta,
przynosić dziesięć razy więcej tenty niż kapitał dziesięć razy
mniejszy. Gdyby natomiast na tym samym obszarze zastoso
wano dziesięć razy więcej kapitału z takim samym wynikiem,
stopa renty, w porównaniu z wyłożonym kapitałem, pozosta
łaby taka sam a; powiększyłaby się ona w stosunku do obsza
jru gruntu, wcale nie zmieniłaby jednak stopy zysku.
Przypuśćmy wszakże teraz, że uprawa gruntów klasy I sta
łaby się bardziej owocna nie wskutek tego, że nastąpiła zmia
na jakości gleby, lecz dlatego, iż wyłożono więcej kapitału
stałego, a mniej zmiennego, więcej kapitału na maszyny, ko
nie, nawozy mineralne itd., a mniej na płace robocze; wartość
pszenicy zbliżyłaby się wtedy do jej przeciętnej ceny oraz do
przeciętnej ceny produktów przemysłowych, zmniejszyłaby się
bowiem rozpiętość w stosunku zmiennej części kapitału do
części stałej. W takim wypadku renta zmniejszyłaby się, a sto
pa zysku pozostałaby bez zmiany. Gdyby nastąpiła tutaj taka
zmiana w sposobie produkcji, że stosunek kapitału zmiennego
do stałego zrównałby się z przeciętnym stosunkiem istnieją
cym w przemyśle, to znikłaby nadwyżka wartości pszenicy
ponad jej przeciętną cenę, a tym samym znikłaby też renta,
Zysk dodatkowy. K lasa I nie płaciłaby już renty, a własność
ziemi stałaby się kategorią nominalną (z wyjątkiem wypad
ków, kiedy zmianie w sposobie produkcji towarzyszyłby do
datkowy nakład kapitału ulokowany w tym gruncie, wskutek
czego właściciel ziemski otrzymywałby po upływie terminu
dzierżawy odsetki z kapitału, którego nie wyłożył, co jest wła
śnie jednym z głównych środków bogacenia się właścicieli
ziemskich i wokół czego toczy się w Irlandii walka o tenantry-right [prawo regulujące dzierżawę]). Gdyby oprócz gruntów
klasy I istniały jeszcze grunty klas II, III, IV, na których
wprowadzono ów zmieniony sposób produkcji, to dzięki swej
większej urodzajności naturalnej w porównaniu z gruntami
klasy I grunty te mimo wszystko przynosiłyby rentę, a przy
nosiłyby ją w takim samym stopniu, w jakim są bardziej uro
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dzajne. W tym wypadku klasa I przestałaby przynosić rentę
gruntową, a renty z gruntów klas II, III, IV odpowiednio
zmniejszyłyby się, ogólny bowiem stosunek produkcyjności
w rolnictwie zrównałby się z takim stosunkiem w przemyśle *.
Renta otrzymywana z gruntów klas II, III, IV odpowiadałaby
prawu Ricarda; równałaby się tylko zyskowi dodatkowemu,
który przynosi gleba urodzajniejsza w porównaniu z mniej
urodzajną, i istniałaby też jedynie jako taki zysk dodatkowy;
podobne zyski dodatkowe istnieją też w przemyśle, z tą tylko
różnicą, że brak im owej naturalnej podstawy trwałości, która
istnieje w rolnictwie.
Prawo Ricarda obowiązywałoby tak samo, gdyby nie ist
niała własność ziemi. Gdyby zniesiono własność ziemi i zacho
wano produkcję kapitalistyczną, pozostałby jednak ów zysk
dodatkowy, którego przyczyną jest różnica urodzajności gleby.
Gdyby państwo zawłaszczyło całą ziemię, a produkcja kapita
listyczna istniała nadal, rentę za grunty klas II, III, IV pła
cono by państwu, sama renta pozostałaby jednak. Gdyby
własność ziemi stała się własnością narodową, to w ogóle
zniknęłaby podstawa produkcji kapitalistycznej, ów funda
ment, na którym opiera się usamodzielnienie warunków pracy
wobec robotnika.
Kiedy będziemy później zastanawiali się nad rentą grunto
wą, rozpatrzymy też następującą sprawę: jak się to dzieje, że
przy intehsywniejszej uprawie renta gruntowa wzrasta pod
względem wartości i masy, mimo że zmniejsza się jej stopa
w stosunku do wyłożonego kapitału? Jest to oczywiście tylko
dlatego możliwe, że powiększa się masa wyłożonego kapitału.
Jeżeli renta gruntowa wynosi Vs, a potem zmniejsza się do
Vio, to przecież 20 X Vs = 4, a 50 X Vio = 5. D o tego
sprowadza się cała sprawa. Gdyby jednak wraz z intensyw
ną uprawą ustalił się w rolnictwie taki satn stosunek między
elementami produkcji, jaki przeciętnie istnieje w przemyśle zamiast tego, aby się jedynie do takiego stosunku zbliżać to na najmniej urodzajnych gruntach renta zniknęłaby, a na
najbardziej urodzajnych sprowadzałaby się tylko do różnicy
urodzajności poszczególnych gleb. Renta absolutna zniknęłaby.
* W ręk o pisie: w rolnictwie. ~ Red.
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Przypuśćmy teraz, że Wskutek zwiększonego popytu nastąpi
przejście od gruntów klasV I do gruntów klasy II. K lasa I
płaci rentę absolutną, k la sa \n płaciłaby rentę różniczkową,,
ale cena pszenicy (wartość w \jdasie I, nadwyżka wartości
w klasie II) pozostałaby bez zmiany. Tak samo nie zmieniła
by się stopa zysku. I to samo widzielibyśmy aż do klasy IV.
Gdybyśmy więc zsumowali kapitał wyłożony w klasach I, II,
III, IV, to okazałoby się, że renta idzie V górę również pod
względem wysokości, czyli stopy. Ale przeciętna stopa zysku
w klasach II, III, IV równałaby się nadal przeciętnej stopie
zysku w klasie I, która to stopa równa się przeciętnej stopie
zysku w przemyśle, tzn. ogólnej stopie zysku. Jeżeli tedy ||4911
sięga się do urodzajniejszych gruntów, to renta może wzrastać
in amount and rate [pod względem sumy i stopy], mimo że
stopa zysku i cena pszenicy pozostają bez zmiany. Zwiększa
nie się-wysokości i sumy renty wywołałaby wzmożona pro
dukcyjność kapitału w klasach II, III, IV, a nie’ jego zmniej
szona produkcyjność w klasie I. Jednakże wzmożona produk
cyjność nie pociągnęłaby za sobą - jak się to nieuchronnie
dzieje w przemyśle - zwiększenia zysku i obniżenia zarówno
ceny towaru, jak i płacy roboczej.
Gdyby jednak proces odbywał się w odwrotnym kierunku,
gdyby przebiegał od klasy IV do klas III, II, I, cena podnio
słaby się do 6 szylingów 8 pensów, przy której to cenie psze
nica uprawiana na gruntach klasy I przynosi jeszcze 10 f. szt.
renty od 100 f. szt. [wyłożonego kapitału]. Mianowicie renta,
którą przynosi pszenica z gruntów klasy IV, równa się 177/25
f. szt. od 100 f. szt. [wyłożonego kapitału], w czym jednak
77/25 f. szt. stanowi nadwyżkę ceny pszenicy ponad wartość
pszenicy z gruntów klasy I. Uprawa na gruntach klasy I przy
nosiła 360 buszli pszenicy przy 100 f. szt. [wyłożonego kapi
tału] (i przy 10 f. szt. renty oraz przy wartości buszla wyno
szącej 6 szylingów 8 pensów). N a gruntach klasy II - 432 bu
szle, klasy III - 5182/s buszla, klasy IV - 6222/г5 buszla. A le
cena buszla w wysokości 6 szylingów 8 pensów przynosiła
klasie IV dodatkową rentę w wysokości 1ч!гъ f. szt. od 100
f. szt. K lasa IV sprzedaje 3 buszle za 1 f. szt., czyli 6222/гг
buszla za 2079/г5 f. szt. Jednakże wartość produktu klasy IV
& - Marks, Engels - Dzieła,
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•wynosi nie więcej niż 120 f. szt.,, tyle, ile wartość produktu
klasy I; to, co przekracza tę spmę, stanowi nadwyżkę ceny
produktu ponad jego wartość. K lasa IV sprzedawałaby buszel
pszenicy według jego wartości, gdyby sprzedawała go za
3 szylingi IO8/27 pensa, i przy tej cenie osiągałaby 10 f. szt.
renty od 100 f. szt. Jeżeli teraz od klasy IV przechodzi się do
III, od III do II, a od II do I, to cena buszla wzrasta (a wraz
z nią i renta), aż w końcu przy klasie I osiąga 6 szylingów
8 pensów, kiedy cena ta przynosi taką samą rentę, jaką przy
nosiła przedtem w klasie IV. Wraz ze wzrostem ceny zmniej
szyłaby się stopa zysku, po części wskutek tego, że zwiększy
ła się wartość środków wyżywienia i materiałów surowych.
Przejście od gruntów klasy IV do gruntów klasy III mogłoby
się odbyć w następujący sposób: wobec wzmożonego popytu
cena produktu gruntów klasy IV podnosi się ponad jego war
tość, przynosi zatem nie tylko rentę, ale i dodatkowi rentę.
Wskutek tego przystępuje się do uprawy gruntów klasy III,
które przy tej cenie przynoszą zwykły przeciętny zysk, lecz
nie przynoszą renty. Gdyby wskutek wzrostu ceny produktu
gruntów klasy IV obniżyła się nie stopa zysku, lecz płaca ro
bocza, to klasa III będzie przynosiła przeciętny zysk. Wzmo
żona podaż, produktu klasy III sprawi jednak, że płaca robo
cza odzyska swą normalną wysokość; [wtedy] w klasie III
zmniejsza się stopa zysku itd.
A więc wraz z tym ruchem zstępnym stopa zysku zmniejsza
się, jeśli istnieją przyjęte przez nas przesłanki, mianowicie, że
klasa III nie może przynosić renty, kiedy obowiązuje cena
klasy IV, i że przy dotychczasowej stopie zysku grunty kla
sy III można uprawiać jedynie dlatego, iż płaca robocza spa
dła chwilowo poniżej swego zwykłego poziomu.
Jeżeli powyższe przesłanki istnieją, to prawo Ricarda staje
się znów [możliwe]; nie jest jednak nieodzowne, nawet przy
jego ujmowaniu zagadnienia. Jest ono możliwe jedynie wtedy,
kiedy istnieją określone koniunktury. W rzeczywistości ruchy
krzyżują się.
N a tym doprowadziliśmy rozpatrywanie istoty teorii renty
do końca.
Pan Rodbertus, przez wzgląd na swą koncepcję „wartości
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materiału” , uważa, że renta gruntowa jest zjawiskiem wieczy
stej natury, przynajmniej produkcji kapitalistycznej. W na
szym rozumieniu renta gruntowa jest skutkiem różnicy histo
rycznej we wzajemnym stosunkik. organicznych części składo
wych kapitału, różnicy, która po czyści wyrównuje się, a wraz
z rozwojem rolnictwa może nawet zupełnie zniknąć. Co praw
da różnica, która powstaje jedynie wskutek niejednakowej
naturalnej urodzajności gleby, pozostałaby nawet wtedy, kie
dy by znikła renta absolutna. Ale - zupełnie pomijając możli
we wyrównanie różnic naturalnych - owa renta różniczkowa
wiąże się z regulacją ceny rynkowej, znika zatem wraz ze
zniknięciem ceny i produkcji kapitalistycznej. Istniałaby więc
nadal tylko ta okoliczność, że praca społeczna uprawia grunty
o różnej urodzajności, przy czym niezależnie od różnicy w ilo
ści zastosowanej pracy może ona stać się wydajniejsza na grun
tach wszystkich klas. Ale większa ilość pracy, której wymaga
wytworzenie produktu na gorszej glebie, bynajmniej nie po
ciągałaby za sobą zwykłego w ustroju burżuazyjnym następ
stwa, że za produkt lepszego gruntu należałoby również pła
cić większą ilością pracy. Przeciwnie, pracę zaoszczędzoną na
gruntach klasy IV użyto by do ulepszenia gruntów klasy III,
a pracę zaoszczędzoną na gruntach klasy III - do ulepszenia
gruntów klasy II i wreszcie pracę zaoszczędzoną na gruntach
klasy II - do ulepszenia gruntów klasy I ; a więc cały kapitał
pożerany przez właścicieli ziemskich służyłby do wyrówny
wania pracy stosowanej na gruntach różnej jakości i do zmniej
szenia ilości pracy stosowanej w ogóle w rolnictwie.
||492| (Jeżeli A[dam] Smith, jak to już widzieliśmy wy
żej fs°l, z początku trafnie ujmuje wartość oraz stosunek mię
dzy zyskiem, płacą roboczą itd. jako stosunek między częścia
mi składowymi wartości, ale potem obiera wręcz przeciwną
drogę, zakłada bowiem, że istnieją już ceny płacy roboczej,
zysku, renty gruntowej, i usiłuje określić je jako samodzielne
wielkości, aby przez ich zsumowanie utworzyć certą towaru,
to ta Zmiana ma następujący sens: Z początku Smith ujmuje
sprawę w jej wewnętrznym związku, a potem w odwróconej
postaci, którą nadaje jej konkurencja. Oba te ujęcia krzyżują
się u niego w sposób naiwny i sam Smith nie zdaje sobie spra
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wy z istniejącej tu sprzeczności. Natomiast Ricardo świadomie
pomija formę konkurencji, pomija pozór stwarzany przez kon
kurencję, aby ująć prawa jako takie. Można mu zarzucić z jed
nej strony, że jego abstrakcja nie dość daleko sięga, nie jest
-dość kompletna, jak np. wtedy, kiedy rozpatrując wartość
towaru włącza on od razu do liczby czynników, które ją
•określają, konkretne stosunki wszelkiego rodzaju; można mu
z drugiej strony zarzucić, że ujmuje on formę przejawiania
się bezpośrednio, wprost jako sprawdzian albo wyraz praw
ogólnych, że formy tej wcale nie rozwija. Gdy chodzi o pierw
szy z tych momentów, abstrakcja jego jest zbyt niekompletna,
gdy zaś chodzi o drugi z tych momentów, jest to abstrakcja
formalna, sama przez się fałszywa.}

[10. Stopa renty i stopa zysku.
Stosunek między wydajnością w rolnictwie
i wydajnością w przemyśle na różnych stopniach
rozwoju historycznego]
A teraz jeszcze raz powrócimy pokrótce do Rodbertusa,
;aby rozejrzeć się w tym, co jeszcze pozostało do omówienia.
„ Zwiększenie płacy roboczej, zysku z kapitału i renty gruntowej
w następstwie zwiększenia wartości produktu narodowego nie może
podwyższyć w skali narodu ani płacy roboczej, ani zysku z kapitału,
gdyż zwiększona płaca robocza dzieli się też obecnie między zwiększo
ną liczbę robotników, a zwiększony zysk z kapitału przypada na zwięk
szony w tym samym stosunku kapitał; musi natomiast niewątpliwie
podwyższyć rentę gruntową, gdyż przypada ona zawsze na obszary
gruntów, które nie zmieniły swej wielkości. Toteż teoria, którą tu
przedstawiam, w wystarczający sposób objaśnia znaczny wzrost warto
ści Ziemi, wartości, która nie jest niczym innym niż rentą gruntową ska
pitalizowaną według zwykłej stopy procentowej; nie trzeba się przy
tym uciekać do tezy o zmniejszającej się wydajności pracy rolniczej, któ
ra to teza jest wręcz sprzeczna z ideą właściwej społeczeństwu ludzkie
mu zdolności do doskonalenia się, jak i ze wszystkimi faktami z dzie
dziny rolnictwa i statystyki" (str. 160/161).
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Najpierw należy nadmienić, że Ricardo nigdzie nie stara
się objaśnić „ znacznego wzrbstu wartości ziemi” . Nie stanowi
to dla niego wcale zagadnienia Mówi on nadto (patrz niżej
rozbiór poglądów Ricarda), samv to wyraźnie akcentując, że
przy nie zmieniającej się wartości zbóęa bądź agricultural pro
duce - jeśli stopa renty jest dana - renta może się zwięk
szyć [31l To zwiększenie renty nie jest znów dla niego zagad
nieniem. Nie jest też dla niego zagadnieniem wzrost łącznej
sumy renty, jeżeli stopa renty pozostaje bez zmiany; zagadnie
niem natomiast jest wzrost stopy renty, tzn. wzrost renty
w stosunku do wyłożonego agricultural capital [kapitału rol
nego] ; dlatego zagadnieniem dla Ricarda jest też wzrost war
tości nie masy of agricultural produce, lecz wartości np. jed
nego kwartera pszenicy, takiej samej ilości of agricultural pro
duce, przez co rośnie nadwyżka wartości tego produktu po
nad przeciętną cenę, a tym samym rośnie nadwyżka renty po
nad stopę zysku. Pan Rodbertus uchyla tu problemat Ricardowski (pomijamy tu błędną koncepcję Rodbertusa o „warto
ści materiału” ).
Może też oczywiście wzrastać stopa renty w stosunku do
wyłożonego kapitału, tzn. może wzrastać względna wartość
produktu rolnego w stosunku do produktu przemysłowego,
mimo iż rolnictwo staje się coraz bardziej produkcyjne. A mo
że to mieć dwie przyczyny:
Po pierwsze, weźmy powyższy przykład, w którym przecho
dzi się od gruntów klasy I do klas II, III, IV, a więc do coraz
bardziej urodzajnej gleby (ilość produktów dostarczanych
przez te nowe grunty nie wystarcza jednak do wyeliminowa
nia z uprawy gruntów klasy I albo do takiego obniżenia róż
nicy między wartością a przeciętną ceną, aby grunty klas IV,
Ш , II przynosiły odpowiednio niższe renty, a grunty I wcale
nie przynosiły renty). Jeżeli klasa I przynosi 10 f. szt. renty,
klasa II - 20 f. szt., klasa III - 30 f. szt., a klasa IV 40 f. szt. i jeżeli we wszystkich czterech klasach ulokowano
po 100 f. szt., to w klasie I renta wynosiła 1/io, czyli 10%
od wyłożonego kapitału, w klasie II - 2/io, czyli 20%, w kla
sie III - 3/to, czyli 30%, i w klasie IV - 4/io, czyli 40%. R a
zem 100 f. szt. od 400 f. szt. wyłożonego kapitału, co daje
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przeciętną stopę renty równającą się 1(№/4 = 25%. Jeżeli
wziąć cały kapitał ulokowany w rolnictwie, to renta wynosi
teraz 25%. Jeżeliby uprawiano nadal tylko grunty klasy ł
(grunty mniej urodzajne), to renta wynosiłaby 40 f. szt. od
400 f. szt., czyli jak przedtem 10% i nie podniosłaby się do
25%. Ale w pierwszym wypadku (kiedy w klasie I na wyło
żone 100 f. szt. wypada 330 buszli) wyprodukowano by za
ledwie 1320 buszli w cenie 6 szylingów i 8 pensów za buszel;
w drugim wypadku, tj. kiedy pod uprawę wzięto grunty
wszystkich czterech klas, wyprodukowano by 1 7714/25 buszla
w tej samej cenie za buszel. W obu wypadkach wyłożono taki
sam kapitał.
Jednakże powiększenie wysokości renty jest tu tylko pozor
ne 132]. Jeżeli mianowicie obliczymy, ile kapitału wyłożono na
dany produkt, to okaże się, że w klasie I trzeba było 100 f. szt.,
aby wyprodukować 330 buszli, i 400 f. szt, aby wyproduko
wać 1320 buszli. Teraz zaś wystarczy 100 + 90 + 80 + 70,
razem 340 f. szt. 1**1, aby wyprodukować 1320 buszli. 90 £. szt.
produkuje w klasie II taką samą ilość, jak 100 f. szt. w kla
sie I, 80 {. szt. produkuje w klasie III taką samą ilość, jak
90 f. szt. w klasie II, a 70 f. szt. produkuje w klasie IV taką
samą ilość, jak 80 f. szt. w klasie III. Stopa renty gruntowej
podniosła się w klasach II, III, IV w porównaniu z klasą I.
Jeżeli rozpatrywać społeczeństwo jako całość, to aby wy
tworzyć taki sam produkt, należałoby zamiast 400 f. szt. za
stosować teraz kapitał w wysokości 340 f. szt., czyli 85%
[poprzedniego] kapitału.
[(4931 Owe 1320 buszli inaczej by tylko podzielono niż
w pierwszym wypadku. Od 90 f. szt. wyłożonego kapitału
farmer musi teraz płacić taką samą rentę, jaką płacił przedtem
od 100 f. szt., od 80 taką samą, jaką płacił przedtem od
90 f. szt., i od 70 taką samą, jaką płacił przedtem od 80. Ale
wyłożone kapitały w wysokości 90, 80, 70 f. szt. przynoszą
mu zupełnie taką samą ilość produktu, jaką przedtem przyno
siły wyłożone 100 f. szt. Farmer oddaje więcej nie dlatego,
że musi stosować większy kapitał, aby otrzymać taki sam pro
dukt, lecz dlatego, że stosuje mniej kapitału, nie dlatego, że
jego kapitał stał się mniej produkcyjny, lecz dlatego, że stał
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się bardziej produkcyjny, sprzedaje zaś po dawnemu swój
produkt po cenie produktu Masy I, sprzedaje tak, jak gdyby
potrzebny mu był po dawnemu' taki sam kapitał, aby wytwo
rzyć taką samą ilość produktu.
[Po wtóre.] Oprócz tego wzrostu stopy renty - mającego
ten sam charakter, co niejednakowy wzrost zysku dodatko
wego w poszczególnych gałęziach przemysłu, chociaż w prze
myśle wzrost ten się nie utrwala - możliwy jest tylko jeszcze
jeden wypadek, kiedy stopa renty może wzrosnąć, mimo że
wartość produktu się nie zmienia, tzn. praca nie staje się
mniej wydajna. Zdarza się to bądź wtedy, kiedy w rolnictwie
produkcyjność pozostaje bez zmiany, wzrasta jednak produk
cyjność w przemyśle i wzrost ten wyraża się w spadku stopy
zysku. A więc wtedy, kiedy kapitał zmienny zmniejsza się
w stosunku do kapitału stałego. B ą d i też zdarza się to wtedy,
kiedy produkcyjność wzmaga się również i w rolnictwie, jed
nakże nie w takim samym stosunku, w jakim wzmaga się
w przemyśle, lecz w mniejszym. Jeżeli produkcyjność wzmaga
się w rolnictwie w stosunku 1 : 2 , a w przemyśle w stosunku
1 : 4 , to mamy tu taki stosunek, jak gdyby produkcyjność
równała się nadal w rolnictwie jedynce, a podwoiła się
w przemyśle. W przemyśle zmniejszyłby się w tym wypadku
kapitał zmienny w stosunku do kapitału stałego dwa razy
prędzej niż w rolnictwie.
W obu wypadkach zmniejszyłaby się stopa zysku w prze
myśle, a wskutek tego zwiększyłaby się stopa renty gruntowej.
W innych wypadkach zmniejsza się stopa zysku, nie absolut
nie (pozostaje ona raczej bez zmiari), lecz w stosunku do renty
gruntowej, nie dlatego, iż zmniejsza się sama przez się stopa
Zysku, lecz dlatego, że powiększa się renta gruntowa, że po
większa się stopa renty gruntowej w stosunku do wyłożonego
kapitału.
Ricardo nie rozróżnia powyższych wypadków. Z wyjątkiem
tych wypadków (a więc kiedy stopa zysku - mimo że się nie
zmienia - zmniejsza się względnie wskutek rent różniczko
wych uzyskiwanych z kapitału zastosowanego na urodzajniej
szych gruntach albo kiedy ogólny stosunek między kapitałem
stałym i kapitałem zmiennym ulega zmianie w następstwie
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wzmożonej produkcyjności przemysłu i dlatego podnosi się
nadwyżka wartości produktu rolnego ponad jego przeciętną
cenę) stopa renty gruntowej może się tylko wtedy powiększyć,
kiedy następuje spadek stopy zysku, mimo że przemysł nie zy
skuje na produkcyjności. A możliwe to jest tylko wtedy, kie
dy wskutek zwiększonej nieprodukcyjności rolnictwa podnosi
się płaca robocza albo wartość materiału surowego. W tym
wypadku spadek stopy zysku i powiększanie się wysokości
renty gruntowej są następstwem tej samej przyczyny - zmniej
szającej się produkcyjności rolnictwa, zmniejszającej się pro
dukcyjności kapitału zastosowanego w rolnictwie. Tak sobie
sprawę wyobraża Ricardo. To jego wyobrażenie musi następ
nie znaleźć wyraz - przy nie zmieniającej się wartości pienią
dza - w podnoszeniu się, cen produktów surowych. Jeżeli owo
podnoszenie się ma charakter względny, tak jak je rozpatry
waliśmy wyżej, to żadna zmiana ceny pieniądza nie może wy
wołać absolutnego wzrostu wyrażonych w pieniądzu cen pro
duktów rolnych w porównaniu z produktami przemysłowymi.
Gdyby wartość pieniądza zmniejszyła się o 50%, to jeden
kwarter, który był wart 3 f. szt., miałby wartość 6 f. szt., ale
1 funt przędzy, który wart był 1 szyling, miałby wartość
2 szylingów. Z tego wynika, że zmiana wartości pieniądza nie
tłumaczy nigdy absolutnego wzrostu pieniężnych cen produk
tów rolnych w porównaniu z produktami przemysłowymi.
Ogólnie biorąc należy uznać, że przy prymitywniejszym,
przedkapitalistycznym sposobie produkcji rolnictwo jest produkcyjniejsze od przemysłu, natura bowiem współpracuje z rol
nictwem jako maszyna i jako organizm, gdy tymczasem
w przemyśle siły natury zastępowane są niemal całkowicie
przez siłę ludzką (np. w produkcji rzemieślniczej itd.). W okre
sie burzliwego rozwoju produkcji kapitalistycznej produkcyj
ność w przemyśle rośnie szybko w stosunku do produkcyjności
w rolnictwie, mimo że rozwój ‘przemysłu zakłada, iż w rolni
ctwie nastąpiła już znaczna zmiana w stosunku kapitału stałe
go do kapitału zmiennego, tj. zakłada, że mnóstwo ludzi wy
pędzono już z roli. Później produkcyjność wzrasta zarówno
w przemyśle, jak i w rolnictwie, aczkolwiek nie w takim sa
mym tempie. Ale po osiągnięciu przez przemysł określonego
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stopnia rozwoju dysproporcja ta musi się zmniejszać, tzn, pro
dukcyjność rolnictwa musi wzmagać się stosunkowo szybciej
niż produkcyjność przemysłu. Wymienić tu należy następujące
okoliczności: 1 . że wałkoniącego się farmera zastąpił business-man, farming-capitalist [kapitalista-farmer], że rolnicy prze
kształcili się w robotników najemnych czystej wody, że rolni
ctwo poczęto prowadzić na wielką skalę, a więc za pomocą
skoncentrowanych kapitałów; 2 . w szczególności jednak to,
że właściwą podstawą naukową wielkiego przemysłu jest me
chanika, której system w XVIII w. otrzymał zakończoną do
pewnego stopnia formę. Dopiero w X IX wieku, a zwłaszcza
w późnych lat dziesiątkach, rozwijają się te nauki, które bez
pośrednio są w większym stopniu specyficznymi podstawami
rolnictwa niż przemysłu JJ4941 - chemia, geologia i fizjologia.
Bzdurstwa plecie ten, kto opierając się jedynie na porów
naniu wartości towarów dwóch różnych gałęzi przemysłu wy
rokuje o większej lub mniejszej produkcyjności tych gałęzi.
Jeżeli w 1800 r. funt bawełny wart był 2 szylingi, a funt przę
dzy 4 szylingi, w 1830 r. zaś wartość bawełny wynosi 2 szy
lingi lub 18 pensów, a wartość przędzy 3 szylingi bądź 1 szy
ling 8 pensów, to można by porównać, w jakim stosunku
wzmogła się produkcyjność w obu gałęziach. Ale porównywać
można tylko dlatego, że za punkt wyjścia bierze się stan
z 1800 r. Jeżeli natomiast funt bawełny wart jest 2 szylingi,
a funt przędzy 3 szylingi i [wobec tego] praca wytwarzająca
bawełnę jest dwa razy większa od [nowo dołączonej pracy]
przędzenia, to niedorzecznością byłoby wnioskować z tego, że
jeden rodzaj pracy jest dwa razy wydajniejszy od drugiego
rodzaju; byłoby to taką samą niedorzecznością jak twierdze
nie, że praca malarza jest mniej wydajna niż praca wydatko
wana na produkcję płótna, gdyż wytworzenie płótna kosztuje
mniej niż namalowanie na nim obrazu.
Słuszne jest tylko to, co następuje, jeżeli przymiotnik wy
dajna brać [tutaj] też w jego kapitalistycznym znaczeniu wydajna pod względem wartości dodatkowej, i jeżeli [brać
zarazem w rachubę] względną ilość produktu:
Jeżeli po to, aby zatrudnić w przemyśle bawełnianym 100
robotników, co wymaga 100 f. szt., należy zgodnie z warun
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kami produkcji wyłożyć przeciętnie 500 f. szt. na surowce,
maszyny itd. {przy danej ich wartości), i jeżeli, z drugiej
strony, aby zatrudnić przy uprawie pszenicy 100 robotników,
na co trzeba 100 f. szt., należałoby wyłożyć 150 £. szt. na su
rowce i maszyny, to w pierwszym wypadku kapitał zmienny
stanowiłby i/e łącznego kapitału w kwocie 600 f. szt. i Vs ka
pitału stałego; w drugim wypadku kapitał zmienny stanowił
by 2/s łącznego kapitału w kwocie 250 f. szt. i 2/з kapitału
stałego. W ten sposób każde 100 f. szt. wyłożone w pierw
szym wypadku może zawierać nie więcej niż 162/з f- szt- kapi
tału zmiennego i musi zawierać 83V3 f. szt. kapitału stałego,
natomiast w drugim wypadku - 40 f. szt. kapitału zmiennego
i 60 f. szt. stałego. W pierwszym wypadku kapitał zmienny
wynosi t/e, czyli 162/з%, w drugim zaś - 40%. Wiadomo,
w jak żałosnym stanie znajdują się dziś prace badawcze
w dziedzinie historii cen. Bo też stan ich musi być żałosny
aż do chwili, w której teoria wskaże badaczom, co ma być
przedmiotem ich badań. Gdyby dana była stopa wartości do
datkowej, np. w wysokości 20%, to wartość dodatkowa wy
nosiłaby w pierwszym wypadku 3*/з f. szt. (a więc zysk rów
nałby się ЗУз%). Natomiast w drugim wypadku - 8 f. szt.
(a więc zysk równałby się 8%). W pierwszym wypadku praca
nie byłaby równie wydajna jak w drugim, gdyż byłaby bar
dziej wydajna (tzn. nie tak wydajna w znaczeniu wytwarzania
wartości dodatkowej, gdyż jest bardziej wydajna w znaczeniu
wytwarzania produktu). Zauważymy tu ubocznie, iż oczywiste
jest, że np. w przemyśle bawełnianym stosunek 1 : Vs [między
łącznym kapitałem a kapitałem zmiennym] jest tylko wtedy
możliwy, kiedy by wyłożono capital constant (zależy to od
maszyn itd.), dajmy na to, w wysokości 10 000 f. szt., a więc
płace robocze w wysokości 2000 f. szt.,' wobec czego łączny
kapitał wynosiłby 12 000 f. szt. Gdyby wyłożono tylko 6000,
a płaca robocza pochłonęłaby 1000, to maszyny byłyby mniej
produkcyjne itd. Gdyby miano tylko 100 f. szt., nie można by
wcale prowadzić przedsiębiorstwa. Z drugiej jednak strony
może się zdarzyć, iż gdyby wyłożono 23 000 f. szt., nastąpiło
by tak znaczne zwiększenie efektywności maszyn, osiągnięto
by takie oszczędności pod innymi względami itd., że chyba
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nie cale 19 166% f. szt. * wypadłoby na capital constant, lecz
więcej materiału surowego i taka sama ilość pracy wymaga
łyby mniej maszyn itd. (pod względem wartości), a w tym
wypadku można by zaoszczędzić 1000 f. szt. A więc zwięk
szy się znów kapitał zmienny w stosunku do stałego, lecz tyl
ko dlatego, że powiększyła się absolutna suma kapitału. Sta
nowi to hamulec wstrzymujący obniżanie się stopy zysku. Dwa
kapitały po 12 000 f. szt. wyprodukują taką samą ilość to
waru, jaką pćodukuje jeden kapitał wynoszący 23 000 f. szt.,
ale po pierwsze towary te byłyby droższe, gdyż trzeba by wy
łożyć na nie o 1000 f. szt. więcej, a po wtóre stopa zysku by
łaby niższa, gdyż w składzie kapitału wynoszącego 23 000
f. szt. kapitał zmienny stanowiłby więcej niż t/e łącznego ka
pitału, a zatem większą jego część niż ta, którą stanowi on
w sumie dwóch kapitałów po 12 000 f. szt. 1494||
1(4941 (Z jednej strony wraz z postępem przemysłu maszy
ny zyskują na efektywności i stają się tańsze, a więc zmniej
sza się ta część kapitału stałego rolnictwa, jeżeli maszyny sto
suje się tylko w takiej samej ilości jak dotychczas; jednakże
ilość maszyn wzrasta szybciej niż ich potanienie, gdyż element
ten jest jeszcze w rolnictwie słabo rozwinięty. Z drugiej strony
wraz ze zwiększeniem się produkcyjności rolnictwa spada cena
materiału surowego - np. bawełny - wobec czego materiał
surowy jako część składowa procesu tworzenia wartości nie
powiększa się w takim samym stopniu, w jakim powiększa
się jako część składowa procesu pracy.) tS4l
*

Już Petty mówił, że za jego czasów właściciele ziemscy oba
wiali się udoskonaleń w rolnictwie, w następstwie bowiem
tych udoskonaleń spada cena produktów rolnych i renta grun
towa (jeśli chodzi o wysokość); z tych samych przyczyn lękali
się oni też powiększenia obszaru gruntów i uprawiania nie
użytkowanych dotychczas terenów, co ma takie samo znacze
nie, jak powiększenie obszaru uprawnego. (Takie powiększę* W r ę k o p isie : lß 000. - R ed .
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nie obszaru gruntów należy w Holandii traktować jeszcze bar
dziej dosłownie.) Petty mówi:
„Właściciele ziemscy sarkają na osuszanie bagien, przekształcanie la
sów w grunty orne, ogradzanie gruntów gminnych, zasiewy esparcety
i koniczyny, uważają bowiem, że jest to droga prowadząca do obniże
nia cen artykułów wyżywienia” („Political arithmetic^ ' , Londyn 1699,
str. 230).
(„Renta w całej Anglii, Walii i na nizinach szkockich wynosi w przy
bliżeniu 9 milionów f. szt. rocznie”) (tamże, str. 231).

Petty walczy z tymi poglądami właścicieli ziemskich,
a D ’Avenant rozwija dalej ||495| myśl, że wysokość renty
może się zmniejszyć, a masa renty, czyli łączna jej suma, może
się mimo to powiększyć. Czytamy u D ’Avenanta:
„Renty mogą spadać w niektórych miejscowościach i w niektórych
hrabstwach, a jednak grunty narodu” (ma on na myśli wartość ziemi)
„mogą się wciąż poprawiać. N a przykład, gdy parki karczuje się, a lasy
i grunty gminne zawłaszcza się i ogradza, gdy osusza się bagna, a liczne
obszary melioruje nakładem pracy i nawozów, musi to oczywiście
zmniejszać wartość tych gruntów, które wcześniej całkowicie zmelioro
wano i które nie były już zdolne do dalszych melioracji. W ten sposób
zmniejsza się dochód osób prywatnych z rent, lecz jednocześnie dzięki
tym udoskonaleniom wzrasta w Królestwie ogólna suma rent” (D ’Ave
nant, „Discourses on the publick revenues etc.” , część II, Londyn 1698,
str. 26/27). „O d 1666 do 1688 r. spadły renty prywatne, ale w tym
samym czasie łączna suma rent wzrosła w Królestwie w stosunkowo
większym stopniu niż w latach poprzednich, gdyż w tym okresie osiąg
nięto większe i powszechniejsze udoskonalenie jakości gleby niż kiedy
kolwiek przedtem” (tamże, str. 28).

Widzimy tu również, że przez wysokość renty Anglik rozu
mie stale stosunek renty do kapitału, nigdy zaś stosunek renty
do globalnego obszaru gruntów w Królestwie (albo do akra
w ogóle, jak to rozumie pan Rodbertus).

[ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY]

Uwagi o dziejach odkrycia tak zwanego
Ricardowskiego prawa renty gruntowej
[Uzupełniające uwagi o Rodbertusie]
(Dygresja)
[1. D okonane przez A ndersona odkrycie renty różniczkowej.
M althus dopuszcza się w obec A ndersona plagiatu
i w interesach właścicieli ziem skich zniekształca jego poglądy]
A nderson był dzierżaw cą-praktyH em . Jego pierw sza praca,
w której om ów ił on ubocznie istotę renty, ukazała się
w 1777 r. [851, w okresie, w którym sir Jam es Steuart był jesz
cze d la znacznej części publiczności najwybitniejszym ekono
mistą, ale jednocześnie powszechna uw aga skupiała się na
„ W ealth o f nations", dziele, które wyszło o rok wcześniej.
N ato m iast rozpraw a farm era szkockiego, napisana z okazji
pewnej bezpośrednio praktycznej kwestii spornej i nie trak tu 
jąca „ex professo” o rencie, lecz jedynie marginesowo tłum a
cząca jej istotę, nie m ogła zwrócić na siebie uwagi. W tej roz
praw ie A nderson zastanaw iał się nad rentą jedynie okolicz
nościowo, a nie ex professo. T ak samo ubocznie w spom ina on
o tej swojej teorii w jednym czy dwóch ze swoich przyczyn
ków w ydanych przez niego samego w zbiorze, który ukazał się
w trzech tom ach pod tytułem : „Essays relating to agriculture
and rural affairs”, 3 tom y, E dynburg 1775-1796. N ie inaczej
szkicuje on tę teorię w swych „Récréations in agriculture. N a tural history, arts e t c ”, wydanych w Londynie w latach 17991802 (spraw dź w British M uséum 1S61). Są to wszystko roz
praw y przeznaczone bezpośrednio dla farm erów i rolników .
G dyby A nderson zdaw ał sobie spraw ę z tego, jak w ielką
w agę miało jego odkrycie, i gdyby je oddzielnie zaprezento
w ał publiczności w postaci ,J.nquiry into the nature o f rent”
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albo gdyby w najmniejszym chociażby stopniu m iał talen t do
upraw iania handlu w łasnym i ideam i, który z tak pomyślnym
skutkiem upraw iał jego ziomek M cCulloch operując cudzymi
ideam i, to spraw a inaczej by w yglądała. Reprodukcje jego
teorii ukazały się w 1815 r. od razu jako sam odzielne badania
teoretyczne nad istotą renty, na co w skazują same już tytuły
odpow iednich prac W esta i M althusa:
M a lth u s: „[An] inquiry into the nature and progress of
rent". W est: „Essay on the application of capital to land".
N ad to M althus posłużył się A ndersonow ską teorią renty,
aby po raz pierwszy dać swemu praw u ludnościowem u uza
sadnienie zarów no ekonomiczne, jak i realne (zgodne z przy
rodoznaw stw em ), gdy tymczasem zapożyczony przezeń u wcze
śniejszych pisarzy nonsens traktujący o progresji geometrycz
nej i arytmetycznej stanow ił w prost chimeryczną hipotezę.
M r. M althus a t once „im proved” the occasion [Pan M althus
„w yzyskał” niezwłocznie tę okazję], A Ricardo uznał naw et
tę teorię renty, jak sam o tym mówi w przedm ow ie I37!, za je
den z najważniejszych links [członów] ogólnego systemu eko
nomii politycznej i n ad ał jej - zupełnie już abstrahując od
praktycznej strony spraw y - całkiem nowe znaczenie teore
tyczne.
N ie ulega w ątpliw ości, że Ricardo nie znał pracy A nderso
na, gdyż w przedm ow ie do swej ekonom ii politycznej za auto
rów teorii renty uw aża W esta i M althusa. W nosząc z orygi
nalnego sposobu, w jaki W e st form ułuje praw o, można przy
puszczać, że i on tak samo nic nie w iedział o A ndersonie, jak
Tooke nie w iedział o Steuarcie. Inaczej rzecz się m a z panem
M althusem . Jeżeli dokładnie porów nać jego rozpraw ę z p ra
cami A ndersona, dochodzi się do w niosku, że zna on tego
au to ra i że z niego korzysta. M althus był w ogóle zawodowym
plagiatorem. ||4961 W ystarczy samo skonfrontow anie pierw 
szego w ydania jego pracy o population [ludności] i38! z cyto
w aną już przeze mnie rozpraw ą wielebnego T ow nsenda I39l,
ab y przekonać się, że M althus nie przetw arza myśli T ow nsen
d a jak sw obodny tw órca, lecz odpisuje i parafrazuje jego tekst
z niewolniczą dokładnością w łaściw ą plagiatorom , mimo że
nigdzie go nie w ym ienia i ukryw a fakt jego istnienia.
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Znam ienny jest sposób, w jaki M althus zużytkow ał prace
A ndersona. Pisarz ten bronił prem iow ania wywozu zboża oraz
ceł od im portow anego zboża nie kierując się bynajmniej inte
resami właścicieli ziemskich, lecz sądząc, iż podobne ustawy
,,obniżają przeciętną cenę zboża” i zapew niają rolnictw u rów 
nomierny rozwój sił produkcyjnych. M althus przejął od A n
dersona ten praktyczny wniosek, gdyż - jako praw dziw y member of the E stablished Church of E ngland [członek angielskie
go K ościoła państwowego] - był zaw odowym sykofantem ary
stokracji ziemskiej, uspraw iedliw iającym z p unktu w idzenia
ekonom icznego jej renty, synekury, rozrzutność, oschłość ser
ca itp. M althus o tyle tylko broni interesów burżuazji prze
mysłowej, o ile są one identyczne z interesam i własności ziem
skiej, arystokracji, tzn. broni ich przeciw rzeszom ludowym,
przeciw p roletariatow i; tam jednak, gdzie pow staje rozbież
ność między interesam i własności ziemskiej a interesam i bur
żuazji przemysłowej i w rogo się one sobie przeciw staw iają,
staje on po stronie arystokracji przeciw burżuazji. Toteż bie
rze w obronę „robotników nieprodukcyjnych” , nadm ierną
konsumpcję itp.
N ato m iast różnicę między ziemią płacącą rentę a ziem ią nie
płacącą renty albo między gruntam i płacącymi renty niejed
nakowej wielkości A nderson tłum aczył w zględną nieurodzajnością ziemi, która w cale nie przynosi renty lub przynosi
m niejszą rentę w porów naniu z ziemią przynoszącą rentę lub
przynoszącą większą rentę. N adm ieniał on jednak wyraźnie,
że owe stopnie w zględnej urodzajności różfiych klas gruntów,
a w ięc także w zględna nieurodzajność gorszych klas gruntów
w porów naniu z lepszymi, nie m ają nic wspólnego z absolutną
produkcyjnością rolnictw a. Przeciwnie, A nderson podkreślał,
że absolutna urodzajność w szystkich klas gruntów nie tylko
może się wciąż powiększać, a w raz ze wzrostem liczby lud
ności powiększać się musi, lecz posunął się jeszcze dalej, utrzy
mując, że różnice w urodzajności różnych klas gruntów można
coraz bardziej w yrównywać. A nderson mówi, że obecny sto
pień rozwoju rolnictw a w Anglii w cale nie daje pojęcia o jego
możliwościach rozwojowych. W związku z tym stw ierdzał on,
że w jednym kraju ceny zboża mogą być wysokie, renta zaś
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niska, a w innym kraju ceny zboża m ogą być niskie, renta zaś
w ysoka; a w ynikało to z ustalonej przez niego zasady, że
w obu krajach czynnikiem określającym wysokość i istnienie
ren t jest różnica m iędzy glebą urodzajną a nieurodzajną,
w żadnym z nich czynnikiem tym nie jest absolutna urodzaj
ność, że w obu krajach tym czynnikiem określającym są róż
nice w stopniu urodzajności istniejących klas gruntów , w żad 
nym z nich nie jest nim przeciętna urodzajność owych klas
gruntów . A nderson w nioskow ał z tego, że absolutna produk
cyjność rolnictw a nie m a z rentą absolutnie nic wspólnego.
Przeto zdeklarow ał się później - dow iem y się o tym niżej i40) jako stanowczy w róg M althusow ej teorii ludności i .wcale nie
przypuszczał, że w łasna jego teoria renty m a posłużyć do uza
sadnienia tej m onstrualnej koncepcji. Podniesienie się cen zbo
ża w Anglii w latach 1750-1801 w porów naniu z latam i
1700-1750 tłum aczył on sobie bynajmniej nie przez to, że
upraw ą obejm ow ano coraz mniej urodzajne klasy gruntów ,
lecz przez wpływ , który w ciągu obu powyższych okresów
w yw ierało ustaw odaw stw o na rolnictwo.
A le co zrobił M althus?
Z am iast swej chimery (rów nież dzieło plagiatu) o progresji
geometrycznej i arytm etycznej, którą zachow ał on w charak
terze „frazesu”, w ziął on teorię A ndersona, aby uzasadnić nią
swoją teorię ludnościową. Praktyczne w nioski, które w ysnuł
z tej teorii sam A nderson, M althus zachow ał w szędzie tam ,
gdzie były one korzystne d la interesów właścicieli ziemskich,
a już sam ten fak t świadczył o tym, że tak samo nie rozum iał
zw iązku tej teorii z systemem ekonom ii burżuazyjnej, jak nie
rozum iał go i A nderson; w nioski te M althus zw rócił przeciw
proletariatow i, nie zastanaw iając się nad kontrargum entam i
wysuniętymi przez autora teorii. W ysnucie z tej teorii d al
szych teoretycznych i praktycznych w niosków m iało się stać
zadaniem R icard a; w dziedzinie teoretycznej: na rzecz okre
ślenia wartości tow aru itd. i zrozum ienia istoty własności zie
mi, w dziedzinie praktycznej: przeciw nieodzowności istnienia
pryw atnej własności ziemskiej w w arunkach produkcji burżua
zyjnej, a bardziej bezpośrednio - przeciw wszelkim zarządze
niom państw a, jak np. corn-laws [ustawy zbożowe], które
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sprzyjały powiększeniu owej własności ziemskiej. Jedyny w nio
sek praktyczny wysnuty przez M althusa sprow adzał się do
obrony ceł ochronnych, których w 1815 r. dom agali się w ła
ściciele ziemscy - przysługa sykofanta w yśw iadczona arysto
kratom - i uspraw iedliw ienia nędzy nękającej producentów
bogactw a, now a apologia tych, co wyzyskują pracę. O d tej
strony - także przysługa sykofanta w yśw iadczona kapitalistom
przemysłowym.
D la M althusa znam ienna jest niezw ykła nikczem ność spo
sobu m yślenia; na taką nikczemność może sobie pozwolić
||4971 tylko klecha, który w niedoli ludzkiej w idzi jedynie ka
rę za grzech pierw orodny i który w ogóle nie może obejść się
bez „ziemskiego padołu płaczu” ; jednocześnie wszakże kle
cha ten - biorąc pod uwagę prebendy, którym i się go darzy,
i posługując się dogm atem o prcdestynacji - uznaje, iż rzeczą
ze wszech m iar dla niego korzystną jest „osładzanie” klasom
panującym pobytu na tym padole płaczu. „N ikczem ność” tego
sposobu myślenia znajduje sobie także w yraz w działalności
naukowej M althusa. Po pierwsze, w bezwstydnym i jako rze
miosło upraw ianym plagiatorstwie. Po wtóre, w tych pełnych
w zg lęd ó w , a bynajmniej nie bezw zględnie śm iałych w nio
skach, które wysnuwa on z przesłanek naukowych.

[2. Postulat rozw oju sil w ytw órczych jako podstaw ow a znsada,
którą kieruje się Ricardo w ocenie zjaw isk ekonom icznych.
M althus obrońcą najbardziej reakcyjnych elem entów
w śród klas panujących. D arw in obala faktycznie
teorię ludnościową M althusa]

Ricardo m a słuszność, jeżeli chodzi o jego czasy, kiedy uw a
ża, że kapitalistyczny sposób produkcji jest najkorzystniej
szym w ogóle sposobem produkcji, najkorzystniejszym sposo
bem w ytw arzania bogactwa. Pragnie on produkcji w imię pro
d u kcji i m a słuszność. Jeżeli utrzym uje się, jak utrzym ywali
sentym entalni przeciwnicy R icarda, że produkcja jako taka
10 - Marks, Engel* - Dzieła, 6. 26
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nie stanow i celu, to zapom ina się, że produkcja w imię pro
dukcji oznacza właściwie rozwój ludzkich sil wytwórczych,
a więc rozw ój bogactwa natury ludzkiej jako cel sam w sobie.
Jeżeli, podobnie jak Sismondi, przeciw staw iać temu celowi
pomyślność poszczególnych jednostek, znaczy to tyle, co utrzy
mywać, że gwoli zapew nienia pomyślności poszczególnych jed
nostek należy w strzym ać rozwój rodzaju ludzkiego, że więc na
przykład nie wolno w ogóle prow adzić wojny, gdyż w każ
dym razie pociąga ona za sobą zagładę poszczególnych osób.
(Sismondi m a tylko rację wobec ekonom istów , którzy tuszują
to przeciwieństwo, negują je.) W podobnych rozw ażaniach
brak zrozum ienia tego - nie m ówiąc już o jałowości takich
budujących roztrząsań - że ów rozwój uzdolnień rodzaju lu d z
kiego, jakkolw iek z początku odbyw a się kosztem większości
jednostek ludzkich, a naw et całych klas ludzkich, przezwy
cięża w końcu ten antagonizm i utożsam ia się z rozwojem
poszczególnych jednostek, że więc wyższy rozwój osobowości
ludzkiej osiąga się jedynie za cenę procesu historycznego,
w którego przebiegu składa się ofiary z jednostek ludzkich,
albow iem w świecie człowieka, podobnie jak w świecie zwie
rząt i roślin, interesy rodzaju biorą zawsze górę nad interesam i
jednostek, a owe interesy rodzaju utożsam iają się z interesami
szczególnych ¡edr.ostek, co zarazem stanow i siłę tych uprzywi
lejowanych.
Bezwzględność R icarda była tedy nie tylko naukow o uczci
wa, lecz i naukow o konieczna, gdy chodzi o jego punkt w idze
nia. D latego też jest mu zupełnie obojętne, czy dalszy rozwój
sił wytwórczych uśmierca w łasność ziemską, czy też robotników .
K iedy ów postęp deprecjonuje k apitał burżuazji przem ysło
wej, deprecjację tę Ricardo w ita tak samo życzliwie. Cóż
z tego, że rozwój sił wytwórczych pracy deprecjonuje do po
łowy istniejący capital fixe - pow iada R icardo - podw oiła się
przecież wydajność pracy ludzkiej. M am y tu więc do czynie
nia z uczciwością naukow ą. Punkt w idzenia R icarda tylko
w tedy odpow iada na ogół interesom burżuazji przem ysłow ej,
kied y i o ile istnieje zbieżność jej interesów z interesami pro
dukcji lub z interesam i rozw oju w ydajności pracy ludzkiej.
Tam gdzie pow staje przeciwieństwo m iędzy burżuazją prze
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mysłową a tym rozwojem, Ricardo występuje równie b ez
w zględnie przeciwko burżuazji, jak bezw zględnie występuje
kiedy indziej przeciwko proletariatow i i arystokracji.
A le M altbus\ Ten nędzny typ wysnuw a z przesłanek uzy
skanych już przez naukę (i przez niego w ciąż kradzionych) tyl
ko takie wnioski, jakie „sprawiają przyjem ność” (są pożytecz
ne) arystokracji kosztem burżuazji, tym zaś obu klasom ko sztem proletariatu. N ie chce on przeto produkcji w im ię sa
m ej produkcji, lecz tylko takiej, jaka zachowuje lub wzmacnia
to, co istnieje, i jaka odpow iada korzyściom klas panujących.
Już jego pierw sza rozpraw a t41], jeden z najbardziej god
nych uw agi literackich przykładów pow odzenia osiągniętego
przez plag iat kosztem utw orów oryginalnych, m iała ten prak
tyczny cel, że w interesach istniejącego rządu angielskiego
i arystokracji ziem skiej pragnęła w sposób „ekonomiczny” d o 
wieść, iż dążenia Rewolucji Francuskiej i jej zw olenników
w A n g lii do udoskonalenia społeczeństwa są utopią. Był to,
słowem, pam flet panegiryczny na cześć istniejących stosunków,
godzący w rozwój historyczny, a zarazem było to uspraw iedli
w ienie wojny z F rancją rewolucyjną.
Prace M althusa z 1815 r. traktujące o cłach ochronnych
i rencie gruntow ej t42l miały po części potw ierdzić wcześniej
szą apologię nędzy producentów , zwłaszcza zaś wziąć w obro
nę reakcyjną własność ziemską przed „oświeconym” , „liberal
nym” i „postępow ym ” kapitałem , a nade wszystko uspraw ie
dliw ić zamierzony kr o h w stecz ustaw odaw stw a angielskiego
w interesach arystokracji, w brew interesom burżuazji prze
mysłowej I4*l. W reszcie ||4 9 8 | godzące w R icarda M althusow e
„Principles of political economy” zm ierzały właściwie do tego,
aby absolutne w ym agania „kapitału przem ysłowego” oraz
tych ustaw , które sprzyjają rozwojowi jego produkcyjności,
sprow adzić do „granic korzystnych” i „pożądanych” dla inte
resów arystokracji ziemskiej, „E stablished Church” (M althus
należał do niego), jurgieltników rządowych i zjadaczy po d at
ków. Człow ieka jednak, który usiłuje przystosować naukę nie
do punktu w idzenia w ynikającego z samej nauki (bez w zglę
du na m ożliw ą jej mylność), lecz do punktu w idzenia zapoży
czonego z zew nątrz, a podyktow anego przez obce nauce inte
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resy zew nętrzne kiem ".

takiego człowieka nazywam „nikczem ni

Z e strony R icarda nie ma w tym nic nikczemnego, kiedy
przyrównywa on proletariuszy do maszyn lub do zw ierząt po
ciągowych, lub do tow aru, gdyż sprzyja to (z jego punktu w i
dzenia) „produkcji”, że są oni tylko maszynami lub zwierzę
tami pociągowymi albo że w produkcji burżuazyjnej są rze
czywiście tylko tow aram i. Jest to stanow isko stoickie, obiek
tywne, naukowe. Jeżeli nie grzeszy to przeciw jego doktrynie,
Ricardo jest zawsze filantropem , jak był nim też w praktyce.
K lecha M althus rów nież degraduje robotników w intere
sach produkcji do poziomu zwierzęcia pociągowego, skazuje
ich naw et na śmierć głodow ą i na celibat. Jednakże tam , gdzie
te same w ym agania produkcji uszczuplają właścicielowi ziem
skiemu „rentę” lub nazbyt już dobierają się do „dziesięciny”
Kościoła państw owego bądź do interesów „zjadaczy po d at
ków ”, albo też kiedy tę część burżuazji przemysłowej, której
interesy tam ują postęp produkcji, składa się w ofierze owej
części burżuazji, która reprezentuje postęp produkcji - a więc
tam , gdzie jakiekolw iek interesy arystokracji przeciw staw iają
się interesom burżuazji, bądź tam , gdzie jakiekolw iek interesy
konserwatywnej i zacofanej burżuazji przeciw staw iają się in
teresom burżuazji postępowej - w tych wszystkich w ypad
kach „klecha” M althus nie poświęca szczególnego interesu
w imię interesów produkcji, lecz d ąży w granicach swych moż
liwości do tego, aby w ym agania produkcji poświęcić w imię
szczególnych interesów istniejących klas panujących bądź od ła
mów tych klas. I w tym celu fałszuje on swe konkluzje nauko
we. N a tym polega jego nikczemność naukow a, jego grzech
przeciw nauce, jeżeli pom inąć w łaściwe mu bezw stydne i jako
rzemiosło upraw iane plagiatorstw o. W nioski naukow e M althu
sa są „pełne w zgtędów " d la klas panujących in generał
[w ogóle], a d la reakcyjnych elem entów tych klas panujących
in particular [w szczególności]; znaczy to, że fałszuje on nau
kę w imię tych interesów. N atom iast jego wnioski pozbaw io
ne są jakichkolw iek w zględów , jeżeli chodzi o klasy ujarzm io
ne. Jest on nie tylko bezw zględny, lecz podkreśla sztucznie
swą bezwzględność, pyszni się nią cynicznie i w yolbrzym ia
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wnioski, jeżeli godzą w owych m iserables [nieszczęsnych], wy
olbrzym ia naw et ponad tę m iarę, która byłaby z jego punktu
w idzenia naukow o uspraw iedliw iona *.
Zupełnie więc uspraw iedliw iona jest nienawiść żywiona
przez angielską klasę robotniczą do M althusa - do tego
„ m ounte-bank-parson” [„szalbierczego klechy”], jak go szorst
ko określa C obbett (C obbett jest w praw dzie największym pi
sarzem politycznym A nglii w bieżącym stuleciu, nie otrzym ał
jednak takiego wykształcenia, jakie otrzym ali profesorow ie
lipscy I441, i był zdeklarow anym wrogiem „of learned languages” [„stylu uczonych”]) - toteż lud wyczuł tu trafnym in
stynktem, że w ystępuje przeciw niemu nie hom m e d e science
[człowiek nauki], lecz adw okat kupiony przez wrogów ludu,
bezwstydny sykofant klas panujących.
O dkryw ca idei może ją w uczciwych intencjach wyolbrzy
m iać; ale plagiator, który ją w yolbrzym ia, m a zawsze „inte
res” na względzie.
Pracę M althusa „O n population” - pierw sze w ydanie jako że nie zaw iera ona ani jednego nowego słow a posiadają
cego w artość naukow ą, należy uważać jedynie za natrętne k a
zanie kapucyńskie, za utrzym aną w stylu A braham a a Santa
C lara w ersję w yw odów Tow nsenda, Steuarta, W allace’a, H er
berta i innych. A poniew aż pragnie ona im ponow ać jedynie
przystępną dla ludu form ą, wyw ołuje w śród lu d u uzasadnio
ną nienawiść.
Jedyną zasługę M althusa - w przeciw staw ieniu do nędz
nych ekonom istów burżuazyjnych propagujących harm onię in
teresów - stanow i w łaśnie gorliw e podkreślanie owych dysharm onii, które bynajm niej nie są jego odkryciem , lecz które
z pełnym upodobania cynizmem kleszym u trw ala on, barw nie
opisuje i obwieszcza.
*
||4 9 9 | Charles D arw in w przedm ow ie do swej książki „O n
the origin of species by means of natural selection, or the
1 Jj 499 j Kiedy Ricarda (patrz wyżej) jego własna teoria doprowadza np. do
takiego wniosku, że wzrost płacy roboczej ponad jej minimum nie podnosi wartości
towarów, mówi on o tym otwarcie. Malthus zai pragnie utrzymać płacę roboczą
na niskim poziomie, aby zyski z tego ciągnął bourgeois. | 499|j
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Preservation of favoured races in the struggle for life” (piąty
tysiąc), Londyn 1860, mówi, co następuje:
„ W następnym ro zd ziale ro zpatrzona będzie w alka o b y t, k tó rą toczą
istoty organiczne n a całym św iecie, a k tó ra nieuchronnie w ynika z ich
zdolności d o ro zm n ażan ia się w edług wysokiej progresji geom etrycznej.
Jest to zastosow anie teo rii M a lthusa do całego królestw a zw ierząt i ro 
ślin” .

W swym znakom itym dziele D arw in nie dostrzegł, że przez
odkrycie w królestw ie zw ierząt i roślin progresji „geometrycz
nej” obalił teorię M althusa. T eoria M althusa na tym właśnie
polega, że W allace’ow ą progresję geom etryczną w zastosow a
niu do człow ieka przeciw staw ił on chimerycznej progresji
„iarytmetyczne)” w zastosow aniu do zw ierząt i roślin. T am na
przykład, gdzie D arw in mówi w swym dziele o wygasaniu ro
dzajów , znajdujem y też szczegółową (nie mówiąc już o p o d 
stawowej zasadzie D arw ina) krytykę teorii M althusa z pun
ktu w idzenia przyrodoznaw stw a. W tych punktach zaś, gdzie
teoria M althusa opiera się na A ndersonow skiej teorii renty,
skrytykow ał ją już sam A nderson 1451 1499||

[3. Ja k Roscher fałszuje dzieje kształtow ania się poglądów
na rentę gruntową. P rzykłady bezstronności naukow ej Ricarda.
R en ta przy lokatach kapitału w ziem i i renta w zw iązku
Z użytkow aniem innych elem entów natury. D w o ja ki w pływ
w yw ierany przez konkurencję]
||4991 Pierw sza praca A ndersona, w której ubocznie fo r
m ułuje on teorię renty, m iała charakter rozpraw y polemicz
nej, poświęconej spraw om praktycznym nie z zakresu renty,
lecz dotyczącym protekcjonizmu. U kazała się ona w 1777 r.
i już sam jej tytuł wskazuje, po pierwsze na to, że m a ona
spraw y praktyczne na celu i że, po drugie, dotyczy bezpośred
nio aktu ustaw odaw czego, mającego regulow ać sprawy, w k tó 
rych interesy przemysłowców i właścicieli ziemskich są sprzecz
ne: „ A n enquiry into the nature o f the corn laws, w ith a view
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to the new corn bill proposed fo r Scotland", E dynburg 1111,
U staw a z 1773 r. (w A nglii; należy się o tym zorientow ać
w katalogu M cCullocha !461) m iała być (jak się zdaje) w 1777 r.
w prow adzona w Szkocji (zobaczyć w British M useum).
„U staw a z 1773 r .” , m ów i A nderson, „m iała za przyczynę nie u k r y 
w any zam iar obniżenia cen zboża w interesie naszych przem ysłow ców ,
aby przez zachęcenie d o ¡ego im portu z zagranicy zapew nić naszem u
ludow i tań sze w yżyw ienie” („A calm investigation o f th e circum stan
ces th a t b a ve le d to th e present scarcity o f grain in B rita in ", L o n d yn
1801, str. 50).

R ozpraw a A ndersona była tedy pam fletem polemicznym
biorącym w obronę interesy rolników , z właścicielami ziemski
mi w łącznie (protekcjonizm ), przeciw interesom przemysłow
ców. O głosił on ją „avow edly” [„otw arcie”] jako broszurę
stronniczą. O teorii renty au to r w spom ina w niej tylko po
bieżnie, a i w późniejszych swych pracach, które w mniejszym
lub większym stopniu dotyczą stale owej w a lki interesów,
pow raca do niej raz lub dw a razy jedynie okolicznościowo,
nie ujaw niając przy tym nigdy zainteresow ania naukowego,
ani nie dążąc naw et do ujęcia swych w yw odów w postaci sa
m odzielnego tem atu. W zw iązku z tym m ożna ocenić, jak
trafna jest następująca uw aga W ilhelm a T ucydydesa Roschera [47), który najwidoczniej nie zna pism A ndersona:
„N ależy się dziwić, że d o k try n a, której w 1777 r. praw ie nie do
strzeżono, sta ła się n araz w 1815 r. i w latach następnych przedm iotem
najbard ziej nam iętnych atak ó w i obrony, poruszała bow iem ta k zaostrzo
ne w ciągu tego czasu przeciw ieństw o m iędzy m onied i lan d ed in terest”
[interesam i ludzi p ien iąd za i interesam i właścicieli ziem skich]

{„D ie

G rundlagen d e r N a tio n a lö k o n o m ie " , w ydanie 3, 1858 r., str. 2 9 7 /2 9 8 ).

Z danie to zaw iera tyleż zmyśleń, co słów Po pierwsze, A n
derson nie n adał swemu poglądow i charakteru „d o ktryn y” ,
jak to uczynili W est, M althus i Ricardo. Po drugie, nie „pra
w ie” jej nie dostrzeżono, lecz „wcale” jej nie dostrzeżono. Po
trzecie, A nderson w ypow iedział ubocznie po raz pierwszy ten
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pogląd w rozpraw ie, która dotyczyła specjalnie tylko prze
ciwieństwa interesów - bardzo się ono w 1777 r. zaostrzyło przemysłowców i właścicieli ziemskich, „poruszała” tylko te
m at tej konkretnej w alki interesów , „nie tykając” w cale ogól
nej ||5001 teorii ekonom ii politycznej. Po czwarte, jeden z tych,
którzy ją zreprodukow ali, m ianowicie M althus, propagow ał tę
teorię w 1815 r. zupełnie tak samo w interesie of corn-laws,
jak ją w swoim czasie propagow ał A nderson. T ę samą doktry
nę jej au to r i M althus wyzyskali na rzecz własności ziemskiej,
R icardo zaś - przeciw ko tej własności. M ożna by więc naj
wyżej powiedzieć, że jedni z tych, co ją sform ułow ali, bronili
interesów własności ziemskiej, inni zaś z tych, co ją sform uło
w ali, walczyli Z tym i sam ym i interesam i, nie można by jednak
pow iedzieć, że w 1815 r. teorię tę zw alczali obrońcy własności
ziemskiej (M althus b rał ją bowiem w obronę jeszcze przed
R icardem ) ani że bronili jej antagoniści własności ziemskiej
(R icardo bowiem nie m iał potrzeby w ystępować przeciw M althusow i „w obronie” tej teorii, gdyż sam uw ażał, że M althus
jest jednym z jej autorów i w łasnym jego, R icarda, poprzedni
kiem. Pozostaw ało mu tylko „zw alczać” w nioski praktyczne
w ysnuw ane przez M althusa z tej teorii). Po piąte: „Poruszo
ne” przez W ilhelm a Tucydydesa Roschera przeciwieństwo m ię
dzy „ m onied” i „landed interest” nie m iało aż do owej chwili
absolutnie nic wspólnego ani z A ndersonow ską teorią renty,
ani też z jej reprodukcją, z jej obroną bądź z jej zwalczaniem.
Ja k W ilhelm Tucydydes mógł się o tym przekonać u Johna
Stuarta M illa {„Essays on som e unsettled questions of poli
tical econom y", Londyn 1844, str. 109/110), przez „m onied
class” [„klasę kapitalistów pieniężnych”] A nglik rozumie
1. tych, co wypożyczają pieniądze; 2. ci wypożyczający pienią
dze są ludźm i, którzy w ogóle żyją z procentów , albo też są
w ypożyczającym i pieniądze z zaw odu, jak bankierzy, m akle
rzy w ekslowi itd. Wszyscy ci ludzie - nadm ienia M ili - znaj
dują się jako „m onied class” w przeciwieństwie do „produ
cing class” [„klasy produkującej”] (przez któ rą M ili rozumie
„kapitalistów przemysłowych” , „besides the w orkingm en”
[„pom ijając robotników ”]), albo co najmniej różnią się od tej
klasy. W ilhelm Tucydydes m usiałby więc dostrzec, że intere
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sy „of producing class” , a więc też interesy of m anufacturers,
industrial capitalists oraz interesy of m onied class są dw iem a
zupełnie odm iennym i spraw am i, a klasy te są różnymi klasam i.
A n adto W ilhelm Tucydydes pow inien by też dostrzec, że
w alka m iędzy kapitalistam i przemysłowymi i właścicielami
ziemskimi bynajmniej nie była w alką m iędzy „m onied interest”
i „landed interest”. G dyby W ilhelm Tucydydes znał dzieje
ustaw zbożowych z 1815 r. oraz w iedział o w alce, k tó ra wokół
nich rozgorzała, to C obbett pouczyłby go już o tym, że borough-mongers [handlujący głosami wyborców miasteczko
wych] (landed interest) i loan-m ongers [wypożyczający pie
niądze] (monied interest) działali ręka w rękę przeciwko in
dustrial interest [interesom kapitalistów przemysłowych]. A le
C obbett jest „szorstki” . W reszcie dzieje la t 1815-1847 mu
siały chyba przekonać W ilhelm a Tucydydesa o tym, że prze
w ażnie monied interest, a po części naw et com mercial interest
[trudniący się handlem ] (np. L iverpool) znajdow ali się w w al
ce o ustaw y zbożowe w szeregach sprzym ierzeńców of landed
interest przeciw m anufacturing interest. 1500||
||5 0 2 | (Pan Roscher mógłby się co najwyżej dziwić, że tą
samą „d o k tryną” w 1777 r. posługiwano się na rzecz „lan d ed
interest”, w 1815 r. zaś - przeciw ko tym interesom i że dopiero
w ted y zwróciła ona na siebie uw agę i48l). |5 0 2 ||
||5 0 0 | G dybym chciał rów nie szczegółowo ośw ietlić wszyst
kie ordynarne fałszerstw a historii, których dopuścił się W il
helm Tucydydes w swych notatkach historyczno-literackich,
musiałbym napisać dzieło takiej samej objętości, jak jego „P o d 
staw y” , i dzieło to nie byłoby zaiste „w orth the paper it was
w ritten upon” [„w arte papieru, na którym by je napisano” ].
Jak jednak szkodliw ie może z kolei w pływ ać uczona ignorancja
takiego W ilhelm a Tucydydesa na badaczy czynnych w innych
dziedzinach nauki, o tym świadczy przykład pana A . Bastiana, który w swej pracy „D er M ensch in der G eschichte”,
1860 r., tom I, str. 374, odsyłacz, przytacza powyższe zdanie
W ilhelm a Tucydydesa, aby uzasadnić pew ne tw ierdzenie „psy
chologiczne” . N adm ienim y w naw iasach, że o Bastianie nie
można pow iedzieć: „m ateriam superabat opus” [„m ateriał
prześcignęło dzieło” (O w idiusz, „M etam orfozy”)]. „O pus” ra
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czej nie może uporać się tu z własnym m ateriałem surowym.
N ad to , nieliczne nauki, które „znam ” , pozw oliły mi ustalić,
że obznajmiony ze „ w szystkim i” naukam i pan B astian bardzo
często polega na autorytetach w rodzaju W ilhelm a Tucydydesa, czego taki „uniw ersalny uczony” nie może w ogóle uniknąć.
||5011 Spodziewam się, że nie spotka m nie zarzut, iż tra k tu 
ję W ilhelm a Tucydydesa „w sposób niem iłosierny” . A le w jak
„niem iłosierny sposób” poczyna sobie ten pedantyczny b ak a
łarz z samą nauką! W każdym razie tak samo wolno mi mó
wić o „zupełnych niepraw dach” , z którym i spotykamy się u nie
go, jak tonem wyniosłym i protekcjonalnym ośmiela się on mó
wić o „połowicznych praw dach” R icarda. A nadto W ilhelm
Tucydydes bynajmniej nie nadużyw a swej „uczciwości” , kiedy
podaje literaturę przedm iotu. K to nie jest „respectable [„po
w ażany”], ten nie istnieje też dla niego w znaczeniu historycz
nym ; np. Rodbertus nie istnieje d la Roschera jako teoretyk
renty gruntow ej, gdyż jest „kom unistą” . Prócz tego W ilhelm
Tucydydes nie grzeszy też dokładnością, naw et gdy chodzi
o „respectable w riters” [„poważanych pisarzy”]. Bailey np.
istnieje d la M c Cullocha, który wręcz uw aża, że pisarz ten
otw iera now ą epokę. N ie istnieje jednak dla W ilhelm a Tucy
dydesa. G dyby chciano popierać i spopularyzow ać w N iem 
czech naukę ||502| ekonom ii politycznej, to tacy ludzie jak
R odbertus pow inni by założyć pismo, którego łamy stałyby
otw orem dla wszystkich badaczy (lecz nie dla pedantów ,
bakałarzy i w ulgaryzatorów ) i m iałoby przede wszystkim na
celu w ykazanie nieuctw a zawodowych uczonych, zarów no w
dziedzinie samej nauki, jak i w dziedzinie jej historii. 1502||
*
1)5011 A ndersonow i obca była myśl o jakichkolw iek b a
daniach nad stosunkiem jego teorii renty do systemu ekonomii
politycznej. N ie pow inno to dziwić, gdy się zważy, że pierwsza
jego książka wyszła po upływ ie roku od ukazania się „W ealth
of nations” A dam a Smitha, czyli w czasie, kiedy „system eko
nomii politycznej” dopiero się w ogóle konsolidow ał, system
Steuarta bowiem ukazał się też zaledw ie o kilka la t wcześniej.
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Co się jednak tyczy m ateriału, którym A nderson rozporządzał
w obrębie rozpatryw anej przez niego specjalnej dziedziny, to
byl on bez w ątpienia w iększy od m ateriału, któ rym dyspono
w ał Ricardo. Podobnie jak w swej teorii pieniądza, która była
reprodukcją teorii H um e’a, Ricardo skupił uw agę głównie na
w ydarzeniach lat 1797-1809, tak też w teorii renty, tej repro
dukcji teorii A ndersona, zw racał uwagę jedynie na zjaw iska
ekonomiczne zw iązane ze wzrostem cen zboża w latach 1800-1815.
*
Jeżeli chodzi o charakterystykę R icarda, to bardzo znam ien
ne są następujące jego w ypow iedzi:
„B ard zo bym u b olew ał, gdyby w zg lęd y na korzyści jakiejś poszcze
gólnej kla sy pozw oliły zaham ow ać w zrost bogactw a i ludności k raju "
{Ricardo, ,,A n essay on th e in fluence o f a Iow price o f corn on th e profits o f sto c k etc.”, L o n d y n 1815, II w yd., str. 49).

K iedy im port of corn [im port zboża] jest wolny, „rołnicy
rozstają się z ziem ią” (tamże, str. 46). Znaczy to, że dla roz
woju produkcji poświęca się własność ziemską.
A le co by jeszcze nastąpiło, gdyby ów im port zboża był
wolny:
„N ie m ożna zaprzeczać, że p rzepadłoby trochę kapitału-, a le czy p o 
siadanie lu b zachow anie ka p itału jest celem czy środkiem ? N ie ulega
w ątpliw ości, że środkiem . T o , czego nam p o trzeb a, to obfitości to w a 
ró w " (bogactw a w ogóle), „i gdyby m ożna było dow ieść, że po św ię
cając część naszego ka p ita łu zd o ła lib yśm y p o w iększyć produkcję roczną
tych p rzedm iotów , k tó re przysparzają nam przyjem ności i szczęścia, to
nie m oglibyśm y chyba uskarżać się Z p o w o d u straty części naszego k a 
pita łu ” {„O n pro tectio n to agriculture", 4 w yd., L ondyn 1822, str. 60).

M ów iąc o „naszym kapitale”, Ricardo m a na myśli kapitał,
który nie należy ani do.nas, ani do niego, lecz który kapitaliści
ulokow ali w ziemi. A le „m y” - to przeciętna narodu. Pom no
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żenie „ naszego” bogactw a stanow i pomnożenie bogactw a spo
łecznego, które jest jako takie celem, bez w zględu na to, kto
m a w tym bogactw ie u d z ia ł!
„ D la osoby, k tó ra p osiada 20 00 0 f. szt. k ap itału i otrzym uje rocznie
2000 f. szt. zysku, jest sp raw ą zupełnie obojętną, czy jej k ap itał za
tru d n ia stu czy tysiąc ro b o tn ik ó w i czy w ytw orzone tow ary będzie m oż
na sprzedać za 10 000 czy 20 000 f. szt., byle tylko otrzym yw any przez
n ią zysk nie spadł poniżej 2000 i. szt. Czyż rzeczyw isty interes narodu
nie p rzed staw ia się p o d o b n ie? Jeśli przypuścim y, że rzeczywisty dochód
n etto n aro d u , jego re n ta i zysk pozostają bez zm iany, to bez znaczenia
jest, czy naród sk ład a się z dziesięciu czy dw unastu m ilionów m ieszkań
ców ” („P rinciples o f political eco n o m y”, w yd. 3, str. 4 16).

T u poświęca się „p ro letariat” w imię bogactw a. Jeśli prole
ta ria t jest czymś obojętnym d la istnienia bogactw a, to bo
gactw o jest czymś obojętnym dla istnienia proletariatu. M asa
sama przez się - m asa ludzka - is w orth nothing [nic nie jest
w arta]. Powyższe trzy przykłady d ają nam pojęcie [|502|
o naukowej im partiality [bezstronności] R icarda.
*
{Z iem ia {natura) itd. jest tym elem entem , w któ rym lokuje
się kap itał stosowany w rolnictwie. D latego też renta grunto
w a rów na się tu nadwyżce wartości produktu pracy, stwo
rzonego w obrębie tego elem entu, ponad przeciętną cenę owe
go produktu. Jeżeli natom iast jakiś elem ent natury (bądź
substancja), stanow iący własność pryw atną danej jednostki,
w ch o d zi do innej produkcji, której nie jest podstaw ą (fizycz
ną), to renty gruntow ej, jeżeli pow staje ona tylko w skutek te
go, że ów elem ent w chodzi do produkcji, nie może stanowić
nadw yżka wartości owego produktu ponad przeciętną cenę,
lecz stanow i ją jedynie nadw yżka ogólnej przeciętnej ceny te
go produktu ponad jego własną przeciętną cenę. N a przykład,
w odospad może zastąpić przemysłowcowi the steam -engine
[maszynę parow ą] i oszczędzić mu zużycie węgla. D ysponu
jąc tym w odospadem , przemysłowiec mógłby np. stale sprze
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daw ać przędzę po cenie wyższej od przeciętnej, osiągając d o 
datkow y zysk. Ten dodatkow y zysk otrzym uje właściciel ziem
ski w postaci renty, jeżeli posiada w odospad, a pan H opkins
wspom ina w swej książce o „rencie” , że w hrabstw ie Lancashire w odospady przynoszą nie tylko rentę, lecz, w zależności od
siły naturalnego spadku w ód, także rentę różniczkow ą l4,]. W
danym w ypadku renta jest tylko nadw yżką przeciętnej ceny ryn
ko w ej produktu ponad jego indyw idualną przeciętną cenę.}
1502||
*

||5 0 2 1 {W konkurencji należy rozróżniać dw ojaki ruch wy
równawczy. K apitały w obrębie tej samej sfery produkcji wy
rów nują ceny tow arów w ytworzonych w obrębie tej sfery do
jednakow ej ceny rynkow ej, bez w zględu na to, jaki jest sto
sunek wartości wspomnianych tow arów do tej ceny. G dyby
nie następow ało w yrów nanie m iędzy różnym i sferam i produk
cji, przeciętna cena rynkow a pow inna by równać się wartości
tow aru. K onkurencja w yrów nuje w artości między tymi różny
mi sferam i do przeciętnych cen, jeżeli wzajem nego oddziały
w ania kapitałów nie ham uje, nie zakłóca trzeci elem ent własność ziemi itd.}
[•4. B łę d y i zam ęt, które w ystępują u R odbertusa
w spraw ie stosunku m iędzy wartością a wartością dodatkow ą
p rzy podrożeniu produktu]
Z upełnie błędny jest pogląd R odbertusa, który sądzi, że
jeżeli dany tow ar jest droższy od innego, tzn. że realizuje w ię
cej czasu pracy niż inny, to - przy jednakow ej stopie wartości
d o datkow ej, czyli przy jednakow ym stopniu w yzysku robotni
k ó w w różnych sferach produkcji - tow ar ten pow inien d la 
tego zaw ierać też więcej nieopłaconego czasu pracy, w ięcej d o 
datkow ego czasu pracy. Jeżeli taka sama praca przynosi na
nieurodzajnym gruncie 1 kw arter, a na urodzajnym 3 kw ar
tery (to samo, jeżeli weźmiemy rok urodzajny lub nieurodzaj
ny), jeżeli taka sama praca przynosi na wysoce złotodajnym
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terenie 1 uncję złota, gdy na mniej złotodajnym lub już wy
eksploatowanym zaledw ie V 3 uncji, jeżeli taki sam czas pracy
potrzebny jest do w ytw orzenia 1 funta wełny, co i do w ytw o
rzenia 3 funtów przędzy w ełnianej, to d ’abord w artości 1 kw ar
tera i 3 kw arterów zboża, 1 uncji i V 3 uncji złota, 1 funta
w ełny i 3 funtów przędzy w ełnianej (mniej w artość zaw artej
w nich wełny) m ają taką sam ą wielkość. Z aw ierają jednakow ą
ilość czasu pracy, ergo - w myśl założenia - taką samą ilość
dodatkow ego czasu pracy. Ilość pracy dodatkow ej, którą za
w iera ów 1 kw arter zboża, jest oczywiście większa, ale d la te
go też mamy tu zaledw ie 1 kw arter, gdy natom iast w drugim
w ypadku mamy 3 kw artery; albo też w jednym w ypadku m a
my 1 funt w ełny, w drugim zaś - 3 funty przędzy (mniej w ar
tość m ateriału). A więc ilości [pracy dodatkow ej] rów nają
się sobie. A le rów nają się sobie także stosunkow e wielkości
wartości d odatkow e/, jeżeli porów nujem y jednostkę tow aru
z jednostką tow aru. W myśl założenia 1 kw arter zboża bądź
1 funt w ełny zaw iera taką samą ilość pracy, co 3 kw artery
zboża bądź 3 funty przędzy. K ap itał wyłożony na płacę robo
czą znajduje się zatem w obu w ypadkach w takim samym sto
sunku do w artości dodatkow ej. Jeden funt w ełny zaw iera trzy
razy więcej pracy niż 1 funt przędzy. Jeżeli w artość d o d a t
kow a jest trzy razy większa, to przypada ona na trzy razy
większy kapitał, wyłożony na płacę roboczą. Stosunek zatem
się nie zmienia.
O bliczenie R odbertusa jest tu zupełnie błędne albo zupełnie
błędnie porównuje on kapitał wyłożony na plącę roboczą
z ||5031 większą lub mniejszą ilością tow arów , w których reali
zuje się ta płaca robocza. Jest to jednak zupełnie mylny ra 
chunek, jeżeli - jak to zakłada Rodbertus - dana jest płaca
robocza albo stopa wartości dodatkow ej. T a sama ilość pracy,
np. 12 godzin, może w yrażać się w ilości x tow aru lub w ilości
3 x. W jednym w ypadku 1 x tow aru zaw ierałby ta k ą samą
ilość pracy i pracy dodatkow ej, jaką zaw ierają w drugim wy
padku 3x; w żadnym jednak z tych w ypadków nie wyłożono
by więcej niż 1 dzień pracy i w żadnym z nich stopa w artości
dodatkow ej nie byłaby na przykład w iększa od Vs. W pierw 
szym w ypadku Vs jednego x tak by się m iała do x, jak w
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drugim w ypadku Vs trzeć'« x m iałaby się do 3 x, a jeżeli te
3 x oznaczymy: x ’, x” , x”\ ro w każdym z nich, w każdym
x ’, x ”, x ” ’, 4/s przypadałoby na pracę opłaconą, i / 5 zaś na
nieopłaconą. N atom iast zupełnie słuszne jest to, że jeżeli w
w arunkach mniejszej produkcyjności m a się wytworzyć taką
sam ą ilość tow aru , jak w w arunkach w ięk sze) produkcyjności,
to tow ar zaw ierać też będzie więcej pracy, a tym samym i w ię
cej pracy dodatkow ej. A le w tedy w ykłada się również stosun
kowo większy kapitał. Aby w yprodukow ać 3 x, trzeba wyłożyć
(na płacę roboczą) trzy razy większy k apitał niż na produk
cję 1 x.
Rozumie się, że przemysł nie może przetworzyć więcej m a
teriału surowego, niż dostarcza go rolnictw o, nie może zatem
uprząść np. więcej funtów wełny, niż ich wytworzono. Jeżeli
więc produkcyjność przędzalnictw a w ełny się potroi, to w m e
Zmienionych w arunkach w ytw arzania w ełny trzeba by na p ra 
cę połączoną z produkcją w ełny zastosować trzy razy więcej
czasu niż przedtem , w ydatkow ać trzy razy większy kapitał,
gdy tymczasem przędzenie w ym agałoby tylko takiego sam ego
czasu pracy, aby przetworzyć tę potrójną ilość wełny. Stopa
wartości dodatkow ej pozostałaby jednak bez zmiany. T aka
sam a ilość pracy przędzarza m iałaby taką samą w artość jak
przedtem i zaw ierałaby taką sam ą w artość dodatkow ą. Praca
w ytw arzająca w ełnę zaw ierałaby trzy razy w iększą wartość
dodatkow ą, ale dlatego p o tro iła b y się też zaw arta w niej p ra 
ca, czyli kapitał wyłożony na płacę roboczą. Trzy razy większą
wartość d o datkow ą obliczano by tedy w stosunku do trzykroć
większego kapitału. N ie można by więc na p o d sta w ie tego
utrzymywać, że stopa wartości dodatkow ej w przędzalnictw ie
jest niższa od stopy w artości dodatkow ej w produkcji wełny.
M ożna by tylko powiedzieć, że kapitał wyłożony na płacę
roboczą jest w produkcji w ełny trzy razy większy niż w przę
dzalnictw ie (zakłada się bowiem , że zmiany w przędzeniu
i produkow aniu w ełny nie w ynikają ze zm ian w zastosow a
nym kapitale stałym).
W niniejszym kontekście niezbędne jest następujące roz
różnienie. T aka sama praca plus capital constant daje w nieufodzajnym roku mniej p ro d u k tu niż w roku urodzajnym , na
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nieurodzajnej glebie mniej niż na urodzajnej, w kopalni o m a
łej zaw artości kruszcu mniej niż w kopalni o większej zaw ar
tości kruszcu. Pierwszy * produkt jest tedy droższy, taka sama
ilość tych produktów zaw iera więcej pracy i więcej pracy d o 
datkowej-, za to w drugim w ypadku ilość owych produktów
jest tym większa. N astępnie: nie w pływ a to na stosunek m ię
dzy pracą opłaconą a nieopłaconą w każdej jednostce produktu
obu kategorii, jeżeli bowiem jednostka produktu zaw iera mniej
pracy nieopłaconej, to - w myśl założenia - zaw iera też w tym
samym stosunku mniej pracy opłaconej. Przypuszcza się prze
cież, iż nie następuje tu żadna zm iana w e wzajem nym stosun
ku m iędzy organicznymi częściami składow ym i kapitału, mię
dzy kapitałem zmiennym i stałym. Przypuszcza się, że taka
sam a sum a kapitału zm iennego i kapitału stałego daje w nie
jednakow ych w arunkach niejednakow e, w iększe lub mniejsze,
ilości produktu.
W idocznie pan R odbertus miesza tu w ciąż te spraw y i z sa
mego podrożenia produktu wysnuwa rozumiejący się sam przez
się - w jego m niem aniu - w niosek, że wartość d o datkow a po
w iększyła się. Co się tyczy stopy wartości dodatkow ej, to taki
wniosek jest już w myśl naszego założenia błędny, co się zaś
tyczy sumy w artości dodatkow ej, to jest tylko w tedy słuszny,
kiedy w jednym w ypadku wyłożono więcej kapitału niż w d ru 
gim, tzn. kiedy droższego produktu w ytw arza się taką sam ą
ilość, jaką przedtem w ytw arzano tańszego, bądź kiedy pom no
żenie ilości tańszego ** produktu (jak w przytoczonym wyżej
przykładzie z przędzeniem ) zakłada, że nastąpiło odpow iednie
pomnożenie ilości produktu droższego ***.
[5. Ricardo neguje istnienie renty absolutnej jest to sku tek jego błędów w ujm ow aniu wartośct\
||5 0 4 | Ricardo zapom ina niekiedy, ale w ie o tym, że renta,
a więc i w artość ziemi, może w zrastać, mimo iż stopa renty się
nie zm ienia albo się naw et zmniejsza, że zatem produkcyjność
♦ W rękopisie: ostatni. - R ed.
** W rękopisie: droższego. - Red.
*** W rękopisie: tańszego. - Red.
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rolnictw a też się zwiększa *. W ie o tym w każdym razie
A nderson i w iedzieli już Petty i D ’A venant. Spraw a nie na
tym jednak polega.
Ricardo pom ija zagadnienie renty absolutnej, której istnie
nie neguje ze w zglądów teoretycznych, wychodzi bowiem
z błędnej przesłanki, że jeżeli czas pracy jest czynnikiem, k tó 
ry określa w artość tow arów , to przeciętne ceny tow arów m uszą
równać się ich wartościom (dlatego dochodzi on też do błęd
nego w niosku praktycznego, że konkurencja urodzajniejszych
klas gruntów musi w ypierać z upraw y grunty mniej urodzajne,
naw et jeżeli przynosiły one przedtem rentę). G dyby wartości
tow arów były identyczne z ich przeciętnym i cenami, to absolut
na renta gruntow a - czyli renta gruntow a, k tó rą przynosi naj
gorszy spośród upraw ianych gruntów lub pierw otnie upraw ia
ny grunt - nie mogłaby w obu tych w ypadkach istnieć. Czym
jest przeciętna cena tow aru? Łącznym kapitałem (stałym oraz
zmiennym) wyłożonym na produkcję tego tow aru plus czas
pracy zaw arty w przeciętnym zysku, wynoszącym, dajm y na
to, 10%. G dyby więc k ap itał czynny w jakim ś elemencie tyl
ko dlatego w ytw arzał wartość w yższą od przeciętnej ceny, że
owym elem entem jest szczególny elem ent natury, np. ziemia,
to w artość tego tow aru byłaby w yższa od jego w artości, a ow a
n adw yżka wartości byłaby sprzeczna z pojęciem w artości, w
myśl którego w artość pow inna rów nać się określonej ilości
czasu pracy. M ogłoby się zdaw ać, że elem ent natury, coś zu
pełnie odm iennego od społecznego czasu pracy, stwarza w ar
tość. T o jest jednak niemożliwe. A więc kapitał umieszczony
po prostu w ziemi nie m oże przynosić renty. N ajgorsza ziemia
jest po prostu ziem ią **. Jeżeli lepsza ziemia przynosi rentę,
dow odzi to tylko, że różnica między pracą niezbędną ind yw i
dualnie a niezbędną społecznie utrw ala się w rolnictw ie, po
nieważ m a ona podstaw ę naturalną, gdy tymczasem w prze
myśle różnica ta stale zanika.
Z daw ałoby się tedy, że absolutna renta gruntow a nie może
* W rękopisie: mimo iż stopa renty, a więc również produkcyjność przemysłu
się nie zmienia albo się nawet zmniejsza. - Red.
** W oryginale gra słów. D er schlechteste Bodes ist der Boden scbleebtbin. Red.
11 - Marks, Engels - Dzieła, t. 26
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istnieć, że istnieć może jedynie różniczkowa renta gruntowa.
G dyby bowiem przyznać, że renta absolutna istnieje, znaczy
łoby to tyle, co przyznać, że taka sama ilość pracy (pracy
uprzedm iotow ionej, wyłożonej w postaci kapitału stałego, oraz
pracy zakupionej za pomocą płacy roboczej) stw arza różne
wartości, w zależności od tego, w jaki elem ent [w kłada się
tę pracę], bądź od m ateriału, który ta praca przetw arza. Jeżeli
się jednak przyzna, że istnieją takie różnice m iędzy wartościa
m i, mimo że w każdej ze sfer produkcji m aterializuje się w
produkcie ta ki sam czas pracy, to tym samym przyznaje się,
że nie czas pracy określa wartość, lecz coś odmiennego. O w a
różnica pom iędzy w ielkościam i wartości przekreśliłaby pojęcie
wartości, obaliłaby tezę, że substancją wartości jest społeczny
czas pracy, że zatem różnice między w artościam i mogą mieć
jedynie ilościowy charakter i że te ilościowe różnice mogą się
tylko rów nać różnicom pomiędzy ilościami zastosowanego spo
łecznego czasu pracy.
A więc zachow anie wartości - nie tylko określanie wielkości
wartości przez różną wielkość czasu pracy, lecz także substan
cji w artości przez pracę społeczną - wymaga negowania
absolutnej renty gruntowej. N egow anie zaś istnienia absolutnej
renty gruntowej może znajdow ać sobie dw ojaki w yraz:
Po pierwsze. N ajgorszy grunt nie może przynosić renty. J e 
żeli chodzi o grunty lepszych klas, to rentę tłumaczy fakt, że
produkty uzyskane na lepszych i gorszych ziemiach m ają taką
sam ą cenę rynkową. A le najgorsza ziemia jest po prostu zie
mią. N ie jest ona zróżnicowana. O d przemysłowej lokaty k a
pitału różni się ona tylko jako szczególna sfera lokow ania k a
pitału. G dyby przynosiła rentę, ow a renta m iałaby za przy
czynę okoliczność, że taka sama ilość pracy ulokow ana w róż
nych sferach produkcji w yraża się w różnych wartościach, że
zatem nie sama ilość pracy określa w artość i że produkty za
w ierające jednakow e ilości pracy nie rów nają się sobie.
||5051 [Po wtóre.] A lbo też pierw otnie uprawiana ziem ia
nie może przynosić renty gruntowej. Czym bowiem jest pier
w otnie upraw iana ziem ia? „Pierw otnie” upraw iana ziemia nie
jest ani lepsza, ani gorsza. Jest po prostu ziemią, ziemią nie
zróżnicowaną. O d lokaty kapitału w przemyśle jego lokata
A 56
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w rolnictw ie może się pierw otnie różnić jedynie pod w zględem
sfer, w których ow e kapitały ulokow ano. Poniew aż jednak
takie same ilości pracy w yrażają się w takich samych zoartościach, przeto nie m a absolutnie pow odu, aby kapitał ulokow a
ny w ziemi przynosił jeszcze rentę oprócz zysku, chyba że taka
sama ilość pracy zastosow ana w tej sferze wytw orzyłaby w y ż
szą wartość, w skutek czego nadw yżka tej wartości ponad
w artość w ytw orzoną w przemyśle tw orzyłaby zysk dodatkow y
rów nający się rencie. Byłoby to wszakże równoznaczne z tw ier
dzeniem , że ziem ia jako ta k a stw arza w artość, czyli oznacza
łoby uchylenie samego pojęcia wartości.
A więc pierw otnie upraw iana ziemia nie może pierw otnie
przynosić renty, w przeciwnym bowiem razie obalona została
by cała teoria wartości. Z tym bardzo łatw o (aczkolw iek by
najm niej nie koniecznie, jak w skazuje A nderson) kojarzy się
następnie wyobrażenie, że pierw otnie ludzie w ybierali oczy
wiście na grunty upraw ne nie ziemię najgorszą, lecz najlepszą;
że zatem ziem ia, która pierw otnie nie przynosiła renty, przy
nosi ją później, gdyż ludzie muszą brać pod pług grunty gor
szej jakości i w tym descensus [schodzeniu] do A vernusa P°l,
do coraz gorszych gruntów , w raz z rozwojem cywilizacji
i zwiększeniem się liczby ludności, renta musi pow staw ać na
pierw otnie uprawianej najurodzajniejszej ziem i, a potem gradatim [stopniowo] na następnej, gdy tymczasem najgorsza zie
mia, która wciąż reprezentuje po prostu ziemię - szczególną
sferę lokow ania kapitału - nigdy nie przynosi renty. W szystko
to jest ze sobą mniej więcej logicznie powiązane.
Jeżeli natom iast w iadom o, że przeciętne ceny nie są iden
tyczne z wartościam i, że przeciętna cena tow aru może równać
się jego wartości, ale może też być od niej większa lub mniej
sza, to kw estia, samo zagadnienie, przestaje istnieć, a zarazem
stają się też zbędne hipotezy, za których pomocą usiłowano
zagadnienie to rozwiązać. Pozostaje tylko pytanie, dlaczego
w rolnictw ie wartość towaru, a w każdym razie jego cena,
przewyższa nie jego wartość, lecz jego przeciętną cenę? A le
pytanie to nie m a już nic w spólnego z podstaw am i teorii,
z określaniem w artości jako takim .
R icardo bez w ątpienia w ie o tym, że „względne w artości”
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tow arów zm ieniają się w zależności od różnego stosunku mię
dzy wchodzącym do ich produkcji capital fixe i kapitałem
wyłożonym na płace robocze {dw a te kapitały bynajmniej
nie stanow ią przeciw ieństw a; przeciw staw ne są capital fixe
i capital circulant, a capital circulant obejm uje nie tylko płacę
roboczą, lecz także m ateriał surowy i m atières instrum entales.
W przemyśle górniczym i rybołów stw ie np. m usiałby istnieć
taki sam stosunek między kapitałem wyłożonym na płacę ro
boczą a capital fixe, jaki istnieje w kraw iectw ie m iędzy k a
pitałem wyłożonym na płacę roboczą a wyłożonym na m ateriał
surow y}. Ricardo w ie jednak zarazem , że owe w zględne w ar
tości w yrów nuje konkurencja. Różnicę tę w prow adza on n a
w et jedynie po to, aby owe różne lokaty kapitału przynosiły
taki sam przeciętny zysk. Znaczy to, że w zględne wartości,
o których m owa jest u R icarda, nie są niczym innym niż prze
ciętnym i cenami. N ie przychodzi mu w cale do głowy, że w ar
tość jest czymś innym niż przeciętna cena. D ochodzi on tylko
do wniosku o ich identyczności. Poniew aż jednak przy różnym
stosunku między organicznymi częściami składow ym i kapitału
identyczność ta nie istnieje, przeto Ricardo zakłada, że stanow i
o n a w yw ołany przez konkurencję fakt, którego nie można
wytłumaczyć. Z tego samego pow odu nie nasuw a mu się też
pytanie: dlaczego w artości produktów rolnych nie w yrów nują
się do przeciętnych cen? ||5 0 6 | Przeciwnie, przypuszcza on,
że owe wartości w yrów nują się, i z tego punktu w idzenia
ujmuje zagadnienie.
Rzecz to absolutnie niezrozum iała, czemu zuchy w rodzaju
W ilhelm a Tucydydesa kruszą kopie w obronie Ricardow skiej
te o rii renty gruntowej. Z ich punktu w idzenia „połowiczne
-prawdy” R icarda, jak się protekcjonalnie w yraża Tucydydes,
tracą całą swą wartość.
Zagadnienie to tylko dlatego istnieje d la R icarda, że w ar
tość określana jest przez czas pracy. U owych zuchów spraw a
m a się inaczej. W edług Roschera natura jako taka m a wartość.
Powrócim y jeszcze do tego tem atu I51k Znaczy to, że Roscher
absolutnie nie w ie, czym jest wartość. D laczegóż więc nie
m iałby przypuszczać, że wartość ziem i od samego już początku
wchodzi w skład kosztów produkcji i kształtuje rentę, d la
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czegóż by, w celu w ytłum aczenia renty, nie m iał założyć, że
istnieje w artość ziemi, to znaczy renta?
Pojęcie „koszty produkcji” jest u tych zuchów frazesem bez
treści. W idzim y to u Saya. W artość tow aru określają w edług
niego koszty produkcji - kapitał, ziemia, praca. A le jego zda
niem powyższe koszty określa z kolei popyt i podaż. Innymi
słowy, nie m a żadnego określania wartości. Poniew aż ziemia
świadczy „usługi produkcyjne” , to dlaczegóż by czynnikami
określającym i cenę tych „usług” nie miały być popyt i podaż,
tak samo jak określają one u Saya cenę usług wyświadczanych
przez pracę lub kapitał? A ponieważ „usługi ziem i” znajdują
się w posiadaniu pewnej kategorii sprzedaw ców , to dlaczegóż
by ich artykuł nie mógł mieć prix courant [ceny rynkowej],
dlaczegóż by renta gruntow a nie m ogła istnieć w charakterze
elem entu ceny?
W idzim y więc, że W ilhelm Tucydydes w cale nie m iał po
w odu, aby się tak „irytow ać” , w ystępując w obronie teorii R i
carda.

[6. T eza Ricarda o stałym podnoszeniu się cen zboża.
Tablica przeciętnych cen zboża w latach 1641-1859]
A le jeżeli pominiemy spraw ę absolutnej renty gruntow ej,
to w związku z Ricardem pozostaje jeszcze do rozpatrzenia
następujące zagadnienie:
Liczba ludności w zrasta, a w raz z liczbą ludności w zrasta
popyt na produkty rolne, których cena idzie w skutek tego
w górę, podobnie jak to w analogicznych w ypadkach byw a
w przemyśle. A le w przemyśle ceny przestają rosnąć z chwilą,
kiedy działanie popytu wyw ołało już w zm ożoną podaż tow a
rów. W artość produktu w raca w tedy na swój daw ny level
[poziom] albo raczej spada poniżej tego level. Jednakże w rol
nictwie nie rzuca się owej nad w yżki produktu na rynek ani
po daw nej cenie, ani po niższej. K osztuje ona więcej, w skutek
czego w yw ołuje stałe podnoszenie się cen rynkowych, a tym
samym w zrost renty. Czyż zjawisko powyższe można inaczej
objaśnić niż w ten sposób, że w ypada uciekać się do upraw y
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coraz mniej urodzajnych gruntów , że w ytworzenie takiego sa
mego produktu w ym aga coraz więcej pracy, że rolnictw o staje
się coraz bardziej jałow e? Co w latach 1797-1815 było w
Anglii przyczyną tego - wyłączając w pływ deprecjacji pie
niądza - że w raz z szybkim wzrostem liczby ludności poszły
w górę ceny produktów rolnych? N ic tu nie dow odzi fakt,
że ceny te znów potem spadły. N ic tu też nie dow odzi fakt,
że przywóz z rynków obcokrajowych był odcięty. Wręcz prze
ciwnie. Stan ten stworzył dopiero właściw e w arunki po tem u,
aby praw o renty gruntowej mogło ujawnić się w czystej posta
ci. Okoliczność bowiem, że A nglię odcięto od przywozu z k ra
jów obcych, narzuciła jej w łaśnie konieczność, by w ew nątrz
kraju brano pod pług coraz m niej urodzajne grunty. Z jaw iska
tego nie tłum aczy fak t absolutnego w zrostu renty, powiększy
ła się bowiem nie tylko łączna suma renty, lecz rów nież i jej
stopa. Poszła w górę cena kw artera pszenicy itd. N ie tłum a
czy też tego zjaw iska deprecjacja pieniądza, gdyż deprecjacja
ta mogłaby co praw da objaśnić, dlaczego w raz ze znacznym
rozwojem produkcyjności w przemyśle spadły ceny produktów
przemysłowych, a tym samym w zględnie w zrosły ceny produk
tów rolnych, nie mogłaby jednak wytłumaczyć, czemu należy
przypisać, że oprócz owego w zględnego wzrostu cen produk
tów rolnych - ceny ich wciąż także absolutnie wzrastały. Po
dobnie też nie można owego zjaw iska uw ażać za sku tek
zmniejszenia się stopy zysku. Stopa zysku nie zdołałaby nigdy
wytłumaczyć zm iany cen, lecz jedynie zm ianę w podziale w ar
tości bądź ceny między w łaściciela ziemskiego, przemysłowca
i robotnika.
Co się tyczy deprecjacji pieniądza, to przypuśćmy, że
1 f. szt. rów na się teraz 2 f. szt. Jeden kw arter pszenicy, który
daw niej kosztow ał 2 f. szt., kosztuje teraz 4 f. szt. Jeżeli za
łożymy, że produkt przemysłowy spadł do Vio swej poprzed
niej w artości, to daw niej w artość jego rów nała się 20 szylin
gom, dziś rów na się 2 szylingom. Jednakże te 2 szylingi rów na
ją się teraz 4 szylingom. D eprecjacja pieniądza, podobnie jak
i nieurodzaj, mogłaby oczywiście wywrzeć tu pewien wpływ.
||5071 Pom ijając wszakże wszystko powyższe, można zało
żyć, że jeżeli wziąć pod uw agę ówczesny stan rolnictwa (cho160
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dzi o pszenicę), upraw ą objęto nieurodzajne grunty. T e same
grunty stały się potem urodzajne, gdyż renty różniczkowe jeśli chodzi o ich stopę - obniżyły się, o czym św iadczą ceny
pszenicy, najlepszy pod tym w zględem barom etr.
N ajw yższe ceny [przypadają na lata] 1800 i 1801 oraz 1811
i 1812; [z tych lat] dw a pierwsze są latam i nieurodzaju, a dw a
ostatnie - latam i największej deprecjacji pieniądza. L ata 1817
i 1818 były też latam i deprecjacji. Jeżeli jednak wyłączyć te
lata, to otrzym am y chyba przeciętną cenę (spraw dzić później).
G d y porów nuje się ceny pszenicy itd. w różnych okresach
rocznych, w ażną zarazem spraw ą jest skonfrontow anie w y tw o 
rzonych ilości produktu z ceną za kw arter, w ten bowiem
sposób wychodzi na jaw wpływ, który dodatkow a produkcja
zboża w yw iera na cenę.
I
A vera g e oheat prices [przeciętne ceny pszenicy]
R oczna

C e n a n a jw y ż sz a

C e n a n a jn iż sz a

p rz e c ię tn a

cena

1641-1649
1650-1659
1660-1669
1670-1679
1680-1689
1690-1699

60 szyi. 5*/s pens*
45 „ 8*/io „
44 ,, 9 pensów
44 ,, 8*/io pensa
35
7*/io fi
50

[75 szyi.
68 „
65 „
61 ,,
41
63 ..

6 pens. (1645)]
1 ,, (1650)
9 ,, (1662)
(1674)
5 pens. (1681)
1
(1695)

[42 szyi. 8 pens. (1646)]
23 „ 1 „
(1651)
32 11 - (1666 i 1667)
(1676)
33 „ 22 „ 4 pens. (1687)
30 „ 2 ,, (1691)

Przeciętna cena w okresie 50 lat od 1650 do 1699 r. wynosi
(w stosunku rocznym) 44 szylingi 2Vs pensa.
W ciągu dziewięcioletniego okresu od 1641 do 1649 the
highest yearly average price [najwyższa przeciętna cena w sto
sunku rocznym] wynosząca 75 szylingów 6 pensów przypada
na rok rewolucji, 1645 r., następnie 71 szylingów 1 pens na
1649 r., 65 szylingów 5 pensów na 1647 r. i najniższa cena,
gdyż 42 szylingi 8 pensów, na 1646 r.
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ii

1700-1709
1710-1719
1720-1729
1730-1739
1740-1749

Yearly average
price

Highest and lowest price«
[Najwyższe i najniższe ceny]
w każdym decennial period
[dziesięcioletnim okresie]

35 szyi.
43 „
37 ,f
31 „
31 ,,

69 szyi.
69 ..
48 m
58 „
45 ,,

Vio pensa
6Vu
37/io
56/io
7»/io

9 pens.
4
5
2
1

(1709)
(1710)
(1728)
(1735)
(1740)

25 szyi. 4 pens. (1707)
31 „ 1 „ (1719)
30 „ 10 .. (1723)
23 „ 8 „ (1732)
22 „ 1 „ (1743
i 1744)

Przeciętna cena roczna w ciągu 50 lat od 1700 do 1749 r.
w ynosi 35 szylingów 92S/so pensa.
III

1750-1759
1760-1769
1770-1779
1780-1789
1790-1799

Yearly average
price

Highest and lowest prices w każdym
decennial period

36 szyl.
40 i ,
45 „
46
57 „

53 szyl. 4 pens. (1757)
53 i , 9 ,, (1768)
52 „ 8 ,, (1774)
52 „ 8 ,, (1783)
(1796)
78 „ 7 „

45/u pensa
4*/io „
3*/io „
9*/io „
66/ie „

28 szyl. 10 pens.
26 „
9
33 „
8 „
35 „
6 ,,
43 „
-

(1750)
(1761)
(1779)
(1780)
(1792)

Roczna average w ciągu 50 la t od 1750 do 1199 r. wynosi
45 szylingów 3ri!so pensa.
IV
Yearly average price

1800-1809
1810-1819

1820-1829
1830-1839
1840-1849
1850-1859
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Highest and lowest yearly average prices
w każdym decennial period

84 szyl. 86/io pensa 119
113
91 „
48/i0 99
126
109
106
58 „ 97/io >.
68
56 „
8B/to „
66
55 ^
14/ id ,,
69
53 „ 47/w „
74

szyl. 6 pens
M 10
„
6
»,
9 „
„
5 „
„
6 „
»,
4 „
„
5 „
„
9 „

(1801)
(1800)
(1812)
(1813)
(1810)
(1825)
(1831)
(1847)
(1855)

58 szyl. 10 pens (1803)
65 ..
74
‘
74 „
44
39 »
44 ».
40 „

7
4
6
7
4
6
4

i,
„
„
„
»,
„
„

(1815)
(1814)
(1819)
(1822)
(1835)
(1849)
(1850)

Strona „T eo rii w artości d o d atk o w ej” w rękopisie M arksa z ta b e lą p rze
ciętnych cen pszenicy w latach 1 6 4 1 -1 7 4 9
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Y ea rly average w ciągu 50 lat od 1800 d o 1849 r.: 69 szy
lingów 69/so pensa.
Y e a rly average w ciągu 60 la t od 1800 do 1859 r.: 66 szylin
gów 914/i5 pensa.
A więc yearly averages:
1641-1649
1650-1699
1700-1749
1750-1799
1800-1849
1850-1859

60 szyi. 5 2/s pensa
44 „
2 i/s
35
929/50
45 „
3 13/50
„
69 „
6 9/so
„
53 „
4 7/10
„

„

„
„

*

Sam W e st mówi, co następuje:
„Jeżeli rolnictw o d o p ro w ad zono do lepszego stanu, to na gruntach
Jru g iej i trzeciej jakości m ożna uzyskiwać p ro d u k t rów nie niew ielkim
kosztem , jak starym system em na gruntach pierw szej jakości” (Sir E d 
w ard W e st, „Price o f corn a nd w ages o f la b o m " , L o n d y n 1826, str. 98).

[7. C zym w edług dom niem ania H opkinsa różni się renta
absolutna o d renty różniczkowej. O bjaśnienie renty gruntow ej
przez fa k t istnienia pryw atnej własności ziem i]
H o p kin s trafnie ujmuje różnicę m iędzy rentą absolutną
a różniczkową-.
„ Z a sa d a k o n kurencji sp raw ia, że w tym sam ym k raju nie m ogą ist
nieć d w ie stopy zysk u ; jed n ak że to określa w zg lęd n e re n ty, nie określa
jed n ak ogólnej przeciętn ej re n ty” (T h o m a s H o p kin s, „ O n ren t o f land,
a n d its in flu en ce o n subsistence and p o p u la tio n ”, L o n d y n 1828, str. 30).

||5 0 8 a | H opkins w następujący sposób odróżnia pracę p ro 
dukcyjną od nieprodukcyjnej, albo - jak się on w yraża - pier
w otną od w tó rn ej:
„G d y b y w szystkich ro b o tn ik ó w zatru d n ian o w tym sam ym celu, jak
zatru d n ia się szlifierza diam en tów lub śpiew aka operow ego, to zabra-
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ki o by w k rótk im czasie bogactw a, k tó re służy do ich utrzym ania, nic
b o w iem z w ytw arzanego bogactw a nie stałoby się kapitałem . G dyby
w ta k i sposób z atru d n ian o znaczną część robotników , to płace byłyby
niskie, gdyż stosunkow o n iew ielką część tego, co się w ytw arza, m ożna
by zużytkow ać w charak terze k a p ita łu ; gdyby jed n ak w podobny spo
sób z atru d n ian o tylko nielicznych robotników , a niem al wszyscy byliby,
rzecz p ro sta, roln ik am i, szew cam i, tkaczam i itp ., to prod u k o w an o by
dużo k ap itału i place m o g łyb y być stosunkow o w ysokie” (tam że, str.
8 4 /8 5 ). „ W

jednym szeregu ze szlifierzem diam entów i śpiew akiem

należałoby umieścić tych w szystkich, którzy pracują dla właścicieli ziem 
skich lu b ren tieró w i otrzym ują w postaci płacy część ich d o ch o d u ;
należałoby faktycznie um ieścić tu tych w szystkich, których praca ogra
nicza się tylko do w y tw arzan ia rzeczy spraw iających przyjem ność w łaści
cielom ziem skim o raz ren tiero m i którzy w zam ian za sw ą pracę otrzy
m ują część ren ty w łaściciela ziem skiego lub dochodu ren tiera. Są to
wszystko robotnicy produkcyjni, jed n ak że cała ich praca m a na celu
przekształcenie b ogactw a, k tó re istnieje w postaci renty i dochodu rocz
nego, w jak ąś in n ą form ę, k tó ra by bardziej zad o w a la ła w łaściciela
ziem skiego i r e n tie ra ; i d lateg o robotnicy ci są w tó rn ym i producentam i.
W szyscy inni robotnicy są p ierw o tn ym i pro d u cen tam i” (tam że, str. 85).

D iam en t oraz śpiew, jako że zarów no jedno, jak i drugie
stanow i zrealizow aną pracę, można - jak wszystkie tow ary przekształcić w pieniądz, a jako pieniądz - w kapitał. Je d 
nakże przy tej przem ianie pieniądza w kapitał należy rozróż
niać dw a momenty. W szystkie tow ary m ożna przekształcić
w pieniądz, a jako pieniądz - w kapitał, gdyż w form ie pie
niądza wygasa w łaściw a im w artość użytkowa i cechująca ją
szczególna form a naturalna. W szystkie tow ary są pracą uprzed
m iotow ioną w form ie społecznej, w której pracę tę można
wymienić na każdą realną pracę, czyli przekształcić w każdą
form ę realnej pracy. N atom iast okoliczność, czy tow ary, które
są produktem pracy, m ogą jako takie wejść znów w skład
kapitału produkcyjnego w charakterze jego elem entów , zależy
od tego, czy natura ich wartości użytkowych pozw ala im wejść
ponow nie do procesu produkcji - bądź jako obiektyw ne w a
runki pracy (jako narzędzia produkcji i m ateriał), bądź też
jako subiektywne w arunki pracy (jako środki utrzym ania ro 
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botników ) (a więc jako elem enty kapitału stałego lub zm ien
nego).
„W ed łu g um iarkow anych obliczeń i spisu ludności z 1821 roku cały
p ro d u k t n etto , który otrzym ują w Irlan d ii w łaściciele ziemscy, państw o
i w łaściciele dziesięcin, w ynosi 203/4 m iliona f. szt., natom iast w szystkie
płace w ynoszą zaled w ie 14 114 000 f. szt.” (tam że, str. 9 4 ).
„W ieśniacy” w e W łoszech „płacą na ogól właścicielow i ziem skiem u
tytułem renty połow ę, a n aw et więcej niż połow ę p ro d u k tu , i to przy
um iarkow anej spraw ności rolnictw a i szczupłym zasobie k ap itału trw a 
łego. W iększa część ludności składa się z w tórnych producentów i z w ła
ścicieli ziem skich, gdy pierw otni producenci stanow ią na ogół klasę lu
dzi żyjących w nędzy i p o niżeniu” (tam że, str. 1 0 1/102).
„ T o sam o w idzim y w e F rancji za L udw ika X IV [jak i za L udw ika XV
i L u d w ik a X V I]. W edług Y ounga renty, dziesięciny i po d atk i w yno
siły 140 905 3 04 f. szt. R olnictw o znajdow ało się w ted y w żałosnym
stanie. L udność Francji w ynosiła 26 363 074 osób. G d y b y ludność p ra 
cująca ró w n ała się n aw et 6 m ilionom rodzin, co jest liczbą w ygóro
w aną, to k ażd a z tych rodzin m usiałaby dostarczać dorocznie w łaści
cielow i ziem skiem u, kościołow i i państw u, bezpośrednio lub pośrednio,
przeciętnie o k oło 23 f. szt. b ogactw a n e tto ” . W edług danych. Y ounga,
uw zględniając jeszcze ró żn e inne okoliczności, na rodzinę robotniczą
w ypad a „rocznie p ro d u k t w artości 42 f. szt. 10 szylingów , z której to
kw oty 23 f. szt. m usi ona płacić innym osobom , a 19 f. szt. 10 szylin
gów p ozostaje n a w łasne jej utrzym anie” (tam że, str. 1 0 2/104).

Zależność ludności od kapitału.
„B łą d p an a M alth u sa i jego zw olenników m a za p odstaw ę przy
puszczenie, że zm niejszenie liczby ludności robotniczej nie pociągnie za
sobą o d p o w ied n ieg o zm niejszenia ka p ita łu "

(tam że, str.

118). „P an

M alth u s zapom ina, że p o p y t [na robotników ] jest ograniczony przez te
środki, k tó re służą d o w y p ła ty ro b o tn iko m ich za ro b kó w , i ” że „środki
te nie po w stają w sposób żyw iołow y, lecz że zaw sze stw arza je p rzed tem
praca" (tam że, str. 122).

Jest to właściwy pogląd na akum ulację kapitału. Jednakże
means [środki] m ogą w zrastać, a więc może w zrastać ilość of
W
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surplus produce [produktu dodatkow ego], czyli surplus labour
[pracy dodatkow ej], mimo że ilość pracy w takim samym stop
niu nie w zrasta.
„N ieco dziw ny w y d aje się ów silny pociąg d o w yobrażania n a d w y żki
bogactw a jak o czegoś ko rzystn ego d la klasy robotniczej z tego pow odu,
że n adw yżka ta stw arza m ożn ość zatrudnienia. Je d n ak że rzeczą oczy
w istą jest, ||5 0 9 | że m oże ona stw arzać m ożność zatru d n ien ia nie d la 
tego, iż jest n a d w y żka , że m a ta k ą moc, lecz d latego, iż jest bogactw em ,
któ re stw o rzyła praca. A z drugiej strony dow odzi się rów nocześnie, że
d o d a tk o w a ilość pracy [robotników ] jest czymś szk o d liw y m d la klasy
robotniczej, chociaż praca ta w ytw arza trzy razy w ięcej, niż sam a kon
sum uje” (tam że, str. 126).
„G d y b y dzięki stosow aniu lepszych m aszyn m ożna było cały p ier
w otny p ro d u k t pow iększyć z 200 do 250 alb o 300, gdy tym czasem na
n a d w y żk ę bogactw a i zysk p rzypadałoby tylko 140, to d la pierw otnych
p rod u cen tó w pozostałby, rzecz jasna, fundusz płac w w ysokości 110 bądź
160, zam iast 6 0 ” (tam że, str. 128).
„S ytuacja ro b o tn ik ó w pogorszyła się bądź w skutek tego, że p a ra li
żuje się ich siłę w ytw órczą, b ąd ź też d lateg o , że o d b iera się im to, co
w ytw orzyli” (tam że, str. 129).
„ N ie , m ów i pan M alth u s, «ciężar, k tó r y dźw igacie, bynajm niej nie
jest przyczyną waszej n ęd zy ; przyczyną nędzy jest tylko to, że Za dużo
osób d źw ig a ó w ciężar»” (tam że, str. 1 34).
„O g ó ln a zasad a, w myśl której k o s zty produkcji określają w artość
w ym ienną w szystkich to w aró w , nie obejm uje w cale m ateriałów p ier
wotnych-, jed n ak że p reten sje, k tó re roszczą sobie do p ro d u k tu posiada
cze owych m ateriałó w pierw otnych, spraw iają, że renta w chodzi w skład
w artości”

(T b . H o p kin s, „ E conom ical inquiries rela tive to th e law s

w hich regulate ren t, p ro fit, w ages an d th e va lu e o f m o n ey" , L o n d yn
1822, str. 11).
„ R enta, czyli o p ła ta za u żytkow anie, jest zupełnie naturalnym n a 
stępstw em

własności,

czyli

w prow adzenia

prawa

własności"

(tam że, str. 13).
„R en tę m oże przynosić w szystko, co m a n astępujące w łaściw ości:
po p ierw sze, d an y o b iek t m usi być stosunkow o rz a d k i; po w tóre, musi
mieć zdolność w spom agania pracy w w ielkim dziele produkcji” (tam że,
str. 14). N ie należy oczywiście przypuszczać, że m a się do czynienia
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z przypadkiem , kiedy „ziem ia w porów naniu z pracą i z kapitałem
zasto so w a n ym na te j zie m i zn ajduje się w ta k w ielkiej obfitości” {abun
dance o r scarcity o f lan d [obfitość lub niew ielkie zasoby ziem i] są
oczywiście czymś w zg lęd n ym i zależą od disposable quantity of labour
an d cap ital [ilości pracy i k ap itału , k tó rą m a się do dyspozycji]}, ,,że
nie m ożna żąd ać renty, gdyż ziem ia nie jest w tedy rzadkim o b iek tem "
(tam że, str. 21).
,,W niektórych krajach właściciel ziem ski p o trafi wycisnąć pięćdziesiąt
procent, a w innych nie m oże osiągnąć naw et dziesięciu. W urodzajnych
okolicach W schodu człow iek m oże się utrzym ać z trzeciej części pro 
d uktu w łasnej

pracy, k tó rą zastosow ał do upraw y ziem i; natom iast

w niektórych okręgach S zw ajcarii i N orw egii ściąganie dziesięciu procent
m ogłoby w yw ołać w y lu dnienie kraju... N ie potrafim y ustalić, gdzie leży
naturalna granica renty, k tó rą m ożna ściągnąć; stanow i ją jedynie o g ra
niczona zdolność płatnicza tych, co ją płacą” (tam że, str. 3 1 ), a „tam ,
gdzie istnieją gorsze grunty, granicę stanow i konkurencja ow ych gorszychgrun tó w Z gruntam i lep szym i" (tam że, str. 3 3 /3 4 ).
„ W A nglii [leży odłogiem ] dużo ziem i grom adzkiej, której n atu raln a
urodzajność d o rów nyw a urodzajności znacznej części dzisiejszych grun
tó w upraw nych w o w ych czasach, k ie d y icb jeszcze nie w zięto p o d plug -,
niem niej

jed n ak

p rzekszta łcen ie

takich

Ziem

grom adzkich

w

grunty

upra w n e w ym aga ta k w ielkich ko sztó w , ż e grunty te nie będą płacić
od se tek o d zu żytych na te n cel pien ięd zy, licząc w ed łu g zw y k łe j sta w k i
procentow ej, i nic n ie pozo sta n ie na rentę Za naturalną urodzajność gle
by. A w szystko to m im o korzyści, k tó re przynosi bezpośrednie stosow a
nie pracy po p artej przez u m iejętne użycie kapitału i zaopatrzonej w ta 
nie tow ary przem ysłow e, o raz m im o w ażnej okoliczności, k tó rą stanow ią
przebiegające w pobliżu d o b re drogi itd ... D zisiejszych właścicieli ziem 
skich m ożna po czytyw a ć za posiadaczy całej te j nagrom adzonej pracy,
którą w y d a tk o w a n o o d w ie k ó w , ab y ziem ia osiągnęła sw ó j dzisiejszy
po zio m pro d u kcyjn o ści" (tam że, str. 35 ).

M a to bardzo doniosłe znaczenie, gdy chodzi o rentę grun
tową, zwłaszcza w tedy, kiedy liczba ludności zaczyna naraz
pokaźnie w zrastać, jak to było w latach 1780-1815 w następ
stwie postępów poczynionych przez przemysł, i kiedy w skutek
tego wzięto nagle pod pług znaczną część obszarów, które
dotychczas leżały odłogiem. Ugory te mogą być równie żyzne,
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ba, m ogą być naw et żyźniejsze, niż były stare grunty, zanim
nagrom adziły w sobie kulturę w ieków . Jednakże od nowizny
w ym aga się - jeżeli nie m a ona sprzedaw ać swego produktu
po w yższej cenie - aby urodzajność jej rów nała się, po pierw 
sze, naturalnej urodzajności gruntów , które się już upraw ia,
¡|510| a po w tóre - ich sztucznej, wytworzonej przez kulturę,
urodzajności, która teraz stała się jednak naturalną urodzaj
nością. W ten sposób grunty, które zaczęto teraz upraw iać,
musiałyby być o w iele urodzajniejsze od starych gruntów
w czasie, kiedy ich jeszcze nie upraw iano.
N a to m ożna jednak powiedzieć:
U rodzajność ziemi upraw nej zależy przede wszystkim od
jej naturalnej urodzajności. O d naturalnych właściwości grun
tów , które zaczęto upraw iać, zależy tedy, czy posiadają one tę
stanow iącą dzieło natury i w niej m ającą swe źródło urodzaj
ność, czy też jej nie posiadają. W obu w ypadkach urodzajność
ta nic nie kosztuje. D ruga zaś część urodzajności ziemi upraw 
nej jest produktem sztucznym, który pow stał dzięki kulturze,
dzięki lokacie kapitału. Jednakże ta część produkcyjności po
ciągnęła za sobą koszty produkcji, które opłaca się w postaci
odsetek od umieszczonego w ziemi capital fixe. T a część renty
gruntow ej jest jedynie procentem od skojarzonego z ziemią
capital fixe. D latego też w chodzi ona w skład kosztów pro
dukcji w ytw oru gruntów , które upraw iało się już wcześniej.
W ystarczy więc ulokow ać taki sam kapitał w ziemi świeżo
wziętej pod pług, a ziemia ta uzyska też ow ą drugą część uro
dzajności; podobnie jak w pierwszym w ypadku, odsetki od
kapitału, który zastosow ano, aby uzyskać taką urodzajność,
w ejdą do ceny produktu. D laczegóż więc nowe grunty - które
nie są o w iele bardziej urodzajne - nie mogłyby pójść pod
pług bez podw yższenia ceny ich produktu? Jeżeli naturalna
urodzajność jest jednakow a, to różnica m a swą przyczynę je
dynie w lokacie kapitału, a procent od tego kapitału wchodzi
w obu w ypadkach w takim samym stopniu do kosztów pro
dukcji.
Powyższe rozum ow anie jest jednak błędne. Część kosztów
zagospodarow ania odłogów itd. nie wchodzi już do ogólnych
kosztów produkcji i nie opłaca się jej nadal, gdyż osiągnięta
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tą drogą urodzajność - jak to w swoim czasie zauważył już
Ricardo - zrosła się już do pewnego stopnia z naturalną jako
ścią gleby (np. koszty karczow ania terenu, jego odw adniania,
osuszania, w yrów nyw ania, chemiczna zm iana właściwości gle
by w skutek ciągłych procesów chemicznych itd.). Po to więc,
żeby grunt świeżo wzięty pod upraw ę mógł sprzedaw ać [swe
produkty] po takiej samej cenie, jak ziemia w ostatniej kolej
ności objęta upraw ą, musi on być w ystarczająco urodzajny,
aby ow a cena w yrów nyw ała mu tę część kosztów zagospoda
row ania terenu, która wchodzi w skład kosztów produkcji na
tym nowym obszarze, nie w chodzi już jednak w skład kosztów
gruntów wcześniej wziętych pod pług, lecz zrosła się już tutaj
z n aturalną urodzajnością gleby.
„K orzystnie położony w o d o sp a d d aje nam przykład renty, k tó rą płaci
się za zaw łaszczony d a r natury,- m ający charakter najw iększej wyłącz
ności. R ozum ieją to d o skonale w okręgach przem ysłow ych, w których
płaci się p okaźne renty za niew ielkie w odospady, zwłaszcza tam , gdzie
spad ek w ody jest znaczny. Siła, k tó rą uzyskuje się dzięki tym w o d o sp a
dom , dorów nyw a sile w ytw arzanej przez w ielkie m aszyny p aro w e; toteż
użytkow anie tych w o d o sp ad ó w , naw et kiedy w ypada płacić za to w y
soką ren tę, jest rów nie korzystne, jak w ydatkow anie w ielkich sum na
konstruow anie

i eksploatację

maszyn

parow ych.

W odospady

byw ają

w iększe i m niejsze. N iew ielk a odległość od m iejsca, w którym znajduje
się zak ład przem ysłow y, jest rów nież zaletą, k tó ra przynosi wyższą ren
tę. W hrabstw ach Y ork i L ancaster różnica m iędzy rentam i, k tó re płaci
się za użytkow anie najm niejszych i najw iększych w odospadów , jest przy
puszczalnie w iększa od

różnicy istniejącej

m iędzy ren tą

płaconą za

50 ak ró w najm niej urodzajnej ziem i a płaconą za 50 ak ró w najurodzaj
niejszej

ziem i, k tó re to

ziem ie znajdują

się w e

w spólnej

u p raw ie”

(tam że, str. 3 7 /3 8 ).

[8. K o szty zagospodarowania now ych gruntów.
O kresy podnoszenia się cen zboża i okresy ich spadku
(1641-1859)]
Jeżeli porów nam y wyżej przytoczone average prices i odej
miemy po pierwsze to, co należy położyć na karb deprecjacji
12 - Marks, Engels - Dzieła,
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pieniądza (lata 1809-1813), i po w tóre to, co jest skutkiem
szczególnie nieurodzajnych lat, np. lat 1800 i 1801, wówczas
przekonam y się, jak wielkie znaczenie ma okoliczność, ile no
wych gruntów w zięto pod pług a t a given m om ent or during
a given period [w danej chwili lub w ciągu danego okresu].
Podnoszenie się ceny na gruntach zagospodarow anych w ska
zuje tu na w zrost liczby ludności i w skutek tego na nadw yżkę
ceny, z drugiej strony analogiczne zwiększenie popytu w yw o
łuje cultivation of fresh soil [wzięcie pod upraw ę nowych
gruntów ]. Jeżeli ilość gruntów upraw nych stosunkow o bardzo
się powiększyła, to podnosząca się cena, cena w yższa niż we
wcześniejszym okresie świadczy tylko o tym, że znaczna część
ko sztó w zagospodarowania now ych gruntów w chodzi w a d d i
tional quantity of food created [w cenę dodatkow ej ilości
w yprodukow anej żywności]. G dyby cena się nie podniosła,
nie nastąpiłoby powiększenie produkcji. Skutek tego po w ięk
szenia, spadek ceny, może ujawnić się dopiero później, gdyż
w cenę of recently created food an elem ent of cost of pro
duction or price enters, th a t has long become extinct in the
o lder applications of capital to land, or in the older portions
of the soil cultivated. T he difference w ould be even greater
if, consequent upon the increased productivity of labour, the
cost of appropriating soil to cultivation, had not greatly fal
len, as com pared to the costs of cultivation in form er, bygone
periods [ostatnio w yprodukow anej żywności w chodzi taki ele
m ent kosztów produkcji albo ceny, jaki daw no już zam orty
zow ał się w e wcześniejszych lokatach kapitału w ziemi, czyli
we wcześniejszych częściach gruntów uprawnych. Różnica by
łaby naw et jeszcze w iększa, gdyby w skutek zwiększonej wy
dajności pracy koszty przystosowania gruntu do upraw ;' znacz
nie się nie zmniejszyły w porów naniu z kosztam i upraw y w po
przednich, ubiegłych okresach].
II5 1 1 1 T he transform ation of new land, w hether m ore or
equally or less fertile than old land, into such a state (and
this state is given by the general rate of ad aptation to culture
prevailing on the existing land under cultivation) as to enable
it for application of capital and labour - under the sam e con
ditions u nder w hich capital and labour is em ployed on the
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average quantity of cultivated soil - this adap tatio n m ust be
paid for by the costs of converting w aste land into cultivated
land. This difference of cost m ust be borne by the newly
cultivated land. If it not enters into the price of its produce,
there are only two cases possible, u nder which such a result
can be realised. E ither the produce of the newly cultivated
land is not sold at its real value. Its price stands below its
value, as is in fact the case w ith m ost of the land bearing no
rent, because its price is not constituted by its ow n value, b ut
by the value of the produce derived from more fertile soils.
O r the new ly cultivated land m ust be so fertile, that, if it was
sold a t its im m anent, own value, according to the quantity of
labour realised in it, it w ould be sold a t less price than the
price of produce grown on the form erly cultivated soil.
If the difference betw een its inherent value and the m arket
price settled by the value of the cultivated soil is such, th a t it
amounted, fo r instance to 5 p. c. and if on the other hand the
interest, entering into its costs of production on the part of
the capital em ployed to bring it up to the level of productive
ability, common to the old soils, am ounted also to 5 p. c.,
then the new ly cultivated land w ould grow produce, able to
pay at the old m arket price the usual wages, profits and rents.
If the interest of the capital em ployed am ounted to 4 p. c.
only w hile its degree of fertility exceeded 4 p. c. as com pared
to the old er soils, the m arket price, after the deduction of the
4 p. c. interest for the capital em ployed to bring the new land
into a „cultivable” state w ould leave a surplus, or it might
be sold a t a low er price than the m arket price settled by the
v a l u e of the least * fruitful soil. Rents consequently w ould
generally be low ered, together w ith the m arket price of the
produce.
A b so lu te rent is the excess of value over the average price
of raw produce. D ifferential rent is the excess of the m arket
price of the produce grown on favoured soils over the value
of their own produce.
If, therefore, the price o f raw produce rises or rem ains con
stant in periods in which a relatively large p art of the addi* W rękopisie', of the most. - Red.
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tional food, required by the increase of population, is pro d u 
ced on soil which from a state of wasteness has been conver
ted into a state of cultivation, this constancy or rise of prices
does not prove th a t the fertility of the land has decreased, b ut
only th a t is has not increased to such a degree as to counter
act the fresh elem ent of production - form ed by the interest
of capital applied w ith a view to bringing the uncultivated
land to a level of the common conditions of production, under
which the old soils - in a given state of developm ent - are
cultivated [Zagospodarow anie nowych gruntów , bez w zględu
na to, czy będą one bardziej, tak samo lub mniej urodzajne
niż stare grunty, i doprow adzenie ich do takiego stanu (a stan
ten dany jest przez ow ą ogólną norm ę przystosowania do
upraw y, która przew aża na gruntach wziętych już pod pług),
w jakim stają się one zdatne do stosowania kapitału i pracy na takich samych warunkach, na jakich stosuje się przeciętnie
kapitał i pracę na gruntach już znajdujących się w upraw ie zagospodarow anie to musi być opłacone przez koszty prze
kształcenia gruntów nieupraw nych w upraw ne. T ę różnicę
kosztów muszą ponieść nowe grunty w zięte pod upraw ę. Jeżeli
różnica ta nie wchodzi w cenę produktu nowych gruntów , to
tylko w dwóch w ypadkach można osiągnąć taki wynik. A lb o
produktu nowych gruntów nie sprzedaje się w edług jego rze
czywistej wartości. Cena jego jest niższa od jego wartości, co
faktycznie bywa z przew ażną częścią gruntów nie przynoszą
cych renty, gdyż ceny takiego produktu nie określa jego w ła
sna wartość, lecz w artość produktu bardziej urodzajnych grun
tów. A lb o nowe grunty wzięte pod pług muszą być tak uro
dzajne, że gdyby ich produkt sprzedano w edług jego im m a
nentnej, własnej wartości, odpow iednio do ilości uprzedm ioto
wionej w nim pracy, to osiągnąłby cenę niższą, niż osiąga
p ro d u k t gruntów , które zaczęto wcześniej uprawiać.
G dyby różnica m iędzy ceną rynkow ą, którą określa w artość
p roduktu gruntów wcześniej wziętych pod pług, a im m anentną
wartością produktu nowych gruntów wynosiła np. 5% i gdyby
z drugiej strony 5% wynosiły również odsetki, wchodzące
w skład kosztów produkcji tego produktu i obliczane od kapi
tału zastosowanego, aby nowe grunty podnieść do poziomu
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zdolności produkcyjnej osiągniętego przez stare grunty, to no
w e grunty daw ałyby produkt, który mógłby przy starej cenie
rynkowej płacić zwykłe płace robocze, zyski i renty. G dyby
odsetki od zastosowanego kapitału wynosiły tylko 4%, uro
dzajność zaś nowych gruntów przekraczałaby urodzajność sta
rych gruntów o więcej niż 4%, to po potrąceniu 4% odsetek
od kapitału zastosowanego, aby nowe grunty doprow adzić do
stanu, w którym byłyby one „zdatne do upraw y” , cena rynko
w a daw ałaby nadw yżkę albo też p ro d u k t można by sprzedać
poniżej ceny rynkow ej, określonej przez w a r t o ś ć produk
tu najmniej urodzajnych gruntów. W skutek tego w raz z ceną
rynkow ą produktu obniżyłyby się wszystkie renty.
R enta absolutna jest nadw yżką wartości ponad przeciętną
cenę produktu surowego. R enta różniczkowa jest nadw yżką
ceny rynkow ej produktu bardziej urodzajnych gruntów ponad
wartość tego produktu.
Jeżeli więc cena produktu surowego w zrasta lub nie zmie
nia się w okresach, w których stosunkowo znaczną część do
datkow ych środków wyżywienia, niezbędnych dla powiększa
jącej się liczby ludności, produkuje się na gruntach, które ze
stanu nieupraw nego przekształcono w stan upraw ny, to ta nie
zm ieniona lub w zrastająca cena nie świadczy o zmniejszeniu
się urodzajności ziemi, lecz jedynie o tym, że urodzajność zie
mi nie w zrosła tak dalece, aby skompensować nowy elem ent
kosztów produkcji, który pow stał z odsetek od kapitału za
stosowanego w celu podniesienia nieupraw nej ziemi do po
ziomu zwykłych w arunków produkcji, w których upraw ia się
stare grunty w danym stadium rozwoju].
A więc naw et niezm ieniona lub wzrastająca cena - jeżeli
w zględna ilość nowych gruntów wziętych pod upraw ę jest
w różnych okresach różna - nie stanow i dow odu, że nowe
grunty są nieurodzajne lub przynoszą m niej produktu, lecz
świadczy tylko o tym, że do w artości produktów tych grun
tów wchodzi taki elem ent kosztów, which has become extinct
in the older cultivated soils [jaki już się zam ortyzow ał na
wcześniej zagospodarow anych gruntach], i nowy ten elem ent
kosztów pozostaje, mimo że w nowych w arunkach produkcji
koszty przekształcenia ziemi w grunty orne bardzo się obniży
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ły w porów naniu 2 kosztam i, które niezbędne były, aby stare
grunty to bring from its original, natural state of fertility tc
its present state [doprow adzić z ich pierwotnego, naturalnego
stanu urodzajności do ich obecnego stanu]. N ależałoby więc
stw ierdzić w różnych okresach, ||5121 jaka była w zględna pro
porcja dokonywanych enclosures [cgradzań] l52h
N ad to z zamieszczonej wyżej tablicy (str. 507/508) w ynika:
Jeżeli rozpatrujem y decennial periods, to okazuje się, iż
okres od 1641-1649 r. przew yższa jakikolw iek inny decennial
period aż do 1860 r., 2 w yjątkiem dziesięcioleci 1800-1809
i 1810-1819.
Jeżeli rozpatrujem y pięćdziesięcioletnie periods, to stw ier
dzamy, że okres od 1650 do 1699 r. stoi wyżej od okresu
1700-1749 r., okres zaś 1750-1799 r. stoi wyżej od okresu
1700-1749 r., lecz niżej od okresu 1800-1849 r. (albo 18001859 r.).
Ceny sp adają regularnie w okresie 1810-1859 r., gdy tym 
czasem w okresie 1750-1799 r., mimo że przeciętna cena
w tym pięćdziesięcioleciu jest niższa, obserwujemy ruch
w zw yż; ta tendencja zwyżkowa jest rów nie regularna, jak
w 1810-1859 r. tendencja zniżkowa.
In fact w porów naniu z okresem 1641-1649 r. następuje na
ogół ciągły spadek of decennial average prices [przeciętnych
cen dziesięcioletnich], dopóki spadek ten nie osiąga w dwóch
ostatnich decennial periods pierwszej połow y X V III wieku
swego pu nktu krańcowego (najniższego punktu).
O d p ołow y X V 111 w ieku zaczyna się zwyżka, której pun
ktem wyjścia jest cena (36 szylingów 4 5/io pensa w latach
1750-1759) niższa od przeciętnej ceny w drugim pięćdziesię
cioleciu X V II w ieku i w przybliżeniu odpow iednio nieco wyż
sza od przeciętnej ceny w pięćdziesięcioletnim okresie 17001749 r., w pierw szej połow ie X V III w ieku (35 szylingów
929/so pensa). T en ruch zwyżkowy trw a nieustannie n ad al
w dw óch decennial periods la t 1800-1809 i 1810-1819.
W ostatnim z tych okresów osiąga on acme [punkt szczytowy].
O d tej chwili zaczyna się znów regularny ruch zniżkowy. Je
żeli weźmiemy przeciętną cenę okresu zwyżki w latach 17501819, to ta przeciętna cena (nieco więcej niż 57 szylingów za
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kw arter) rów na się cenie punktu wyjścia okresu zniżki
w 1820 r. (mianowicie nieco powyżej 58 szylingów w decennial period od 1820 do 1829 r . ) ; zupełnie tak samo jak cena
w punkcie wyjścia drugiej połow y X V III w ieku [rów na się]
przeciętnej cenie w pierwszej połowie tego wieku.
O tym, jak bardzo poszczególne okoliczności, nieurodzaj,
deprecjacja pieniądza itd., w pływ ają na przeciętną liczbę,
w skazuje każde przykładow e obliczenie. N p. 30 + 20 +
+ 5 + 5 + 5 = 65. Przeciętna rów na się tu 13, mimo że
trzy ostatnie liczby są tylko piątkam i. N atom iast 12 + 11 +
+ 10 + 9 + 8 [ = 50], Przeciętna wynosi 10, mimo że
w razie skreślenia w pierwszym szeregu w yjątkowych liczb
30 i 20 przeciętna w any three years [w dowolnych trzech la
tach] byłaby w drugim szeregu wyższa.
Jeżeli odjąć koszty różniczkowe kolejnego lokow ania kapi
tału, który niezbędny jest do zagospodarow ania nowych grun
tów i for a certain period enters as an item into cost [przez
pew ien okres w chodzi w skład kosztów produkcji jako od
dzielna pozycja], to, być może, okaże się, iż ceny w latach
1820-1859 są niższe niż jakiekolw iek wcześniejsze. I należy
przypuszczać, że po części to w łaśnie majaczy się owym cym
bałom , którzy tłum aczą rentę jako odsetki od kapitału trw a
łego ulokow anego w ziemi.

[9. A nderson contra M althus.
T eza A ndersona o wzrastającej produkcyjności rolnictwa
i w pływ ie w yw ieranym przez nią na rentą różniczkow ą]
A nderson w pracy pt. „A calm investigation o f the circum
stances that have led to the present scarcity o f grain in B ri
tain”, L o n d yn 1801, m ów i:
„ O d 1700 d o 1750 r. notujem y regularny sp ad ek ceny k w artera psze
nicy z 2 f. szt. 18 szylingów 1 pensa do 1 f. szt. 12 szylingów 6 p ensów ;
od 1750 d o 1800 r. w idzim y nieustanny w zrost ceny k w artera z 1 f. szt.
12 szylingów 6 pensów d o 5 f. szt. 10 szylingów ” (str. 11).
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W odróżnieniu więc od W esta, M althusa, R icarda, A nd er
son dostrzegał nie tylko zjawisko zwyżkowego ruchu cen zbo
ża (od 1750 do 1813 r.), lecz, przeciwnie, w idział dw ojakie
zjawisko, całe stulecie, w którego pierwszej połowie ceny zbo
ża nieustannie spadają, a w drugiej połowie nieustannie się
podnoszą. W związku z tym A nderson w yraźnie zaznacza:
„L udność w zrastała zarów no w ciągu pierw szej, jak i w ciągu d ru 
giej połow y X V III w iek u ” (tam że, str. 12).

A nderson jest stanowczym przeciwnikiem teorii ludnościo
wej [M althusa] i w yraźnie podkreśla w zrastającą i długotrw a
łą zdolność ziemi do podnoszenia swej jakości.
„P rzez

o ddziaływ anie

chem iczne

i upraw ę

ziem ia

staje

się coraz

le p s z a ” (tam że, str. 38) t53l.

|J513 j „P rzy rozum nym system ie gospodarow ania produkcyjność gle
by m oże przez pew ien czas, którego granic nikt nie zdoła określić, z ro 
ku n a ro k w zrastać, aż w reszcie osiągnie tak i poziom , o jakim nie m o
żem y chyba m ieć obecnie w y o brażenia” (tam że, str. 35 /3 6 ).
„M o żn a na pew no pow iedzieć, iż obecna ludność jest ta k nieznaczna
w porów naniu z ludnością, k tó rą zdołałaby utrzym ać ta w yspa, że b a r
dzo jeszcze dalek o do chw ili, kiedy budziłaby ona jakieś pow ażniejsze
obaw y ” (tam że, str. 37).
„W szędzie, gdzie pow iększa się liczba ludności, m usi w raz z nia. p o 
w iększać się p ro d u k t kraju, c h y b a ż e ja k im ś w p ły w o m m o ra ln y m p o z w a la
s ię z a k łó c a ć e k o n o m ię n a tu r y ” (tam że, str. 41).

„ T eo ria lu d nościow a" jest „najniebezpieczniejszym przesądem ” (tam 
że, str. 54). A n d erso n pragnie na przykładach historycznych udow odnić,
że „produkcyjność ro ln ictw a” w zrasta w raz z pow iększaniem się i sp a
d a w raz ze zm niejszaniem się liczby ludności (tam że, str. 55, 56, 60,
61 i n ast.).

Przy właściwym ujęciu renty pow staw ała oczywiście przede
wszystkim myśl, że bierze się ona nie z ziemi, lecz z produktu
rolnictwa, a więc z pracy, z ceny produktu pracy, np. z ceny
pszenicy - z wartości produktu rolnego, z pracy zastosowanej
do upraw y ziemi, a nie z samej ziemi, i to słusznie podkreśla
A nderson.
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„ N ie ren ta otrzym yw ana z gruntu określa cenę jego p ro duktu, lecz
cena tego p ro d u k tu określa ren tę gruntow ą, m im o że cena tego pro
d u k tu osiąga częstokroć najwyższy poziom w tych krajach, w których
poziom renty gruntow ej jest najniższy” .

{R enta nie ma więc nic w spólnego z absolutną produkcyj
nością rolnictw a}.
„W y d aje się, że jest to p aradoks, który w ym aga objaśnienia. W każ
dym k raju istnieje w iele ro d zajów gruntów , k tó re znacznie różnią się
od siebie urodzajnością. Z ałóżm y teraz, że grunty te dzielą się na różne
klasy, k tó re oznaczym y literam i A , B, C, D , E , F itd . K lasa A obej
m uje grunty najwyższej urodzajności, a n astępne litery oznaczają różne
klasy gruntów , których urodzajność zm niejsza się stopniow o w m iarę
tego, jak o d d alają się one o d gruntów klasy I. P oniew aż zaś k o s z ty
u p r a w y n a jm n ie j u r o d za jn e g o g r u n tu są ta k ie s a m e lu b n a w e t reię k sze
o d k o s z tó w u p r a w y g r u n tu n a ju r o d za jn ie js z e g o , w ięc nieuchronnie z te 
go w ynika, że je ż e li ta k ą sa m ą ilo ść z b o ż a — b e z w z g lą d u n a to , Z ja 
k ie g o p o la o n o p o c h o d z i -

s p r z e d a je się p o ta k ie j s a m e j c e n ie , zysk

osiągany z upraw y najurodzajniejszego gruntu m usi być o w iele większy
od zysku osiąganego z upraw y innych gruntów ”

{chodzi tu o excess of price over the expenses or the price of
the capital advanced [nadwyżkę ceny ponad koszty albo po
n ad cenę wyłożonego kapitału]},
„a poniew aż zysk zm niejsza się w m iarę tego, jak zm niejsza się uro
dzajność gruntu, p rzeto koniec końców n a s tę p u je z r ó w n a n ie k o s z tó w
u p r a w y niektórych niższych klas gruntów z w a rto śc ią ca łe g o p r o d u k tu ”

(tam że, str. 4 5 - 4 8 ).

O statni grunt nie przynosi w cale renty. (Przytoczony ustęp
zacytowany jest w edług książki M cCullocha „T he literature
of political economy”, Londyn 1845. Czy M c[C ulloch] cytuje
tu „A n enquiry into the nature of the corn law s”, czy też
„Recreations in agriculture, natural history, arts etc.", L on d yn
1799-1802? Spraw dzić w M uzeum Brytyjskim.)
To, o czym A nderson mówi tu jako o „wartości całego
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pro d u k tu ” , nie jest oczywiście w jego pojęciu niczym innym
jak ceną rynkow ą, za którą sprzedaje się produkt niezależnie
od tego, czy w yrósł on na lepszym, czy też na gorszym grun
cie. T a „cena” (value) pozostaw ia na gruntach urodzajniej
szych klas większą albo mniejszą nadw yżkę ponad koszty.
O statni pro dukt nie daje takiej nadw yżki. G dy chodzi o ostat
ni produkt, to -przeciętna cena - czyli cena, na którą składają
się koszty produkcji plus przeciętny zysk - jest identyczna
z ceną rynkow ą produktu, nie przynosi więc dodatkow ego zy
sku, a jedynie ten zysk może stanowić rentę. U A ndersona
renta rów na się nadwyżce ceny rynkow ej produktu ponad jego
przeciętną cenę. (Teoria wartości jeszcze nie zakłóca spokoju
A ndersona.) Jeżeli więc w skutek szczególnej nieurodzajności
gruntu przeciętna cena jego produktu jest identyczna z ceną
rynkow ą produktu, to ow a nadw yżka znika; co oznacza, że
nie m a tu fonds for the form ation of rent [funduszu, z któ
rego pow staje renta]. A nderson nie mówi, że grunt najpóźniej
w zięty pod upraw ę nie m oże przynosić renty. M ów i on tylko,
że w w ypadku gdy expenses [wydatki] (koszty produkcji plus
przeciętny zysk) są ta k znaczne, iż różnica m iędzy ceną ryn
kow ą produktu i jego przeciętną ceną znika, znika też renta,
i że musi to nastąpić, jeżeli coraz niżej schodzi się w skali
gruntów . A nderson mówi wręcz, że przesłankę takiego po
w staw ania renty stanow i określona, jednakow a cena rynkow a
d la jednakow ych ilości produktów , wytworzonych w niejed
nakow o korzystnych w arunkach. Zysk dodatkow y - czyli n a d 
wyżka zysku - otrzym ywany na gruntach lepszej jakości po
nad zysk otrzym ywany na gorszych gruntach - mówi A n d er
son - musi nieuchronnie powstać, „jeżeli taką samą ilość zb o 
ża, bez względu na to, z jakiego pola ono pochodzi, sprzedaje
się po takiej sam ej cenie”. A więc w tedy, kiedy zakłada się,
że istnieje ogólna cena rynkowa.
||5 1 4 | A nderson bynajmniej nie uw aża - jak by się to mo
gło zdaw ać na zasadzie poprzedniego ustępu - że różne degrees o f fertility [stopnie urodzajności\ są po prostu produk
tem natury. Przeciwnie, sądzi on, że
„nieskończona rozm aitość g ru n tó w ” stą d się po części bierze, że „d z ię 
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ki różnym sposobom upraw y, k tó re na nich stosow ano, dzięki naw oże
niu itp ., grunty te z ich pierw otnego stanu d o prow adzono do zupełnie
innego stan u ” itd . {„Art inąuiry into th e causes e t c " . E d y n b u rg 1779,
str. 5).

Z jednej strony rozwój produkcyjności of generał labour
spraw ia, że nowe ziemie łatwiej m ożna zagospodarow ać;
z drugiej jednak strony u praw a gruntów powiększa różnice
m iędzy soils [glebam i], jest bowiem rzeczą m ożliwą, że
grunt A, który znajduje się w upraw ie, i grunt B, którego się
nie upraw ia, m iały jednakow ą original fertility [pierw otną
urodzajność], jeżeli od fertility gruntu A odejmiemy tę część
fertility, która w praw dzie jest dziś jego właściwością natu ral
ną, lecz którą wcześniej dodano mu w sposób sztuczny. T ak
w ięc sama upraw a ziemi powiększa diversity of natural ferti
lity betw een cultivated and w aste lands [różnice urodzajności
naturalnej istniejące między gruntam i, które się upraw ia, a ty
mi, których się nie upraw ia].
A nderson mówi wręcz, że grunt, którego pro d u k t m a prze
ciętną cenę identyczną z ceną rynkow ą, nie może przynosić
renty:
„Jeżeli m am y d w a p o la, których produkcyjność o d p o w iad a w przybli
żeniu przytoczonem u w yżej

przykładow i, m ianow icie, jedno

12 buszli, k tó re w yrów nują koszty, a drugie -

przynosi

20 buszli, i jeżeli nie

w ym agają one bezpośrednich w y d a tk ó w na ulepszenie, to za drugie pole
farm er m ógłby n aw et np. płacić więcej niż 6 buszli renty, nic nie plą
cąc za pierw sze. Jeżeli 12 buszli a k u ra t w ystarcza tylko na w yrów nanie
kosztów upraw y, to za g runt, k tó r y się upraw ia, a który przynosi nie
więcej niż 12 buszli, nie m ożna płacić żadnej ren ty ” {„Essays relating
to agriculture a nd rural a ffa irs”, E d y n b u rg -L o n d y n 1 7 7 5 -1 7 9 6 , tom III,
str. 1 0 7 -1 0 9 ).

Bezpośrednio po tym A nderson ciągnie dalej :
„ N ie m ożna jed n ak oczekiw ać, aby farm er, który bezpośrednio dzię
ki n ak ład o w i w łasnego k ap itału i dzięki w łasnym staraniom uzyskał
większy p ro d u k t, m ógł tytułem renty płacić ta k ą sam ą w przybliżeniu
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c zęść

tego p ro d u k tu . Jeżeli jed n ak grunt przez p e w ie n cza s za c h o w a

n ie z m ie n n ie te n w y s o k i s to p ie ń u r o d z a jn o ś c i , farm er będzie gotów p ła 

cić ren tę w zm iankow anej wysokości, naw et gdyby grunt u r o d za jn o ś ć tę
Z a w d z ię c z a ł p ie r w o tn ie jego, farm era, w łasnym staraniom ” (tam że, str.

109/1 1 0 ).

Przypuśćmy więc, że produkt najlepszego upraw nego gruntu
wynosi np. 20 buszli z akra, z czego 12 buszli opłaca w edług
naszego założenia expenses (advances [wyłożony kapitał] plus
przeciętny zysk). W takim w ypadku m ożna tytułem renty za
płacić 8 buszli. Przypuśćmy, że buszel kosztuje 5 szylingów.
W tedy 8 buszli, czyli 1 kw arter, kosztuje 40 szylingów, tj.
2 f. szt., a 20 buszli (2V2 kw artera) kosztuje 5 f. szt. Z tych
5 f. szt. schodzi tytułem expenses 12 buszli, czyli 60 szylingów,
czyli 3 f. szt. N a zapłacenie renty pozostaje w tedy 2 f. szt.,
czyli 8 buszli. Jeżeli stopa zysku rów na się 10%, to z 3 f. szt.
expenses wyłożony kapitał wynosi 546/ n szylinga, zysk zaś 55/ n szylinga (546/ n : 55/ n = 100 : 10). Przypuśćmy, że na
nie upraw ianym dotychczas gruncie, który jest równie urodzaj
ny, jak był pierw otnie grunt przynoszący 20 buszli, farm er
musi dokonać teraz różnego rodzaju ulepszeń, to bring it into
such a state of cultivation as appropriate to the general state
of agriculture [aby doprow adzić go do stanu zagospodarow a
nia, który odpow iadałby przeciętnem u stanow i rolnictw a].
Przypuśćmy, że pociągnęłoby to za sobą dla farm era, oprócz
w ydatku w wysokości 546/ n szylinga albo - jeżeli zysk w li
czymy do expenses - oprócz 60 szylingów, dodatkow y w yda
tek w wysokości 364/ n szylinga; 10% od tego w ydatku wy
nosiłoby 37/ n szylinga, więc gdyby farm er sprzedaw ał wciąż
20 buszli po 5 szylingów, mógłby płacić rentę dopiero po
10 latach, dopiero po zreprodukow aniu swego kapitału. O d
tej chwili uzyskaną w sztuczny sposób urodzajność gruntu
brano by w rachubę jako pierw otną i płynące z niej korzyści
otrzym ywałby właściciel ziemski.
Chociaż grunt dotychczas nie upraw iany jest równie uro
dzajny, jak był pierw otnie grunt najlepiej zagospodarow any,
to jednak cena rynkow a jego produktu jest teraz identyczna
z przeciętną ceną, gdyż wchodzi w nią taki elem ent kosztów,
182

U w agi o dziejach odkrycia tzw . R icardow skiego praw a

jaki zam ortyzow ał się już w najlepszym gruncie, którego
sztucznie uzyskana urodzajność identyczna jest do pewnego
stopnia z jego urodzajnością naturalną. Jednakże gdy chodzi
o nowy grunt upraw ny, to ow a część urodzajności, którą uzy
skano w sztuczny sposób, przez lokow anie kapitału, jest jesz
cze zupełnie taka, że można ją odróżnić od naturalnej uro
dzajności gleby. A więc nowy grunt upraw ny, mimo że ma
taką sam ą urodzajność pierw otną jak grunt najlepiej zagospo
darow any, nie mógłby płacić renty. Jednakże po upływie dzie
sięciu la t mógłby nie tylko płacić rentę, lecz płacić jej tyle, ile
płaci jej w zięta wcześniej pod uprawę najlepsza klasa gruntów.
A nderson ogarnia tu więc oba zjaw iska:
1. że renta różniczkowa otrzym ywana przez właściciela
ziemskiego jest po części następstwem owej urodzajności, k tó
rą grunt sztucznie uzyskał za spraw ą farm era;
2. że ta sztuczna urodzajność występuje po pewnym lapse
of tim e [upływie czasu] jako pierw otna urodzajność samej
gleby, gdyż przeistoczyła się sama gleba, proces zaś, który
dokonał tej przemiany, znikł, stał się niewidoczny.
||5 1 5 | Jeśli założę dziś za 100 000 f. szt. a cotton-mill
[przędzalnię baw ełny], będę m iał a more efficient mili [przę
dzalnię bardziej w ydolną] niż ta, którą przed 10 laty założył
mój poprzednik. N ic nie płacę za różnicę między dzisiejszą
produkcyjnością w przemyśle budow y maszyn, w przemyśle
budow lanym w ogóle itd. a produkcyjnością tych przemysłów
sprzed dziesięciu la t; przeciwnie, różnica ta pozw ala mi m niej
zapłacić za mili o takiej samej efficiency albo taką samą sumę
za mili o większej efficiency. Inaczej ma się spraw a w rolni
ctwie. Różnica między original fertilities of soils is m agnified
by th a t p art of the so-called natural fertility of the soil which,
in fact, has been once produced by men, but has now become
incorporated to the soil and is no longer to be distinguished
from its original fertility [pierw otną urodzajnością gruntów
powiększa się o tę część tzw. naturalnej urodzajności gruntu,
k tó rą w istocie niegdyś stw orzył człowiek, a która zrosła się
teraz z gruntem i nie można już jej odróżnić od pierwotnej
jego urodzajności]. Po to, aby nie upraw iany dotychczas grunt
o takiej samej pierw otnej urodzajności doprow adzić do pozio
183

Rozdział dziewiąty

mu tej zw iększonej urodzajności, nie trzeba już - w skutek roz
w oju siły produkcyjnej of general labour - takich samych ko
sztów, jakie były niezbędne, to bring the original fertility of
the cultivated soil to its now apparently original fertility, but
still, more or less expense is required to bring th a t equaliza
tion about [aby doprow adzić pierw otną urodzajność gruntu
znajdującego się w upraw ie do poziomu jego obecnej, na po
zór pierw otnej urodzajności; jednakże osiągnięcie tego pozio
mu wym aga i teraz większych lub mniejszych kosztów]. Prze
ciętna cena nowego produktu jest w skutek tego wyższa od
przeciętnej ceny starego produktu, różnica zaś m iędzy ceną
rynkow ą i przeciętną ceną zmniejsza się i może zupełnie znik
nąć. Załóżm y jednak, że w powyższym w ypadku nowy grunt
w zięty pod pług jest tak urodzajny, iż po additional expense
of 40 sh. (włączając zysk) przynosi nie 20 buszli, lecz 28.
W tedy farm er mógłby płacić 8 buszli or [albo] 2 f. szt. renty.
A le dlaczego? D latego, że nowy grunt w zięty pod upraw ę
przynosi o 8 buszli więcej niż stary i w skutek tego - chociaż
przeciętna cena jego produktu jest wyższa - przynosi on przy
takiej samej cenie rynkowej tyleż excess of price, co stary
grunt. U rodzajność nowego gruntu byłaby dw a razy większa
od urodzajności starego, gdyby nie kosztow ała extra expenses.
Jeżeli wziąć pod uw agę owe expenses, urodzajność jego jest
tak a sama, jak urodzajność starego gruntu.

[10. Bezzasadność dokonanej przez Rodbertusa krytyki
R icardow skiej teorii renty.
R odbertus nie rozum ie odrębnych właściwości
rolnictw a kapitalistycznego]

Z

A teraz pow róćm y po raz ostatni do R odbertusa, aby się
nim ostatecznie uporać.
„ O n a ” (R o d b ertu so w a teo ria renty) „w yw odzi... w szystkie zjaw iska

płacy roboczej i renty itd . z p o działu p ro d u k tu pracy, który następuje
nieuchronnie, jeżeli istnieją

dw a

przedw stępne w aru n k i:

dostateczna

w ydajność pracy o raz w łasność ziem i i k ap itału . W yjaśnia ona, że je
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dynie dostateczna w ydajność pracy stanow i o m ożliw ości gospodarczej
podobnego pod zia łu , gdyż o w a w ydajność w ypełnia w artość p roduktu
ta k znaczną realn ą treścią, że żyć z niej m ogą także i inne, nie p r a 
cujące osoby, w yjaśnia ona też, iż jedynie w łasność ziem i i w łasność
k ap itału stanow i o rzeczyw istości praw nej podobnego podziału, gdyż
zm usza ro b otników , aby w takim stosunku dzie lili się sw ym p ro d u k tem
z niepracującym i posiadaczam i ziem i i k apitału, że w łaśnie oni, ro 
botnicy, otrzym ują z tego p ro d u k tu zaledw ie tyle, aby mogli w yżyć”
(R od b ertu s [„Listy socjalne d o von K irchm anna, L ist trzeci...” , Berlin
1851], str. 15 6 /1 5 7 ).

A dam Smith ujmuje spraw ę w dw ojaki sposób. [Pierwsze
ujęcie:] P odział produktu pracy, przy czym uw aża się, że pro
du k t jest dany i w gruncie rzeczy chodzi o udział w wartości
użytkow ej. T ak samo form ułuje spraw ę pan R odbertus. U ję
cie takie spotykamy też u R icarda i można mu to tym słusz
niej zarzucać, że nie poprzestaje on na ogólnikowym frazesie,
lecz tezę o określaniu w artości przez czas pracy traktuje po
ważnie. O w o ujęcie można mniej lub bardziej, m utatis mutandis stosować do wszystkich tych sposobów produkcji, na któ
rych gruncie robotnicy i ci, co posiadają przedm iotow e w arun
ki produkcji, stanow ią różne klasy.
N atom iast drugie ujęcie Sm itha daje charakterystyczne ce
chy kapitalistycznego sposobu produkcji. Toteż z punktu w i
dzenia teorii jedynie ono jest owocnym sform ułowaniem.
Smith ujmuje tu mianowicie zysk i rentę jako form y pochodne
pracy dodatkow ej, dołączanej przez robotnika do przedm iotu
pracy ponad tę część pracy, za której pomocą reprodukuje on
tylko sw ą w łasną płacę. T am gdzie produkcja opiera się wy
łącznie na w artości wymiennej, jest to jedynie słuszny punkt
widzenia. Z aw arty jest w nim proces rozwojowy, gdy tym
czasem pierwsze ujęcie zakłada, że czas pracy jest niezmienny.
U R icarda jednostronność w ynika z takiej oto okoliczności:
chce on w ogóle dowieść, iż różne kategorie lub stosunki eko
nomiczne nie są sprzeczne z teorią wartości, zam iast tego, aby,
na odw rót, dać nam obraz ich rozw oju z tej podstaw y w raz
ze wszystkimi ich pozornymi sprzecznościami albo też przed
staw ić rozwój samej tej podstawy.
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||5 1 6 | „ J a k P an u [tzn. von K irchm annow i] w iadom o, w sz y sc y e k o n o 
m iśc i, począw szy o d A d am a Sm itha, uw ażają, że w a rto ś ć p r o d u k tu r o z 
k ła d a s ię n a p lą c ę ro b o c zą , r e n tę g r u n to w ą i z y s k z k a p ita łu , a więc

id ea, iż d ochód różnych klas, a zw łaszcza rów nież i części renty o p ie
ra ją się n a p o d z ia le p r o d u k tu , nie jest now a” . (C ertainly not [N a pew no
nie jest] 1) „A le ekonom iści zbaczają zaraz na m anow ce. Wszyscy - nie
w yłączając n aw et szkoły R icarda -

popełniają p r z e d e w s z y s tk im ten

błąd, że nie ro zp atru ją ca łeg o p ro duktu, z a k o ń c z o n e g o d obra, c ałego
p r o d u k tu n a r o d o w e g o jako jednej całości, w której partycypuje robotnik,

właściciel ziem ski i k ap italista, lecz ro zp atru ją p o d z ia ł p r o d u k tu s u ro 
w e g o jako o d r ę b n y p o d z ia ł, w którym partycypuje trze c h u d z ia ło w c ó w ,

a po d ział p ro d u k tu fabrykacji - znow uż jako odrębny podział, w którym
partycypuje ty lk o d w ó c h udziałow ców . Systemy te uw ażają więc, że sam
p ro d u k t surow y i sam p ro d u k t fabrykacji, każdy oddzielnie, jest o d 
rębnym dobrem , k tó re stanow i d o ch ó d ” (str. 162).

O tóż, po pierwsze, A dam Smith rzeczywiście pchnął na
„bezdroża” w szystkich późniejszych ekonom istów, w tej liczbie
R icarda oraz pana R odbertusa, sprow adzając „ całą w artość
p roduktu do płacy roboczej, renty gruntowej i zysku z kapi
ta łu ”, zapom inając więc tym samym o kapitale stałym, który
też stanow i część wartości. B rak tego rozróżnienia uniemożli
w iał w prost - o czym św iadczą moje w ywody - wszelkie nau
kowe rozpatryw anie zagadnienia [541. Fizjokraci byli pod tym
w zględem bliżsi praw dy. „Avances prim itives i annuelles”
w yodrębniają oni jako tę część w artości produktu rocznego
albo jako tę część samego produktu rocznego, która ani dla
narodu, ani dla poszczególnej jednostki nie sprow adza się
znów do płacy, zysku albo renty. W edług fizjokratów , agricul
turists zw racają klasie jałowej w m ateriale surowym jej av an 
ces (przekształcanie tego m ateriału surowego w maszyny jest
udziałem samych stériles [jałowych]), gdy z drugiej strony
agriculturists sami zw racają sobie ze swego produktu część
swoich avances (nasiona, bydło zarodow e, rzeźne, nawozy
itp .), po części zaś w zam ian za m ateriał surowy otrzym ują od
stériles maszyny itp.
Po w tóre, pan Rodbertus myli się, kiedy identyfikuje po
dział wartości z podziałem produktu. „Dobro stanowiące d o 
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chód” nie ma bezpośrednio nic wspólnego z tym podziałem
wartości produktu. Ekonom iści rów nie dobrze jak Rodbertus
zdają tobie spraw ę, że części wartości, które otrzym ują np.
producenci przędzy i które w yrażają się w określonych ilo
ściach złota, realizują się we wszelkiego rodzaju produktach rolniczych lub przemysłowych. Że tak jest, zaklada się z góry,
gdyż owi producenci w ytw arzają towary, a nie produkty prze
znaczone do ich własnej im m édiate consumption [bezpośred
niej konsumpcji]. Poniew aż wartość, która ma być podzielona,
czyli ta część składow a wartości, która w ogóle sprow adza
się do dochodu, w ytw arzana jest w obrębie każdej poszczegól
nej sfery produkcji, niezależnie od innych sfer - aczkolwiek
ze w zględu na podział pracy każda sfera produkcji zakłada,
że istnieją też inne sfery - przeto stanowisko R odbertusa jest
krokiem wstecz i wywołuje zamieszanie, nie rozpatruje on
bowiem owego procesu tw orzenia w artości w jego czystej
postaci, lecz gm atw a od początku spraw ę, zadając pytanie: ja
ki udział w istniejącym globalnym produkcie narodu zapew 
niają swym posiadaczom owe części składow e w artości?
U R odbertusa podział wartości produktu przekształca się na
tychm iast w podział wartości użytkow ych. Poniew aż podrzuca
on tę gm atw aninę innym ekonom istom , zachodzi potrzeba
w prow adzenia proponowanej przez niego korektywy, postu
lującej rozpatryw anie en bloc produktów fabrykacji i produk
tów surowych, czyli taki sposób rozpatryw ania zagadnienia,
jaki nie m a nic wspólnego z procesem tw orzenia wartości, jest
przeto błędny, jeżeli m a ten proces objaśniać.
W wartości produktu fabrykacji, jeśli sprow adza się on do
dochodu i jeśli fabrykant nie płaci renty gruntowej czy to za
grunt, na którym stoją budynki, czy też za w odospady itp.,
ma udział tylko kapitalista i robotnik najemny. W wartości
pro d u ktu rolnego uczestniczy przeważnie trzech udziałowców.
Przyznaje to także pan Rodbertus. Sposób, w jaki tłum aczy on
samo zjawisko, nic w tym fakcie nie zmienia. Jeżeli jednak in
ni ekonomiści, zwłaszcza Ricardo, biorą za punkt wyjścia po
dział na d w ie części między kapitalistę i robotnika najem ne
go, a tego, kto otrzym uje rentę gruntow ą, w prow adzają do
piero później w charakterze jakiejś szczególnej superfétation
13 - Marks, Engels - Dzieła, t>. 26

187

R o zd zia ł d zie w ią ty

[narośli], to jest to całkiem zgodne z punktem w idzenia pro■dukcji kapitalistycznej. Praca uprzedm iotow iona i praca żywa
są tymi dw om a ||5 1 7 | czynnikami, na których przeciwstawie
niu opiera się produkcja kapitalistyczna. K apitalista i robot
nik najem ny są jedynymi funkcjonariuszam i i agentami pro
dukcji, których w zajem ny stosunek i przeciwstawność w ynika
z istoty kapitalistycznego sposobu produkcji.
Okoliczności, w których kapitalista znów powinien się dzie
lić z trzecimi, nie pracującymi osobami zagarniętą pracą do
datk o w ą albo surplus value, w ystępują dopiero w drugiej in
stancji. Faktem produkcji jest także i to, że z w yjątkiem owej
części wartości produktu, którą w ydaje się w charakterze p ła
cy roboczej, i po odjęciu części, która rów na się kapitałow i
stałem u, cala wartość dodatkow a przechodzi wprost z rąk ro
botnika do rąk kapitalisty. W obec robotnika kapitalista jest
bezpośrednim posiadaczem całej w artości dodatkow ej, bez
w zględu na to, jak dzieli się on nią później z kapitalistą wy
pożyczającym pieniądze, z właścicielem ziemskim itd. Produk
cja, jak zaznacza Jam es M il iI5S', mogłaby zatem trw ać bez
przeszkód nadal, gdyby znikł ten, co otrzym uje rentę grunto
w ą, i jego miejsce zajęło państwo. O n - pryw atny właściciel
ziemski - nie jest nieodzownym agentem produkcji kapitali
stycznej, mimo że produkcja ta w ymaga, aby własność ziem
ska należała do kogoś, byle nie do robotnika, a więc np. do
państw a. Z samej istoty kapitalistycznego sposobu produkcji w odróżnieniu od feudalnego, antycznego itd. - w ynika, że te
klasy, które bezpośrednio uczestniczą w produkcji, a więc
uczestniczą też bezpośrednio w podziale w yprodukow anej
w artości, a zatem i produktu, w którym realizuje się ta w ar
tość, ograniczają się do kapitalistów i robotników najemnych
Z wyłączeniem właściciela ziem skiego (który włącza się do
piero post festum w skutek stosunków własności wobec sil na
tury, stosunków, które nie w yrosły z kapitalistycznego sposobu
produkcji, lecz które ten sposób produkcji już zastał). To
ograniczenie wcale nie jest błędem u R icarda i innych; prze
ciwnie, stanow i ono odpow iedni teoretyczny w yraz kapitali
stycznego sposobu produkcji, w yraża jego differentia specifica. P an Rodbertus nazbyt jeszcze jest „obyw atelem ziem skim ”
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pokroju staropruskiego, aby mógł to zrozumieć. Staje się to
zrozumiałe i rzuca się w oczy dopiero w tedy, kiedy kapitalista
opanowuje rolnictw o i wszędzie, jak przeważnie w Anglii,
przekształca się w kierow nika rolnictw a, podobnie jak jest
nim w przemyśle, właściciela ziem skiego zaś odsuw a od jakie
gokolw iek bezpośredniego udziału w procesie produkcji. T o
więc, co pan R odbertus uw aża tu za „bezdroża”, jest tylko
w łaściw ą drogą, której on nie rozumie, gdyż znajduje się
jeszcze w e w ładzy poglądów zrodzonych przez przedkapitalistyczny sposób produkcji.
„ O n ” (R icardo) „tak że nie dzieli gotow ego p ro d u k tu m iędzy uczestni
czących w p o d ziale, lecz ta k sam o jak inni ekonom iści trak tu je każdy
z obu tych p ro d u k tó w - zaró w no p ro d u k t rolny, jak i p ro d u k t fabrycz
ny - jak o o d rębny p ro d u k t, który podlega podziałow i” (tam że, str. 167).

R icardo, panie R odbertus, rozpatruje tutaj nie produkt, lecz
wartość produktu, i to zupełnie słusznie. Pański „gotowy”
prod u k t i jego podział nie m a z tym podziałem wartości abso
lutnie nic wspólnego.
„U w aża o n ” (R icard o ), „że w łasność k ap itału jest czymś już danym ,
i to jeszcze w cześn iej niż w łasność ziem i... Z aczyna w ięc analizę nie od
przyczyn, lecz o d fa k tu p odziału p roduktu i cala jego teo ria poprzestaje
na rozp atrzen iu przyczyn, k tó re określają i m odyfikują proporcję p o 
dzia łu p ro d u k tu ... P o d ział p ro d u k tu w yłącznie na płacę i zy sk Z kapitału
jest jego zdaniem

pod ziałem p ierw o tn ym i pierw otnie też jedynym ”

(tam że, str. 167).

Tego pan znowu nie rozumie, panie Rodbertus. Z punktu
w idzenia produkcji kapitalistycznej własność kapitału wystę
puje rzeczywiście jako „w łasność pierw otna” , w ystępuje bo
w iem jako rodzaj własności, na którym wznosi się produkcja
kapitalistyczna i który odgryw a w tej produkcji rolę agenta
i funkcjonariusza, czego o własności ziemi pow iedzieć nie moż
na. W łasność ziemi w ystępuje jako coś pochodnego, gdyż no
woczesna własność ziemi jest w istocie w łasnością feudalną,
któ ra jed n ak zm odernizow ała się w skutek wpływ u w yw iera
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nego na nią przez k ap itał; a więc w tej formie, którą uzy
skała w charakterze nowoczesnej własności ziemi, jest ona
czymś pochodnym , jest następstwem kapitalistycznego sposobu
produkcji. Okoliczność, że zjawisko to, tak jak ono istnieje
i uw idacznia się w nowoczesnym społeczeństwie, Ricardo roz
patruje również jako coś historycznie pierw otnego (gdy tym 
czasem pan, panie Rodbertus, zam iast skupić uwagę na nowo
czesnej formie, nie może uwolnić się od wspomnień obyw ate
la ziemskiego), stanowi jedno ze złudzeń, którym ulegają eko
nomiści burżuazyjni, gdy chodzi o wszystkie praw a rządzące
społeczeństwem burżuazyjnym, uw ażając je za „praw a natu 
ry” , a przeto także za „prius” historyczne.
||5 1 8 | Jednakże już z pierwszego zdania przedm ow y Ricar
da pan Rodbertus mógł się przekonać, że tam , gdzie chodzi
nie o wartość produktu, lecz o sam produkt, mówi on o po
dziale całego „gotow ego” produktu.
„ P rodukt ziem i, a w ięc w szystko, co uzyskuje się z jej pow ierzchni
przez łączne zastosow anie pracy, m aszyn i k ap itału , dzieli się m iędzy
trzy klasy społeczne, a m ianow icie m iędzy w łaściciela gruntu, posiadacza
funduszu, czyli k ap itału niezbędnego do upraw y, i robotników , których
praca g ru n t ten u p ra w ia ” (,,Principles o f political econom y", przedm o
wa, III w yd., L ondyn 1821).

I bezpośrednio potem R icardo ciągnie d a le j:
„Jed n ak że udział w całym p rodukcie ziem i, przypadający każdej z tych
klas pod n azw ą renty, zysku i płacy, będzie zupełnie odm ienny w róż
nych stadiach rozw oju społecznego” (tam że).

Chodzi tu o podział tego „whole produce” [„całego pro
d u k tu ”], a nie produktu fabrykacji albo produktu surowego.
A le jeżeli zakłada się, że ów „w hole produce” jest dany, to
te w nim udziały są wyłącznie określane przez udziały, które
każdy z udziałow ców m a w „wartości” swego własnego pro
duktu w obrębie każdej sfery produkcji. „W artość” ta może
być przekształcona i w yrażona in a certain aliquot p art of the
„whole produce” [w określonej odpow iedniej części „całego
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p ro d u k tu ”]. Idąc w ślady A dam a Smitha, R icardo myli się

tu pod tym tylko względem , że zapom ina, iż „the w hole produce” nie dzieli się in rent, profit and wages [na rentę, zysk
i płacę], lecz th a t p a rt of it „w ill be allo tted ” in the shape of
Capital to one or some of these three classes [że część jego
w postaci kapitału „przypada w udziale” jednej lub niektó
rym spośród tych trzech klas],
„M ógłby Pan utrzym yw ać, iż podobnie jak p ie r w o tn ie p raw o równości
zysków z k ap itału m usiało ta k bardzo obniżyć ceny pro d u k tó w suro
wych, że ren ta gruntow a znikła, a potem re n ta ta w skutek w zrostu cen
znów p o w stała z różnicy p lo n ó w na gruntach bardziej i mniej u ro d zaj
nych, po d o b n ie też i d z is ia j korzyści płynące z otrzym yw ania renty grun
tow ej obok zw ykłego zysku z kapitału pow inny by dopóty zachęcać
k apitalistó w d o stosow ania k apitału, aby zagospodarow yw ać i m elioro
w ać now e grunty, dopóki w yw ołane przez to przepełnienie rynków nie
pociągnie za sobą ta k znacznej obniżki cen, że najbardziej niekorzystne
lokaty k ap itału p rzestaną przynosić rentę gruntow ą. In n y m i s ło w y , r ó w 
n a ło b y

s ię

to

s tw ie r d z e n iu ,
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w
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gdy tym czasem
posługuje się

pierw szym p raw em , aby udow odnić d rugie” (R o d b e r tu s , tam że, str. 174).

W samej rzeczy, panie R odbertus! Praw o „ rów n ości zy sk ó w
Z k a p ita łu ” nie uchyla praw a, w myśl którego „ w a rto ść ” pro
duktów określana jest przez „w ydatkow aną pracę” . Uchyla
wszakże przesłankę R icarda, że przeciętn a cena produktów
rów na się ich „w artości”. A le znowuż nie w artość „produktu
surowego” obniża się do przeciętnej ceny, lecz na o d w ró t.
W skutek istnienia własności ziemi „produkt surowy” korzysta
z takiego przywileju, że jego w artość nie obniża się do pozio
mu przeciętnej ceny. G dyby jego w artość rzeczywiście się
obniżyła - co byłoby możliwe, mimo że zaw ierałaby pańską
„w artość m ateriału” - do poziomu przeciętnej ceny tow arów ,
to renta gruntow a zniknęłaby. Te klasy gruntów , które possibly [być może] nie przynoszą dzisiaj renty gruntow ej, nie
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przynoszą jej dlatego, że cena rynkow a ich produktów suro
wych rów na się ich własnej przeciętne) cenie i że w skutek
konkurencji bardziej urodzajnych klas gruntu tracą przywilej,
którego mocą pro d u k t ich sprzedaje się w edług jego „w arto
ści” .
„C zy jest d o pom yślenia, że Zanim w ogóle przystąpiono do upraw y
ziem i, istnieli już k apitaliści, k tórzy otrzym yw ali zyski i lokow ali swe
kapitały na zasadzie p raw a rów ności zysków ?” (H ow very silly [Cóż
za b red n ie]!) „...P rzy zn aję, że jeżeli dziś z cywilizowanych krajów w y
rusza ekspedycja d o ||5 1 9 |

now ego kraju, którego ziem i pług jeszcze

nie tk n ął, kiedy zam ożniejsi uczestnicy tej ekspedycji w yposażeni są
w zasoby i n arzędzia w ytw orzone przez sta rą k u ltu rę - w kap itał biedniejsi zaś tow arzyszą im m ając nadzieję, iż służąc zam ożniejszym
otrzym yw ać b ęd ą w ysoką płacę, to kapitaliści b ę d ą uw ażali w tedy, iż
nadw yżka, k tó ra pozostaje im

pon ad płacę ro botników , stanow i ich

zysk, zab ierają bow iem ze sobą z kraju m acierzystego istniejące z d a 
w ien d aw n a rzeczy i p o jęcia” (tam że, str. 1 7 4 /175).

O tóż w łaśnie tak, panie R odbertus! C ała koncepcja Ricar
d a m a sens jedynie przy przesłance, że kapitalistyczny sposób
produkcji jest sposobem panującym. Rzecz to d la samej spra
wy obojętna, jak Ricardo tę przesłankę w yraża i czy popełnia
przy tym historyczne hysteron proteron. T aka przesłanka musi
się znaleźć, a więc nie wolno, jak to pan robi, w prow adzać
do rozw ażań gospodarstw a chłopskiego, które nie zna księgo
wości kapitalistycznej i dlatego do wyłożonego kapitału nie
zalicza nasion itp .! „N iedorzeczność” ta obciąża nie R icarda,
lecz R odbertusa, który przypisuje R icardow i pogląd, że „za
n im zaczęto upraw iać ziemię”, istnieli już kapitaliści i robot
nicy (tam że, str. 176).
„D o p ie ro

w ted y , kiedy... w

społeczeństw ie w ytw orzył się k ap itał

i znany stał się zysk z k ap itału i zaczęto go w ypłacać, m iano, zdaniem ...
R icard a, przystąpić d o upraw y ziem i” (tam że, str. 178).

Co za brednie! D opiero w tedy, kiedy kapitalista wcisnął
się jako farm er m iędzy rolnika i w łaściciela ziemskiego 192
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bądź w fen sposób, że daw ny tenant [czynszownik] szalbier
stwami przedzierzgnął się w kapitalistę-farm era, bądź też że
przemysłowiec lokuje swój kapitał nie w przemyśle, lecz
w rolnictw ie - dopiero w tedy rozpoczyna się oczywiście nie
„upraw a ziem i” w ogóle, lecz w łaśnie jej „upraw a kapitali
styczna” , która pod w zględem form y i treści bardzo różni się
od wcześniejszych postaci gospodarow ania na roli.
„W każdym k raju w iększa część ziem i była już o w iele wcześniej
w łasnością p ry w atn ą, zanim zaczęto ją u p raw iać; w każdym razie już
o w iele wcześniej, zanim w przem yśle ukształtow ała się staw ka zysku
z k a p ita łu ” (tam że, str. 179).

A by Rodbertus mógł zrozumieć poglądy R icarda w tej spra
wie, pow inien by być Anglikiem , a nie ziemianinem pom or
skim, i powinien orientow ać się w historii of enclosure of
commons and w aste land [ogradzania gruntów gminnych i le
żących odłogiem ]. Pan R odbertus pow ołuje się na Amerykę.
Państw o sprzedaje tam ziemię
,,w parcelach d o p iero osadnikom , oczywiście po niskiej cenie, k tó ra
jed n ak m usi już w k a żd ym razie reprezentow ać ren tę g ru n to w ą” (tam że,
str. 1 7 9 /1 8 0 ).

W cale nie. Cena ta tak samo nie stanowi renty gruntowej,
jak powszechny podatek przemysłowy nie stanow iłby renty
przem ysłow ej albo jak w ogóle jakikolw iek podatek nie sta
nowi „renty” .
„T w ierd z ę jed n ak , że p o d an a w punkcie b przyczyna podnoszenia
się ren ty ”

{w skutek w zrostu liczby ludności lub pow iększenia ilości

Zastosow anej pracy} „odnosi się przew ażnie do renty gruntow ej, a nie
do zysku z k ap itału . Zysk z k ap itału nie m oże nigdy w zrosnąć z tego
pow o d u , że w skutek zw iększenia w artości p roduktu narodow ego przy
niezm ien io n ej produkcyjności, lecz zw iększonej sile w ytw órczej (w zm o
żonej liczbie ludności) n aró d otrzym uje w ięcej zysku z k ap itału , gdyż
ten Z w iększo n y zysk z kap itału p rzypada zaw sze na kapitał, k tó ry po-
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w ię k s z y l jię w tym samym s to s u n k u , i dlatego staw ka zysku pozostaje

na daw nym poziom ie” (tam że, stt. 184/185).

Jest to błędny pogląd. Ilość nieopłaconej pracy dodatkow ej
w zrasta, jeżeli np. dodatkow y czas pracy wynosi 3, 4, 5 go
dzin zam iast 2 godzin. W raz z powiększeniem ilości tej nie
opłaconej pracy dodatkow ej nie w zrasta ilość wyłożonego ka
p itału ; naprzód dlatego, że nie opłaca się tej dalszej nadw yż
ki pracy dodatkow ej, nie w ywołuje ona zatem wyłożenia k a
p itału ; po w tóre dlatego, że w ykładanie środków na capital
fixe nie w zm aga się w takim samym stosunku, w jakim w zra
sta tu jego spożytkowanie. N ie powiększa się liczba w rze
cion itd. Oczywiście, zużyw ają się one prędzej, lecz nie w ta 
kim samym stosunku, w jakim zw iększa się ich spożytkowa
nie. A więc przy takiej samej produkcyjności w zrasta tu zysk,
w zrosła bowiem nie tylko w artość dodatkow a, lecz także sto
pa wartości dodatkow ej. Ze w zględu na w arunki naturalne
nie jest to możliwe w rolnictwie. Z drugiej strony produkcyj
ność łatw o ulega zm ianom w raz z powiększeniem wyłożonego
kapitału. Chociaż w ykłada się absolutnie duży kapitał, to jed
nak w skutek oszczędności na w arunkach produkcji nie jest on
stosunkowo tak wielki, pom ijając już podział pracy i maszyny.
Stopa zysku mogłaby się zatem naw et w tedy podnieść, kiedy
w artość d odatkow a (nie tylko jej stopa) pozostałaby bez
zmiany.
||5 2 0 | Zupełnie błędne i pom orsko-ziem iańskie jest nastę
pujące tw ierdzenie R odbertusa:
„Być m oże, iż w ciągu tych trzydziestu la t” (od 1800 do 1830 r.)
„w sk u tek parcelacji lub n a w e t w zię c ia p o d p łu g n o w y c h g r u n tó w pow sta
ło w ie le nowych posiadłości i zw iększoną ren tą gruntow ą dzieliła się
w obec tego z w ię k s z o n a lic z b a posiadaczy; ren ta n ie d z ie liła się jednak
w

1 8 3 0 r. m ię d z y w ię k s z ą lic z b ę m o r g ó w n iż w

1 8 0 0 r. ; ow e nowe

działki, k tó re teraz w yodrębniono albo w zięto do p iero pod upraw ę,
w c h o d z iły przedtem całą liczbą m orgów w s k ła d o b sza ru sta rszy c h g r u n 
tó w i w obec tego m niejsza ren ta gruntow a z 1800 r. w takim samym

stopniu u w z g lę d n iła je p r z y p o d z ia le i przyczyniła się w ted y do o kreśle
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nia wysokości angielskiej renty gruntow ej w ogóle, jak w 1830 r. w ięk
sza re n ta ” (tam że, str. 186).

Najlepszy z Pom orzan! Po cóż przekornie przenosisz wciąż
rodzim e stosunki pruskie do A nglii? A nglik nie liczy w ten
sposób, że jeżeli - jak było w istocie (trzeba to sprawdzić)
trzy do czterech m ilionów akrów zostało od 1800 do 1830 r.
„inclosed” [„ogrodzone”], to te cztery miliony akrów
były
objęte podziałem renty także przed 1830 r., także w 1800 r.
O w e cztery miliony akrów były raczej w aste land or commons
[gruntami nie upraw ianym i albo ziem ią gm inną], które nie
przynosiły renty i do nikogo nie należały.
Jeżeli R odbertus, podobnie jak Carey (w inny jednak spo
sób), usiłuje dowieść R icardow i, że „najbardziej urodzajnej”
ziemi przew ażnie nie brano w pierwszej kolejności pod pług,
z przyczyn fizycznych i innych, to R icardo nie m a z tym nic
wspólnego. „N ajbardziej urodzajna” ziem ia jest za każdym
razem „najbardziej urodzajna” w danych w arunkach produkcji.
Bardzo znaczna część zarzutów , które Rodbertus staw ia Ri
cardow i, bierze się stąd, że Rodbertus naiw nie identyfikuje
„pom orskie” i „angielskie” stosunki produkcyjne. R icardo
zakłada, że istnieje produkcja kapitalistyczna, której odpo
wiednikiem , w szędzie tam , gdzie ją w prow adzono, jak np.
w Anglii, jest oddzielenie kapitalistycznego farm era od właści
ciela ziemskiego. R odbertus zaś rozpatruje stosunki, które sa
me przez się obce są kapitalistycznem u sposobowi produkcji
i do których ten sposób produkcji dołączono jedynie jako nad 
budow ę. To, co pan Rodbertus mówi np. o położeniu ośrod
ków gospodarki w zespołach gospodarczych, całkowicie od
pow iada stosunkom pom orskim , ale nie stosunkom panującym
w Anglii, w której poczynając od ostatnich la t dziesiątków
X V I wieku kapitalistyczny sposób produkcji coraz bardziej zy
skiw ał na znaczeniu, asym ilow ał wszystkie istniejące w arunki
i w różnych okresach zrów nał po kolei z ziem ią przesłanki,
które stw orzyła historia - wsie, budynki i ludzi - aby kapi
tałow i zapewnić „najprodukcyjniejszą” lokatę.
T ak samo błędne jest to, co Rodbertus mówi o „lokow aniu
kap itału ” .
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„R icard o ogranicza ren tę g ru ntow ą do tego, co piąci się w łaścicielowi
ziem i za u żytkow anie pierw o tnych, naturalnych i niezniszczalnych sil
gleby. Tym samym stw ierdza on, że z renty gruntow ej należy potrącić
w szystko, co n a obszarach znajdujących się już w upraw ie m usiano by
zapisać na d o b ro kap itału . Je d n ak że rzeczą oczyw istą jest, że z przy
chodu działk i gru n tu R icard o nie m oże nigdy zapisać na d obro kapitału
w ięcej, niż w yn o szą w su m ie zw y k le w kraju o d se tki. W przeciw nym
bow iem razie m usiałby założyć, że w przebiegu ekonom icznego rozw oju
kraju istnieją dw ie odm ienne staw ki zysku, jed n a -

rolnicza, k tóra

przynosiłaby zysk większy o d panującego w fabrykacji, i druga - w łaści
w a d la fab ry k acji; założenie to w yw róciłoby je d n ak cały system R icarda
oparty n a rów ności staw ki zysku” (tam że, str. 2 1 5 /2 1 6 ).

M am y tu znów próbkę w yobrażeń właściwych ziemianinowi
pom orskiem u, który pożycza sobie kapitał, aby podnieść ja
kość swej własności ziemskiej, w obec czego, kierując się wzglę
dam i teoretycznymi i praktycznymi, chce płacić swemu w ie
rzycielowi tylko tyle, ile wynoszą „zw ykłe w kraju odsetki” .
Jednakże w A nglii spraw a przedstaw ia się inaczej. K apitał,
który służy do ulepszenia jakości gleby, w ykłada tam farm er,
farm ing-capitalist. O d tego kapitału, zupełnie tak samo jak
od kapitału, który w ykłada on bezpośrednio na produkcję,
farm er chce mieć nie zwykłe w kraju odsetki, lecz zw ykły
w kraju zysk. N ie wypożycza on właścicielowi ziemskiemu
kapitału, za który ten m a płacić „zw ykłe w kraju” odsetki.
Być może, iż sam on pożycza kapitał albo stosuje swój własny
kapitał dodatkow y, żeby przynosił mu „zwykły w kraju” zysk
przemysłowy, dw a co najmniej razy większy od zwykłych
w kraju odsetek.
Z resztą Ricardo wie, podobnie jak w iedział już A nderson,
i mówi to na d o datek w yraźnie, że ||5211 siła produkcyjna
gleby, stw orzona w ten sposób dzięki kapitałow i, łączy się
później w jedną całość z siłą „natu raln ą” gleby i dzięki temu
powiększa rentę. Rodbertus nic o tych spraw ach nie w ie i d la 
tego plecie androny.
W swoim czasie dałem już zupełnie praw idłow e określenie
nowoczesnej własności ziem i:
„R enta w znaczeniu Ricardow skim to własność ziemi w for
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mie burżuazyjnej, tzn. w łasność feudalna, która podporząd
kow ana została w arunkom produkcji burżuazyjnej” („M isère
de la Philosophie”, Paryż 1847, str. 156 [570Zam ieściłem już tam taką rów nież słuszną uw agę:
„R icardo, który zakłada, że produkcja burżuazyjna jest
nieodzownym w arunkiem istnienia renty, stosuje jednak po
jęcie renty do własności ziemi wszystkich epok i wszystkich
krajów. Jest to błąd w spólny wszystkim ekonom istom , którzy
stosunki produkcji burżuazyjnej przedstaw iają jako kategorie
wieczne” l58h
Słusznie też zauw ażyłem , że „terres capitaux” [„ziemie-kapitaiy”] m ożna powiększać, jak wszelkie inne kapitały:
„Z iem ię-kapitał m ożna pow iększać zupełnie tak samo, jak
w szystkie inne środki produkcji. N ie dodaje się nic do jej
m aterii - m ów iąc słowami Proudhona - lecz pom naża się grun
ty, które służą jako środek produkcji. A by powiększyć ziemięk ap itał, wystarczy w grunty przekształcone już w środek pro
dukcji włożyć nowe kapitały, nic nie dodając do ziem i-m aterii,
czyli nie pow iększając obszaru gruntów ” 1**1.
Pozostaje nadal słuszna podkreślona przeze mnie w tedy
różnica m iędzy przemysłem i rolnictw em :
„P rzede wszystkim nie m ożna tutaj, jak w produkcji prze
mysłowej, m nożyć dow olnie narzędzi produkcji o ta kim sa
m ym stopniu wydajności, czyli gruntów o takim samym stop
niu urodzajności. N astępnie, w m iarę tego jak ludność w zrasta,
przechodzi się do upraw iania gruntów gorszego gatunku albo
do w k ład ania w ten sam grunt nowych kapitałów , stosunko
wo mniej w ydajnych niż pierw sze” i60].
R odbertus mówi :
„M uszę jed n ak zw rócić jeszcze uw agę n a inną okoliczność, k tóra
w praw d zie o w iele bardziej stopniow o, ale za to o w iele częściej z gor
szych m aszyn rolniczych robi lepsze 1811. Je st nią ciągle upraw ianie tej
sam ej dziatk i, byleby tylko w edług rozum nego system u, bez uciekania
się

do

najm niejszej

n aw et

nadzw yczajnej

lokaty

k a p ita łu ”

([„L isty

socjalne d o von K irchm anna, L ist trzeci...” ] str. 222).
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M ów ił to już A nderson. U praw ianie gruntu popraw ia jego
jakość.
[Cytuję w dalszym ciągu R odbertusa:]
„P o w in ien by Pan dow ieść, że tru d n ią ca się rolnictw em ludność p ra 
cująca pow iększyła się z biegiem czasu w większym stosunku niż pro
dukcja środków w yżyw ienia alb o przynajm niej niż pozostała część ludno
ści danego kraju. Jed y n ie z tego m ogłoby w sposób niezbity wynikać,
że w raz z pow iększaniem pro dukcji rolnej trzeb a też w ydatkow ać na
nią coraz w ięcej pracy. A le tu w łaśnie P ańskim tezom przeczy statysty
k a ” (tam że, str. 2 7 4 ). „B a, m oże się Pan n aw et przekonać o [niemal]
pow szechnym panow aniu reguły, że im gęściej kraj jest zaludniony, tym
stosunkow o m niej ludzi tru d n i się rolnictw em ... T ak ie sam o zjaw isko
w ystępuje, kiedy w danym k raju rośnie liczba ludności: ta jej część,
k tó ra n ie tru d n i się rolnictw em , będzie się niem al w szędzie stosunkow o
szybciej p o w iększała” (tam że, str. 275).

Jednakże następuje to po części dlatego, że więcej gruntów
ornych przekształca się w pastw iska bydła i owiec, po części
w skutek tego, że tam gdzie skala produkcji jest większa, gdzie
istnieje wielkie rolnictw o, praca staje się wydajniejsza. A le
także dlatego - a tej okoliczności pan Rodbertus wcale nie
dostrzega - że znaczna część ludności nierolniczej w spółdziała
z rolnictw em , dostarczając mu w zrastający w raz z postępem
upraw y roli Capital constant, jak np. nawozy m ineralne, na
siona zagraniczne, różnego rodzaju maszyny.
W edług pana R odbertusa (tamże, str. 78)
„obecn ie” (na Pom orzu) „ro ln ik nie uw aża za k ap itał paszy dla zw ie
rząt pociągow ych uzyskanej w e w łasnym gospodarstw ie” .
||5 2 2 |

„ K a p ita ł sam w sobie, czyli w znaczeniu ekonom icznym , jest

prod u k tem , który służy d o dalszej produkcji... A le w stosunku do szcze
gólnego zysku, który pow inien on przynosić, czyli w takim znaczeniu,
w jakim rozum ieją go przedsiębiorcy dzisiejsi, m usi on, jeżeli ma być
kapitałem , w ystępow ać jako m akladti" (tam że, str. 77).

Jednakże pojęcie „n a k ła d ” nie wym aga - jak to się zdaje
Rodbertusow i - aby produkt kupow ano jako tow ar u kogo
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innego. Jeżeli pew na część produktu nie zostaje sprzedana
w charakterze tow aru, lecz wchodzi znowu do ¡produkcji, to
wchodzi do niej jako towar. N ajpierw ocenia się ją jako
„pieniądz”, a to jest dla każdego tym bardziej oczywiste, że
wszystkie te „nakłady” również i w rolnictw ie znajdują się
jednocześnie na rynku jako „tow ary” - bydło, pasza, nawozy,
zboże siewne, nasiona wszelkiego rodzaju. A le na „Pom orzu”
widocznie nie zalicza się tego do „nakładów ” .
„W artość poszczególnych w yników tych różnych odm ian pracy” (w
przem yśle i w p rodukcji surow ców ) „nie stanow i jeszcze sam ego docho
du, który otrzym uje ich posiadacz, lecz dopiero skalę do obliczenia tego
dochodu. Sam ten dochód, otrzym yw any przez tego lub owego, jest
częścią dochodu społecznego, który pow staje jedynie dzięki w spółdzia
łaniu pracy ro ln ictw a z pracą fabrykacji i którego części zatem pow sta
ją tak że jedynie za spraw ą tego w spółdziałania” (tam że, str. 36).

Co mi z tego przyjdzie? Realizacja tej wartości może być
jedynie jej realizacją w w artości użytkowej. A le bynajmniej
nie o to tutaj chodzi. Prócz tego pojęcie niezbędnej płacy ro
boczej zaw iera już w skazów kę, ile wartości w yobrażają owe
środki utrzym ania - produkty rolne i produkty przemysło
w e - które niezbędne są do zachow ania robotnika przy życiu.
D one w ith [No, i koniec z tym].
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Teoria ceny kosztu
u Ricarda i Adama Smitha [62]
(Krytyka)
[A. Teoria ceny kosztu u Ricarda]
[1. Upadek teorii fizjokratów i dalszy rozwój
poglądów na rentę gruntową]
Teza Andersona (spotykana też poniekąd u Adama Smitha),
-że „nie renta otrzymywana z gruntu określa cenę jego produk
tu, lecz cena tego produktu określa rentę gruntową” i6Sl, osta
tecznie obaliła teorię fizjokratów. Za źródło renty uznano
cenę produktu rolnego, a nie sam ten produkt, ani też ziemię.
Tym samym stracił wszelkie oparcie pogląd, że renta stanowi
offspring [skutek] wyjątkowej produkcyjności rolnictwa, któ
ra z kolei ma być offspring szczególnej fertility of soil [uro
dzajności gleby]. Gdyby bowiem taką samą ilość pracy zasto
sowano w szczególnie produkcyjnej dziedzinie i wskutek tego
sama praca byłaby wyjątkowo produkcyjna, mogłoby to znaleźć
tylko taki wyraz, że pracę tę reprezentowałaby stosunkowo
znaczna ilość produktów i dlatego cena jednostki produktu
byłaby stosunkowo niska; nie mogłoby się to jednak wyrazić
"w odwrotnym skutku, w tym mianowicie, że cena produktu
owej pracy byłaby wyższa niż cena innych produktów, w któ
rych zrealizowała się taka sama ilość pracy, i że wskutek tego
cena tego produktu, w odróżnieniu od innych towarów, przy
nosiłaby oprócz zysku i płacy roboczej jeszcze i rentę. (W swo
ich rozważaniach na temat renty gruntowej Adam Smith wraca
znów w pewnym stopniu do poglądu fizjokratów, mimo że
już wcześniej pogląd ten obalił lub przynajmniej mu zaprze
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czył, ujmując pierwotnie rentę jako część pracy dodatkowej).
Odrzucenie poglądu fizjokratów Buchanan podsumowuje
w takich słowach :
„Pogląd, w myśl którego rolnictwo daje produkt, a w następstwie
tego i rentę wskutek tego, że w procesie uprawy ziemi natura współ
działa z pracą ludzką, jest po prostu urojeniem. Renta wywodzi się
nie z produktu, lecz z ceny, po której sprzedaje się produkt, a cenę
tę produkt otrzymuje nie dlatego, że natura pomaga go wytworzyć, lecz
dlatego, że cena ta dostosowuje konsumpcję do podaży” 1641.

Skoro odrzucono powyższy pogląd fizjokratów - który był
jednak zupełnie uzasadniony in its deeper sense [w swym
głębszym znaczeniu], fizjokraci bowiem widzieli w rencie, je
dyną formę nadwyżki, a capitalists and labourers together
[kapitalistów łącznie z robotnikami] uważali jedynie za sala
riés [robotników najemnych] właściciela ziemskiego - możli
we były tylko następujące poglądy:
||5 231 [Po pierwsze:] Pogląd, że renta pochodzi z ceny
monopolowe) produktów rolnych i65', cena monopolowa zaś
z tego, że właściciele ziemscy mają monopol posiadania ziemi.
W myśl tego poglądu cena produktu rolnego jest zawsze wyż
sza od jego wartości. Mamy tu do czynienia z surcharge of
price [dodatkiem do ceny] - i monopol posiadania ziemi do
konał wyłomu w sprawie wartości towarów.
Renta pochodzi z ceny monopolowej produktów rolnych,
gdyż ich podaż jest wciąż niższa od poziomu popytu albo po
pyt jest wciąż wyższy od poziomu podaży. Dlaczego jednak
podaż nie wzrasta do poziomu popytu? Dlaczego additional
podaż nie wyrównuje tego stosunku i nie likwiduje tym sa
mym - zgodnie z tą teorią - wszelkiej renty? Chcąc to wytłu
maczyć, Malthus ucieka się z jednej strony do fikcji, że pro
dukty rolne bezpośrednio stwarzają sobie konsumentów (wró
cimy do tego później, omawiając spór Malthusa z Ricardem),
a z drugiej - do teorii Andersona: ponieważ additional supply
[idodatkowa podaz\ kosztuje więcej pracy, rolnictwo staje się
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mniej produkcyjne. Jeżeli więc pogląd ten nie opiera się po
prostu na fikcji, sprowadza się on do teorii Ricarda. Także
i tu cena jest wyższa od wartości, mamy więc do czynienia
z surcharge.
[Po drugie:] Teoria R icarda: nie ma absolutne) renty grun
towe), lecz istnieje tylko renta różniczkowa. Także i tu cena
produktów rolnych, które przynoszą rentę, przekracza ich war
tość indywidualną i jeżeli w ogóle renta istnieje, to istnieje
dzięki temu, że cena produktów rolnych przewyższa ich war
tość. Nadwyżka ceny ponad wartość nie jest tu jednak sprzecz
na z ogólną teorią wartości (mimo że fakt pozostaje), gdyż
w obrębie każdej sfery produkcji wartość towarów należących
do tej sfery określa nie wartość indywidualna towaru, lecz
ta jego wartość, którą ma on w ogólnych warunkach produkcji
istniejących w danej sferze. Także i tu cena produktów przy
noszących rentę jest ceną monopolową, jest to jednak taki mo
nopol, jaki zdarza się we wszystkich sferach produkcji, z tą
tylko różnicą, że w tej sferze utrwala się on i dlatego przybie
ra odmienną od zysku dodatkowego formę renty. Także i tu
jest to nadwyżka popytu nad podażą albo, co na jedno wy
chodzi, wynik tego, że additional demand nie może być zaspo
kojony przez additional supply po cenach, które istniały przy
original supply [poprzedniej podaży], dopóki nadwyżka po
pytu nad podażą nie wywoła zwyżki cen produktów. Także
i tu renta (renta różniczkowa) powsta)e wskutek tego, że cena
przewyższa wartość, że ceny produktów uzyskiwanych na lep
szych gruntach podnoszą się i przekraczają ich wartość, co
wywołuje additional supply.
[Po trzecie:] Renta jest jedynie procentem od kapitału, któ
ry ulokowano w ziem i[68]. Pogląd ten tyle ma wspólnego
z poglądem Ricarda, że neguje istnienie absolutne) renty grun
towe). Istnienie renty różniczkowe) musi on uznać w tych wy
padkach, kiedy grunty, w których ulokowano kapitały jedna
kowej wielkości, przynoszą renty różnej wielkości. W istocie
sprowadza się to do poglądu Ricarda, że pewna klasa grun
tów nie przynosi renty i że tam, gdzie otrzymuje się właściwą
rentę, jest to renta różniczkowa. Powyższy pogląd zupełnie
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jednak nie potrafi objaśnić renty pochodzącej z gruntów, w
których wcale nie ulokowano kapitału, np. renty otrzymywanej
z eksploatacji wodospadów, kopalń. W istocie pogląd ten
stanowił jedynie próbę, aby przez nadanie rencie miana pro
centu obronić ją z pozycji kapitalistycznych przed atakami
Ricarda.
Wreszcie [po czwarte]: Ricardo sądzi, że na gruntach, któ
re nie przynoszą renty, cena produktu równa się jego wartości,
równa się bowiem przeciętnej cenie, czyli wyłożonemu kapita
łowi plus przeciętny zysk. Sądzi więc błędnie, że wartość to
waru równa się przeciętnej cenie towaru. Jeżeli odrzuca się tę
błędną przesłankę, to renta absolutna jest możliwa, gdyż war
tość produktów rolnych, podobnie jak wartość mnóstwa wszel
kich innych towarów, przewyższa ich przeciętną cenę, lecz
wskutek istnienia własności ziemi nie zostaje wyrównana do
poziomu przeciętnej ceny, jak to się dzieje z wartością innych
towarów. A zatem pogląd ten uważa wraz z teorią monopolu,
że własność ziemi jako taka wiąże się z rentą; wraz z Ricar
dem uważa, że istnieje renta różniczkowa i, wreszcie, uważa,
że istnienie renty absolutnej bynajmniej nie uchybia prawu
wartości.

[2. Określanie wartości przez czas pracy
jako podstawowa teza teorii Ricarda.
Metoda badawcza Ricarda, jej zasadność i nieodzowność
w rozwoju nauki ekonomicznej; wady tej metody]
Punktem wyjścia rozważań Ricarda jest teza, że the relative
values (or exchangeable values) of commodities [względne
wartości (lub wartości wymienne) towarów] są określane by
„the quantity of labour” [przez „ilość pracy”] . (W dalszym cią
gu naszych wywodów dokonamy przeglądu różnych znaczeń
wyrazu value używanych przez Ricarda. N a tym polega kryty
ka, której Bailey poddaje teorię Ricarda, jak i wadliwość uj
mowania zagadnienia wartości przez Ricarda.) Ricardo nie
bada dalej charakteru owego „labour” określającego wartość.
Jeżeli dwa towary stanowią ekwiwalenty - albo stanowią
14 - M a rk s, E n g e ls - D z ie lą , t . 2 6
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ekwiwalenty w określonej proporcji, albo, co na jedno wycho
dzi, są różnej wielkości zależnie od ||524| ilości „pracy” , któ
rą zawierają - to zarazem oczywiste jest, że o ile są wartościa
mi wymiennymi, równają się sobie pod względem substancji.
Substancją ich jest praca. Dlatego są „wartością” . Są różnej
wielkości zależnie od tego, czy zawierają więcej lub mniej
owej substancji. Ale postaci - szczególnego określenia pracy
jako czynnika stwarzającego wartość wymienną lub wyraża
jącego się w wartościach wymiennych - charakteru tej pracy
Ricardo nie bada. Nie rozumie on dlatego związku tej pracy
Z pieniądzem, czyli nie rozumie tego, że musi ona występować
jako pieniądz- Nie rozumie zatem zupełnie, że z określeniem
wartości wymiennej towaru przez czas pracy łączy się to, iż
towary muszą w swym rozwoju doprowadzić do stworzenia
pieniądza. Stąd jego błędna teoria pieniądza. Od samego po
czątku chodzi mu tylko o wielkość wartości, czyli o to, że
wielkości wartości towarów tak się mają do siebie, jak ilości
pracy niezbędne do wytworzenia tych towarów. Z takich za
łożeń wychodzi Ricardo. Wymienia on wyraźnie Adama Smitha
jako swój punkt wyjścia (rozdział I, część I).
Oto na czym polega metoda Ricarda: wychodzi on z za
łożenia, że wielkość wartości towaru jest określana przez czas
pracy, i następnie bada, czy inne stosunki, kategorie ekono
miczne nie są sprzeczne z takim określaniem wartości albo
w jakim stopniu je modyfikują. Już na pierwszy rzut oka wi
dać zarówno historyczną zasadność tej metody, jej naukową
nieodzowność w historii ekonomii politycznej, jak i zarazem
jej naukową niedoskonałość, niedoskonałość, która ujawnia
się nie tylko w sposobie przedstawiania sprawy (pod wzglę
dem formy), lecz prowadzi też do błędnych konkluzji, pomija
bowiem konieczne ogniwa pośrednie i usiłuje w sposób bez
pośredni dowieść, że kategorie ekonomiczne są ze sobą
zgodne.
Historycznie był ten sposób badania uzasadniony i niezbęd
ny. W dziele Adama Smitha ekonomia polityczna rozwinęła
się w pewną zakończoną całość, obszar, który ona ogarniała,
został poniekąd wyraźnie zakreślony, wskutek czego Say mógł
w podręczniku szkolnym przekształcić ją w płaski system.
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W okresie dzielącym Ricarda od Smitha ukazują się jedynie
przyczynkarskie rozprawy o pracy produkcyjnej i nieproduk
cyjnej, systemie pieniężnym, teorii ludnościowej, własności
ziemskiej i podatkach. Sam Smith w nader naiwny sposób
obraca się w kręgu nieustannej sprzeczności. Z jednej strony
usiłuje dociec, jaki jest wewnętrzny związek’ kategorii ekono
micznych, czyli na czym polega ukryta struktura burżuazyj
nego systemu ekonomicznego. Z drugiej strony na równi z tym
stawia związek w tej postaci, w której jest on dany w zja
wiskach konkurencji i w której zatem rysuje się nienaukowe
mu obserwatorowi, podobnie jak i tym, którzy znajdują się
we władzy praktyki procesu produkcji burżuazyjnej i są
w praktyce tego procesu zainteresowani. O ba te sposoby ba
dania - z których jeden dociera do wewnętrznego związku,
że tak powiem, do fizjologii systemu burżuazyjnego, drugi zaś
tylko opisuje, kataloguje, omawia i umieszcza wśród schematyzujących określeń pojęć to, co zjawia się na powierzchni pro
cesu życiowego, i w takiej postaci, w jakiej zjawia się i wystę
puje - oba te sposoby nie tylko swobodnie istnieją u Smitha
obok siebie, lecz przeplatają się i wciąż przeczą sobie wza
jemnie. Jest to u niego usprawiedliwione (z wyjątkiem niektó
rych jego prac przyczynkarskich, jak np. pracy o pieniądzu),
miał on bowiem dwojakie zadanie do spełnienia. Z jednej
strony przedsięwziął próbę zgłębienia wewnętrznych tajników
fizjologii społeczeństwa burżuazyjnego, z drugiej zaś strony
próbował po części opisać po raz pierwszy zewnętrzny pozór
form życiowych tego społeczeństwa, odtworzyć zewnętrzny po
zór ich związku i po części znaleźć dla tych zjawisk nomenkla
turę oraz odpowiedniki pojęciowe, a więc po części oddać je
po raz pierwszy w mowie i w procesie myślowym. Jedna praca
pociąga go tak samo jak druga, a ponieważ obie mają nie
zależny od siebie przebieg, powstaje tu wprost sprzeczny spo
sób wyobrażania sobie zjawisk: jeden wyraża mniej lub bar
dziej trafnie wewnętrzny związek, drugi równie słusznie i bez
jakiegokolwiek stosunku wewnętrznego - bez jakiegokolwiek
połączenia z pierwszym sposobem ujmowania - wyraża ze
wnętrzny pozór związku. Następcy Adama Smitha, jeśli nie
reprezentują wobec niego reakcji starszych, przezwyciężonych
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już poglądów, mogą spokojnie kontynuować swe przyczynkarskie badania i rozważania uważając zawsze dzieło Adama
Sm ith a* za ich podwalinę, bez względu na to, czy nawiązują
w nich do ezoterycznej czy egzoterycznej części jego dzieła,
czy też, jak to niemal zawsze bywa, mieszają jedną część
z drugą. Ale w końcu wchodzi między nich Ricardo i zwra
cając się do nauki woła: Stój! Podstawę, punkt wyjścia fizjolo
gii systemu burżuazyjnego - pojmowania wewnętrznego związ
ku organicznego i procesu życiowego tego systemu - stanowi
określanie wartości przez czas pracy. Z tego założenia wy
chodzi Ricardo i zmusza naukę, aby poniechała dotychcza
sowej rutyny i uprzytomniła sobie, w jakim stopniu pozostałe
rozwijane i opisywane przez tę naukę kategorie - stosunki
produkcji i wymiany - zgodne lub sprzeczne są z tą podstawą,
z punktem wyjścia, w jakim w ogóle stopniu owa nauka, od
zwierciedlająca, odtwarzająca jedynie formy przejawiania się
procesu, a więc i same te zjawiska zgodne są z podstawą, na
której opiera się związek wewnętrzny, rzeczywista fizjologia
społeczeństwa burżuazyjnego, bądź też która jest jej punktem
wyjścia - i jak w ogóle ma się sprawa z ową sprzecznością
między tym pozornym i rzeczywistym ruchem systemu. N a tym
właśnie polega wielkie ||5251 znaczenie historyczne Ricarda
dla nauki i oto dlaczego ckliwy Say, którego Ricardo pozba
wił gruntu pod nogami, dał upust swej irytacji w zdaniu, że
„pod pozorem rozszerzenia jej” (nauki) „granic, wtrącono ją
w próżnię” te7J. Z tymi zasługami na niwie naukowej łączy
się ściśle to, że Ricardo ujawnia i formułuje przeciwieństwo
ekonomiczne klas - tak, jak je rysuje związek wewnętrzny i że wskutek tego ekonomia polityczna chwyta i wykrywa sam
rdzeń walki historycznej i historycznego procesu rozwojowego.
Dlatego Carey (obacz później odpowiedni ustęp) denuncjuje
Ricarda jako ojca komunizmu.
„System Ricarda jest systemem niezgody... głównym jego celem jest
sianie wrogich uczttć między klasami i narodami... Książka Ricarda jest
prawdziwym podręcznikiem dla demagoga, który dąży do władzy przez
* W rękopisie: Ricarda, - Red.
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podział ziemi, wojnę i rabunek” (H. C. Carey, „Th e past, the present,
and the futurę“ , Filadelfia 1848, str. 74/75).

Jeżeli więc z jednej strony dochodzimy do wniosku o za
sadności naukowej i wielkiej wartości historycznej Ricar
dowskiego sposobu dociekań, to z drugiej strony widać jak
na dłoni wadliwość naukową jego metody, co udowodnią w
szczegółach dalsze nasze rozważania.
Stąd się też bierze niezwykłe dziwna i siłą rzeczy chybiona
architektonika jego dzieła. Całe dzieło (w trzecim wydaniu)
składa się z 32 rozdziałów. Czternaście z nich poświęcone
jest podatkom, omawiają więc jedynie zastosowanie zasad teo
retycznych [68h Rozdział dwudziesty: „Wartość i bogactwo.
Właściwości, które je odróżniają” , jest w gruncie rzeczy stu
dium o różnicy między wartością użytkową a wartością wy
mienną, a więc uzupełnieniem rozdziału pierwszego: „O war
tości’’. Rozdział dwudziesty czwarty: „Adam a Smitha teoria
renty gruntowej” , jak i rozdział dwudziesty ósmy: „O sto
sunkowej wartości złota, zboża i ipracy itd.” , oraz rozdział
trzydziesty drugi: „Poglądy pana Malthusa na rentę” , stano
wią jedynie uzupełnienie, a poniekąd i obronę Ricardowskiej
teorii renty gruntowej, a więc po prostu dodatek do rozdzia
łów II i III, które traktują o rencie. Rozdział trzydziesty:
„O wpływie popytu i podaży na ceny” , jest jedynie dodat
kiem do rozdziału czwartego: „O cenie naturalnej i rynko
wej” . Drugi dodatek do tego rozdziału stanowi rozdział dzie
więtnasty: „O nagłych zmianach w kierunkach handlu” . Roz
dział trzydziesty pierwszy: „O maszynach” , jest tylko dodat
kiem do rozdziałów piątego i szóstego: „O płacy roboczej”
i „O zysku” . Rozdział siódmy: „O handlu zagranicznym”
i dwudziesty piąty: „O handlu z koloniami” są jedynie za
stosowaniem - podobnie jak rozdziały traktujące o podat
kach - zasad ustalonych w poprzednich rozdziałach. Rozdział
dwudziesty pierwszy: „Wpływ akumulacji na zysk i procent” ,
jest dodatkiem do rozdziałów o rencie gruntowej, zysku i pła
cy roboczej. Rozdział dwudziesty szósty: „O dochodzie brutto
i dochodzie netto”, stanowi dodatek do rozdziałów o płacy
roboczej, zysku i rencie. Wreszcie rozdział dwudziesty siódmy:
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„O pieniądzu znajdującym się w obiegu i o bankach” , jest
w książce Zupełnie odosobniony i stanowi jedynie dalsze roz
winięcie, a poniekąd modyfikację poglądów w sprawie pie
niądza, wyrażonych przez Ricarda w jego wcześniejszych pra
cach.
Tak więc teoria Ricarda zawarta jest wyłącznie w pierwszych
sześciu rozdziałach dzieła. Mówiąc o wadliwej architektonice,
miałem tę właśnie część na myśli. Druga część (z wyjątkiem
stronic traktujących o pieniądzu) składa się z opisów zastoso
wań praktycznych, z objaśnień i uzupełnień, które z natury
rzeczy są bezładnie rozrzucone i nie roszczą sobie pretensji do
jakiejkolwiek architektoniki. Wadliwa architektonika części
teoretycznej (pierwszych sześciu rozdziałów) nie jest jednak
czymś przypadkowym, lecz wynika z samej metody badawczej
Ricarda i łączy się z określonym zadaniem, które on sobie
w swych dociekaniach zakreślił. Architektonika ta jest wyra
zem naukowej niedoskonałości samej tej metody badawczej.
Rozdział I traktuje „O wartości’. Dzieli się on z kolei na
siedem części. Część pierwsza poświęcona jest właściwie roztrząsaniom na temat, czy płaca robocza znajduje się w sprzecz
ności z określaniem wartości towarów przez czas pracy, który
jest w nich zawarty. Część trzecia udowadnia, że okoliczność,
iż w skład wartości towaru wchodzi to, co ja nazywam kapi
tałem stałym, nie jest sprzeczna z określaniem wartości oraz
że podnoszenie się albo obniżanie płacy roboczej tak samo nie
wpływa na wartość towarów. Część czwartą stanowią docie
kania na temat zagadnienia, w jakim stopniu stosowanie ma
szyn oraz innego kapitału trwałego i mającego dłuższe istnie
nie - wobec tego, że w różnych sferach produkcji wchodzi on
w różnym stosunku w skład kapitału łącznego - zmienia
określanie wartości wymiennych przez czas pracy. Część piąta
bada, w jakim stopniu podnoszenie się albo obniżanie of wages modyfikuje określanie wartości przez czas pracy, jeżeli
w różnych sferach produkcji stosuje się kapitały o niejedna
kowej trwałości i różnym czasie obrotu. Widzimy tedy, iż
w tym pierwszym rozdziale zakłada się nie tylko, że istnieją
towary - a nic więcej nie powinno się zakładać, jeżeli przed
miotem rozważań jest wartość jako taka - lecz także, że istnie
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ją płaca robocza, kapitał, zysk, a nawet, jak to zobaczymy,
ogólna stopa zysku, różne formy kapitału w takiej postaci,
w jakiej wychodzą one z procesu cyrkulacji, a także różnica
między „natural and market price” [„ceną naturalną i ryn
kową”], która odgrywa nawet decydującą rolę w dwóch
następnych rozdziałach, II i I II : „O rencie” i' „O rencie gór
niczej” . Ten drugi rozdział: „O rencie” ||526| - rozdział trze
ci: „O rencie górniczej” , jest jedynie jego uzupełnieniem rozpoczyna się znów słusznie, zgodnie z właściwym Ricardowi przebiegiem badań, od pytania: czy własność ziemi i ren
ta gruntowa są sprzeczne z określaniem wartości towarów
przez czas pracy?
„Musimy się jednak zastanowić jeszcze" - tak Ricardo zaczyna roz
dział drugi: „O rencie” - „czy zawłaszczenie ziemi i powstanie wskutek
tego renty wywołuje jakąś zmianę względnej wartości towarów, nie
zależnie od ilości pracy niezbędnej do ich wytworzenia” („ Principles o)
political economy", 3 wyd., Londyn 1821, str. 53).

Aby to zbadać, Ricardo nie tylko wprowadza en passant sto
sunek między „market price” and „real price” (monetary
expression of value) [„ceną rynkową” i „ceną rzeczywistą”
(wyrazem pieniężnym wartości)], lecz zakłada, że istnieje w
całej rozciągłości produkcja kapitalistyczna, i wprowadza też
całą swoją koncepcję stosunku między płacą roboczą i zyskiem.
Wskutek tego treść rozdziału czwartego: „O cenie naturalnej
i rynkowej” , piątego: „O płacy roboczej” , i szóstego: „O zy
sku” , została już nie tylko przyjęta jako założenie, lecz również
szczegółowo rozwinięta w dwóch pierwszych rozdziałach:
„O wartości” i „O rencie” , oraz w rozdziale III jako w do
datku do rozdziału II. Następne trzy rozdziały, jeśli w ogóle
przynoszą coś nowego z dziedziny teorii, wypełniają jedynie
tu i ówdzie luki, wprowadzają bliższe określenia, które na
dobrą sprawę powinny były znaleźć się już przeważnie w roz
działach I i II.
Tak więc całe dzieło Ricarda zawarte jest w dwóch pierw
szych rozdziałach. W rozdziałach tych konfrontuje się rozwi
nięte burżuazyjne stosunki produkcji, a zatem również i roz
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winięte kategorie ekonomii politycznej z ich zasadą, z określa
niem wartości, i poddaje egzaminowi, w jakim stopniu od
powiadają one bezpośrednio tej zasadzie, albo też jak rzecz
się ma z pozornymi odchyleniami, które wprowadzają one do
wzajemnego stosunku wartości towarów. Rozdziały te zawie
rają całą Ricardowską krytykę dotychczasowej ekonomii poli
tycznej, stanowczy rozbrat Ricarda z wciąż powtarzającą się
w dziele Adama Smitha sprzecznością między ezoterycznym
a egzoterycznym sposobem ujmowania rzeczy i dzięki tej kry
tyce przynoszą zarazem kilka zupełnie nowych i zdumiewają
cych wyników. Toteż dwa pierwsze rozdziały sprawiają wielką
rozkosz teoretyczną przez to, że dają zwięzłą i treściwą kry
tykę starej nauki ekonomicznej, która rozlała się szeroko i zbo
czyła na ślepy tor, jak i przez to, że cały burżuazyjny system
ekonomii przedstawiają jako podporządkowany jednemu pod
stawowemu prawu, wydobywając i koncentrując najistotniej
szą treść z rozproszonych i różnorodnych zjawisk. Ale to
zadowolenie teoretyczne, którego doznaje się because of their
originality [dzięki ich oryginalności], dzięki jedności podsta
wowego poglądu, simpleness [prostocie], zwartości, głębi, no
wości i comprehensiveness [zwięzłości], znika nieuchronnie
w miarę lektury dalszego ciągu książki. Gdzieniegdzie i tutaj
urzeka nas oryginalność poszczególnych wywodów. Całość
jednak wywołuje uczucie zmęczenia i nudy. Dalszy ciąg tekstu
nie jest już dalszym rozwinięciem myśli. Tam gdzie nie polega
on na monotonnym, formalnym stosowaniu tych samych zasad
do ■różnorodnego materiału, przyniesionego z zewnątrz i po
zornie tylko dotyczącego tych zasad, albo na polemicznym ich
akcentowaniu - tam jest on albo powtarzaniem, albo uzupeł
nianiem; co najwyżej zawiera tu i ówdzie, w ostatnich częś
ciach, zdumiewający wniosek.
W krytyce Ricarda musimy teraz rozróżniać to, czego on
sam nie rozróżniał. [Po pierwsze] jego teorię wartości dodat
kowej-, Ricardo ma oczywiście taką teorię, mimo że nie ustala
pojęcia wartości dodatkowej w odróżnieniu od jej szczegól
nych form, od zysku, renty, procentu. Po wtóre, jego teorię
zysku. Zaczniemy od tej teorii, chociaż miejsce jej nie jest
w tym dziale, lecz w dodatku historycznym do działu 111[16].
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[3. Ricardo miesza pojęcia wartości
„ absolutnej” i „względnej” .
Nie rozumie on form wartości]
Uprzednio jeszcze kilka uwag o tym, jak Ricardo plącze
różne określenia „wartości” . N a tym opiera się polemika
Baileya z Ricardem. Ma to jednak i dla nas znaczenie.
Z początku Ricardo nazywa wartość „wartością wym ienni’
i określa ją wraz z Adamem Smithem jako „możność nabycia
innych dóbr” ([„On the principles...” ], str. 1). Jest to wartość
wymienna w tej postaci, w której ona występuje z początku.
A le potem Ricardo przechodzi do rzeczywistego określenia
wartości:
„Stosunkowa ilość towarów wytworzonych przez pracę określa ich
teraźniejszą lub poprzednią wartość względną" (tamże, str. 9).

„Wartością względną” nie jest tu nic innego niż określana
przez czas pracy exchangeable value. Ale relative value może
mieć też inne znaczenie, wtedy mianowicie, kiedy wartość
wymienną jednego towaru wyrażam w wartości użytkowej in
nego, np. wartość wymienną cukru w wartości użytkowej
kawy.
„Zmieniła się wartość względna dwóch towarów i chcemy wiedzieć,
w którym z nich nastąpiła zmiana” (tamże, str. 9).

Which variation [Jaka zmiana] P Później tę „relative value”
Ricardo nazywa też „comparative valué” [„stosunkową war
tością’’] (str. 448 i nast.). Chcemy wiedzieć, w którym towarze
nastąpiła „zmiana” , tzn. zmiana „wartości” , określonej wyżej
jako relative value. Np. 1 funt cukru równa się 2 funtom ka
wy. Później 1 funt cukru równa się 4 funtom kawy. „Zmiana” ,
o której chcemy się dowiedzieć, polega na tym: czy zmienia
się „czas pracy niezbędny” do wyprodukowania cukru czy też
do wyprodukowania kawy, czy cukier kosztuje dwa razy wię
cej * czasu pracy niż przedtem, czy też kawa kosztuje dwa
* W7 rękopisie-, m n i e j - R e d .
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razy mniej * czasu pracy niż przedtem, i która z tych „varia
tions” czasu pracy, potrzebnego do wyprodukowania jednego
lub drugiego towaru, wywołała ową zmianę ich stosunku wy
miennego. A więc ta „relative albo comparative value” cukru
i kawy - stosunek, w którym dokonywa się ich wzajemna wy
miana - różni się od relative value w pierwszym znaczeniu.
W pierwszym znaczeniu relative value cukru określa ta
ilość cukru, którą można wyprodukować w ciągu określonego
czasu pracy ||5271. W drugim wypadku relative value cukru
[i kawy] wyraża stosunek, w którym dokonywa się ich wza
jemna wymiana, a zmiany w tym stosunku mogą wynikać ze
zmiany „of relative value” kawy lub cukru w pierwszym zna
czeniu. Stosunek, w którym dokonywa się wzajemna wymiana
kawy i cukru, może pozostać taki sam, mimo że zmieniły się
ich „relative values” w pierwszym znaczeniu. 1 funt cukru
może jak przedtem równać się 2 funtom kawy, chociaż czas
pracy niezbędny do wyprodukowania cukru i kawy podwoił
się lub zmniejszył o połowę. Variations w comparative value
tych towarów, tzn. jeśli wartość wymienna cukru wyrażona
jest w kawie i vice versa, ujawnią się tylko wtedy, kiedy ich
relative values w pierwszym znaczeniu, tzn. values określane
przez ilość pracy, zmieniły się w niejednakowym stopniu, czyli
kiedy nastąpiły comparative changes. Jeżeli absolute changes
nie zmieniają pierwotnego stosunku, a więc jeżeli są takie sa
me pod względem wielkości i mają taki sam kierunek, to nie
wywołają zmiany w comparative values ani w cenach pienięż
nych owych towarów, gdyby bowiem wartość pieniądza uległa
zmianie, zmiana ta w jednakowym stopniu dotyczyłaby jedne
go i drugiego towaru. Toteż bez względu na to, czy wyrażam
wartości dwóch towarów w ich własnych porównywanych ze
sobą wartościach użytkowych, czy też w ich cenie pieniężnej,
wyrażając obie wartości w wartości użytkowej trzeciego to
waru, te relative lub comparative values albo ceny są takie
same i zachodzące w nich changes należy odróżniać od zmian
ich relative values w pierwszym znaczeniu, tzn. jeśli wyrażają
one tylko zmianę czasu pracy, który niezbędny jest do własnej
* W r ę k o p isie : w ię cej. - R e d .
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produkcji towarów, czyli uprzedmiotowiony jest w samych
tyójj towarach. T a ostatnia relative value występuje tedy jako
„absolute value” w porównaniu z relative values w drugim
znaczeniu, w znaczeniu realnego wyrażenia wartości wymien
nej Jednego towaru w wartości użytkowej innego towaru lub
w pieniądzu. Dlatego też zdarza się u Ricarda, iż „relative
value’’ w pierwszym znaczeniu określa on terminem „ absolute
value” .
Jeżeli w przytoczonym wyżej przykładzie 1 funt cukru
kosztuje nadal taki sam czas pracy, to jego „relative value”
w pierwszym znaczeniu nie uległa zmianie. Jeżeli jednak kawa
kosztuje.dwa razy mniejszą ilość pracy, to wartość cukru wy
rażona w kawie zmieniła się, zmieniła się bowiem „relative
value” kawy w pierwszym znaczeniu. W ten sposób okazuje
się, że relative values cukru i kawy różnią się od ich „absolute
values” i ta różnica ujawnia się dlatego, że i comparative
value np. cukru nie zmieniła się w porównaniu z towarami,
których absolute values pozostały bez zmiany.
„Dociekania, na które chcę zwrócić uwagę czytelników, dotyczą skut
ków zmian Zachodzących zee względnej wartości towarów, nie zaś w ich
wartości absolutnej” (tamże, str. 15).

Tę „absolute” value Ricardo nazywa gdzie indziej też „rcal
value” albo po prostu value (np. na str. 16).
Patrz polemikę Baileya z Ricardem w pracy: „A critical
dissertation on the nature, measure's and causes of value;
chiefly in reference to the writings of Mr. Ricardo and his
followers. By the author of essays on the formation and publi
cation of opinions” [„Krytyczna rozprawa o istocie, miarach
i przyczynach wartości; głównie w związku z pismami p. Ri
carda i jego zwolenników. Przez autora szkiców o kształto
waniu i rozpowszechnianiu opinii” ], Londyn 1825. (Patrz także
tego samego autora: „A letter to a political economist; occa
sioned by an article in the Westminster Review etc." [„List
do ekonomisty w związku z artykułem zamieszczonym w West
minster Review”], Londyn 1826.) Przedmiotem wystąpień
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polemicznych Baileya są po części owe różne momenty
w określaniu pojęcia wartości, których Ricardo nie rozwiriąt,
lecz które tylko faktycznie występują u niego, i to w spcpób
chaotyczny, i w których Bailey znajduje same „sprzeczności” .
Po wtóre Bailey występuje przeciw „absolute value” albo
„real value” w odróżnieniu od comparative value (albo Relati
ve value w drugim znaczeniu).
Bailey tak mówi w pierwszej ze wspomnianych wyżej roz
praw:
„Zam iast rozpatrywać wartość jako stosunek między dwiema rzecza
mi” (Ricardo and his followers [i jego zwolennicy]) „uważają, że jest
ona pozytywnym wynikiem, który osiąga się za pomocą określonej ilości
pracy” (str. 30).
Uważają oni „wartość za coś immanentnego i absolutnego” (tamże,
str. 8).

' Ostatni zarzut wywołało wadliwe ujmowanie zagadnienia
przez Ricarda, gdyż nie bada on wcale wartości pod wzglę
dem formy - tej określonej formy, którą przybiera praca jako
substancja wartości - lecz bada tylko wielkości wartości, czyli
ilości tej abstrakcyjno-ogólnej i w tej formie społecznej pracy,
wywołujące różnicę w wielkościach wartości towarów. W prze
ciwnym razie Bailey przekonałby się, że względność poję
cia wartości bynajmniej nie zostaje uchylona przez to, iż
wszystkie towary, jeżeli są wartościami wymiennymi, stano
wią jedynie względne wyrazy społecznego czasu pracy, i że
względność wartości wcale nie polega na samym stosunku,
w którym dokonywa się ich wzajemna wymiana, lecz na sto
sunku ich wszystkich do tej pracy społecznej jako do ich sub
stancji.
Przeciwnie, jak się o tym przekonamy w dalszym ciągu
tych rozważań, Ricardowi należy raczej zarzucić, że zapomina
bardzo często o tej „real” albo „absolute value” i uwzględnia
tylko „relative” lub „comparative values” .
||5281 A więc:
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[4Ś\ Zysk, stopa zysku, przeciętne ceny itd.
w ujęciu Ricarda
[aj, R i c a r d o m i e s z a k a p i t a ł s t a ł y z k a p i t a ł e m
trwałym i kapitał zmienny z kapitałem obrotowym.
Błędne ujmowanie sprawy zmian „wartości
w z g l ę d n y c h ” o r a z c z y n n i k ó w w y w o ł u j ą c y c h te

z mi a ny]

W części III rozdziału pierwszego Ricardo rozwija nastę
pującą myśl: jeżeli mówię, że wartość towaru określana jest
przez czas pracy, dotyczy to zarówno pracy, którą w ostatnim
procesie pracy wydatkowano bezpośrednio na wytworzenie
danego towaru, jak i czasu pracy zawartego w materiale suro
wym oraz w środkach pracy niezbędnych do wyprodukowania
tego towaru. A więc dotyczy to nie tylko czasu pracy zawar
tego w nowo dołączonej pracy, za którą uiszczono płacę ro
boczą, w pracy zakupionej, lecz także czasu pracy zawartego
w tej części towaru, którą ja nazywam capital constant. Wadli
wość Ricardowskiego ujęcia rzuca się w oczy już w samym
nagłówku tej III części of chapter [rozdziału] I. Brzmi on:
„N ie tylko praca zastosowana bezpośrednio do produkcji towarów
wpływa na ich wartość, lecz także praca, którą wydatkowano na wytwo
rzenie wspierających tę pracę sprzętu, narzędzi i budynków” (str. 16).

Pominięto tu materiał surowy, a przecież praca wydatkowa
na na wytworzenie materiału surowego tak samo różni się od
pracy „zastosowanej bezpośrednio do produkcji towarów” ,
jak praca wydatkowana na wytworzenie środków pracy,
„sprzętu, narzędzi i budynków” . Ale Ricardo myśli już o na
stępnej części rozdziału. W. części III zakłada on, że zastoso
wane środki pracy wchodzą do produkcji różnych towarów
w jednakowych częściach składowych wartości. W następnej
zaś części Ricardo zastanawia się nad różnicą, która powstaje
wskutek tego, że capital fixe wchodzi [do produkcji towarów]
w różnych proporcjach. Toteż Ricardo nie dociera do pojęcia
kapitału stałego, którego jedna część składa się z capital fixe,
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a druga część - materiał surowy i matières instrumentale? z kapitału obrotowego, podobnie jak kapitał obrotowy Za
wiera nie tylko kapitał zmienny, lecz obejmuje też materiał
surowy itd. i wszystkie środki utrzymania t69l, wchodzące do
konsumpcji w ogóle (a nie tylko do konsumpcji robotników).
Proporcja, według której kapitał stały wchodzi w skłaid to
waru, wpływa nie na wartości towarów, nie na względne
ilości pracy zawarte w towarach, lecz oddziaływa bezpośred
nio na różne ilości wartości dodatkowej, cz.yli pracy dodatko
wej, zawarte w towarach, które są uprzedmiotowieniem takiej
samej ilości czasu pracy. Jest ona dlatego - owa różna pro
porcja - przyczyną przeciętnych cen odmiennych od wartości.
Jeśli chodzi o sectio [część] IV i V rozdziału I, to należy
przede wszystkim nadmienić, że zamiast niezwykle ważnej
i na bezpośrednią produkcję wartości dodatkowej wpływają
cej różnicy proporcji, według której kapitał stały i zmienny
stanowią składowe części takiej samej masy kapitału w róż
nych sferach produkcji, Ricarda zaprzątają wyłącznie różnice
form kapitału i różne proporcje, według których ten sam ka
pitał przybiera owe różne formy; zaprzątają go różnice form,
które są następstwem procesu cyrkulacji kapitału, a zatem ka
pitał trwały i obrotowy, kapitał mniej lub bardziej trwały
(tzn. kapitał trwały o różnym okresie życia) oraz niejedna
kowa szybkość cyrkulacji kapitału, czyli jego obrotów. Ricar
do ucieka się mianowicie do takiego sposobu badania: zakła
da, że dana jest ogólna stopa zysku, czyli przeciętny zysk
takiej samej wielkości dla różnych lokat kapitału takiej samej
wielkości bądź dla różnych sfer produkcji, w których stosuje
się kapitały takiej samej wielkości - albo, co na jedno wycho
dzi, że zysk jest proporcjonalny do wielkości kapitałów stoso
wanych w różnych sferach produkcji. Zamiast zakładać, że
dana jest owa ogólna stopa zysku, Ricardo powinien by raczej
zbadać, w jakim stopniu istnienie jej odpowiada w ogóle okre
ślaniu wartości przez czas pracy, a wtedy przekonałby się, że
nie tylko nie jest ona z tym określeniem zgodna, lecz prima
facie jest z nim sprzeczna, a więc ową ogólną stopę zysku
trzeba dopiero rozwinąć za pomocą licznych ogniw pośred
nich, co różni się bardzo od zwykłej subsumeji pod prawo
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wârtosci. W ogóle Ricardo osiągnąłby wtedy zupełnie inny
pogląd na istotę zysku i nie identyfikowałby go wprost z war
tością dodatkową.
Założywszy już, że ogólna stopa zysku jest dana, Ricardo
zadaje sobie następnie pytanie, jak podziała na „relative va
lues \ wzrost lub spadek płacy roboczej, jeżeli capital fixe
i circulant [obrotowy] wchodzą do kapitałów w różnych pro
porcjach? Albo raczej Ricardo wyobraża sobie, że rozpatruje
zagadnienie w taki właśnie sposób. W rzeczywistości rozpa
truje jq zupełnie inaczej, a mianowicie tak: zadaje sobie py
tanie, jak wzrost lub spadek płacy roboczej podziała na od
powiednie zyski z kapitałów, których czas obrotu jest różny
i w których różne formy kapitału zawarte są w różnych pro
porcjach? I dochodzi tu oczywiście do wniosku, że zależnie
od tego, czy dużo lub mało capital fixe wchodzi do kapita
łów itd., wzrost lub spadek płacy roboczej musi wpływać na
kapitały w bardzo różny sposób, w zależności od tego, czy
większa lub mniejsza ich część składa się z kapitału zmienne
go, tzn. z kapitału, który wykłada się bezpośrednio w postaci
płacy roboczej. Aby tedy wyrównać znów zyski w różnych
|| 5291 sferach produkcji, alias aby przywrócić ogólną stopę
Zysku, ceny towarów - w odróżnieniu od ich wartości - mu
szą być w odmienny sposób regulowane. A więc, konkluduje
Ricardo dalej, kiedy płaca robocza wzrasta lub spada, różnice
te wywierają wpływ na „relative values” . Powinien by jed
nak powiedzieć coś wręcz przeciwnego: Chociaż różnice te nie
wpływają wcale na values jako takie, to jednak oddziaływa
jąc w różny sposób na zyski w różnych sferach produkcji
stwarzają odmienne od samych values przeciętne ceny albo określmy je tak - ceny kosztu t7°l, które nie są bezpośrednio
określane przez wartości towarów, lecz przez kapitał wyłożo
ny na te towary plus przeciętny zysk. Ricardo powinien by
zatem powiedzieć: Te przeciętne ceny kosztu są odmienne od
wartości towarów. Zamiast tego dochodzi on do wniosku, że
są identyczne, i zbrojny w tę błędną przesłankę przechodzi
do rozpatrywania renty gruntowej.
Ricardo myli się też, gdy mniema, że dopiero dzięki tym
rozpatrywanym przez siebie trzem cases dotarł do „variations”
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dokonywających się w „relative values” towarów niezależnie
od zawartego w nich czasu pracy, a więc in fact do różnicy
między cenami kosztu a wartościami towarów. Ricardo założył
już, że różnica ta jest dana, zakładając istnienie ogólnej jtopy
zysku, założył więc, że mimo różnych proporcji organicznych
części składowych kapitałów, kapitały te przynoszą zyski pro
porcjonalne do ich wielkości, gdy tymczasem wartość dodat
kową, którą przynoszą te kapitały, absolutnie określa wchło
nięta przez nie ilość nieopłaconego czasu pracy, a ta| zależy
wyłącznie - jeżeli płaca robocza jest dana - od wielkości
owej części kapitału, którą wykłada się na płace robocze, nie
zaś od absolutnej wielkości kapitału.
W istocie przedmiotem badań Ricarda jest następująca
sprawa: założywszy, że istnieją ceny kosztu odmienne od war
tości towarów - a jeżeli przypuszcza się, że ogólna stopa zysku
jest dana, istnienie powyższej odmienności jest już założone Ricardo zastanawia się nad tym, jak te ceny kosztu (które dla
odmiany nazywają się teraz „relative values”) zmieniają się
z kolei w stosunku do siebie, zmieniają się względnie pod
wpływem wzrostu lub spadku płacy roboczej i pod wpływem
różnic w proporcjach organicznych części składowych kapitału.
Wnikając głębiej w istotę zagadnienia Ricardo stwierdziłby,
że sam fakt istnienia ogólnej stopy zysku - w związku z róż
nicami organicznych części składowych kapitału, które to róż
nice występują najpierw w bezpośrednim procesie produkcji
jako różnica między kapitałem zmiennym i stałym, a później
wzmagają się jeszcze bardziej pod wpływem różnic wynika
jących z procesu cyrkulacji - pociąga za sobą istnienie cen
kosztu odmiennych od wartości, nawet jeżeli się założy, że
płaca robocza pozostaje bez zmiany, a więc pociąga za sobą
istnienie różnicy zupełnie niezależnej od wzrostu lub spadku
płacy roboczej oraz nowe określenie formy. Ricardo przeko
nałby się również, że zrozumienie tej różnicy jest dla teorii
w jej całokształcie bez porównania ważniejsze i bardziej roz
strzygające od jego własnych rozważań na temat zmiany wy
wołanej w cenach kosztu towarów przez wzrost lub spadek
płacy roboczej. Wniosek, na którym Ricardo poprzestaje i poprzestawanie to harmonizuje zupełnie z całym charakte228
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rem jego analizy - sprowadza się do tego, co następuje: jeżeli
uznać i uwzględnić variations cen kosztu (albo jak on powia
d a ,(„relative values”) towarów - gdy w warunkach różnego
składu organicznego kapitałów ulokowanych w różnych sfe
rach produkcji są one następstwem zmian, wzrostu lub spad
ku płacy roboczej - to prawo pozostaje w mocy, nie ma tu
sprzećmości z prawem, w myśl którego czas pracy określa
„relative values” towarów, ponieważ wszystkie inne varia
tions cen kosztu towarów, będące czymś więcej niż przemija
jącymi 'variations, można wytłumaczyć jedynie za pomocą
zmiany zachodzącej w czasie pracy niezbędnym do wyprodu
kowania pdpowiednich towarów.
Natomiast należy poczytywać Ricardowi za wielką zasługę,
że różnice między kapitałem trwałym a obrotowym łączy
z różnym czasem obrotu kapitału i wszystkie te różnice wy
prowadza z różnego czasu cyrkulacji, a więc in fact z czasu
cyrkulacji lub reprodukcji kapitału.
Rozpatrzymy najpierw same te różnice, Ricardo bowiem
omawia je najpierw w sectio IV (rozdz. I), a dopiero potem
rozpatrzymy sposób, w który każe on im działać, czyli wy
woływać zmiany w „relative values” .
1. „ N a każdym szczeblu rozwoju społecznego narzędzia, sprzęt, bu
dynki i maszyny, używane w różnych przemysłach, mogą mieć różny sto
pień trwałości i produkcja ich może wymagać różnych ilości pracy”
(tamże, str. 25).

Co się tyczy „różnych ilości pracy” , których „może wyma
gać ich produkcja” , to słowa te mogą oznaczać - i widocznie
o nic innego Ricardowi tu nie chodzi - że mniej trwałe na
rzędzia wymagają po części na repair [remont], po części zaś
na reprodukcję większej ilości pracy (powtarzającej się pracy
bezpośredniej), albo owe słowa mogą także oznaczać, iż ma
szyny itd. o takim samym degree of durability mogą być droż
sze lub tańsze, mogą stanowić produkt większej lub mniejszej
ilości pracy. Ten drugi punkt widzenia, który ważny'jest, gdy
chodzi o stosunek między kapitałem zmiennym i stałym, nie
ma nic wspólnego z zagadnieniem rozpatrywanym przez Ri15 - M arks, Engels - D zieła, ¿ 26
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carda i dlatego nie występuje u niego nigdzie jako samodziel
ny punkt widzenia.
||530| 2. „Różne też mogą być proporcje, w których kapitał niający
utrzymywać pracę” (kapitał zmienny) „łączy się z kapitałem wyłażonym
na narzędzia, maszyny i budynki” (kapitał trwały). Mamy tu więf „róż
nicę w stopniu trwałości kapitału trwałego oraz ową rozmaitość pro
porcji, w których oba rodzaje kapitału można Ze sobą łączyć” (tamże).

Od razu widać, dlaczego Ricardo nie interesuje sią częścią
kapitału stałego, która istnieje w postaci materiału surowego.
Ta część kapitału stałego sama należy do kapitału obrotowego.
Jeżeli wzrasta płaca robocza, nie wywołuje to powiększenia
.wydatków na tę część kapitału, która składa się z maszyn
i nie wymaga zastępowania, gdyż istnieje nadal, lecz wywo
łuje powiększenie wydatków na tę część kapitału, która skła
da się z materiału surowego, gdyż trzeba ją nieustannie uzu
pełniać, a więc nieustannie też reprodukować.
„Żywność i odzież, które robotnik konsumuje, budynki, w których
pracuje, narzędzia, którymi posługuje się przy pracy, mają wszystkie
przemijający charakter. Istnieje jednak ogromna różnica pod względem
czasu, który różne te kapitały mogą przetrwać... W zależności od tego,
czy kapitał szybko się zużywa i wymaga częstej reprodukcji, czy też
ulega powolnej konsumpcji, zalicza się go bądź do kapitału obrotowego,
bądź też do trwałego” (tamże, str. 26).

A więc różnicę między fixed i circulating capital sprowa
dza się tu do różnicy czasu reprodukcji (który jest identyczny
z czasem cyrkulacji).
3.
„N ależy również zaznaczyć, że bardzo niejednakowy może być
czas, w ciągu którego kapitał obrotowy znajduje się w cyrkulacji, czyli
powraca do tego, kto go stosuje. Pszenica zakupiona1 przez farmera na
siew jest kapitałem trwałym w porównaniu z pszenicą zakupioną przez
piekarza na wypiek chleba. Jeden pozostawia ją w ziemi i nie może
1 Pan Rodbertus w idzi tu, że w A n glii „k u puje się ” nasiona,
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otrzymać zwrotu przed upiywem roku; drugi może zemleć ją na mąkę
i sprzedać jako chleb swoim klientom, a więc po upływie tygodnia
znówł będzie miał wolny kapitał, aby powtórzyć taką samą operację
lub tęż wziąć się do jakiejkolwiek innej” (tamże, str. 26/27).

Skąjd się bierze ta różnica czasu cyrkulacji różnych kapita
łów obrotowych? Bierze się stąd, że z dwóch takich samych
kapitałpw jeden zatrzymuje się przez dłuższy czas we właści
wej sferze produkcji, chociaż proces pracy nie trwa przez cały
ten czasl Tak rzecz się ma z winem, które wystać musi w piw
nicy, aby tam dojrzeć, albo z niektórymi procesami chemicz
nymi w garbowaniu, barwieniu itd.
„A zatem dwie gałęzie przemysłu mogą stosować jednakowe ilości
kapitału, lecz podział jego na kapitał trwały i obrotowy może być
bardzo różny” (tamże, str. 27).
4. „K iedy indziej znów dwaj fabrykanci mogą stosować jednakowe
ilości kapitału trwałego i obrotowego, lecz okres życia ich kapitałów
trwałych" (a więc także czas ich reprodukcji) „może być bardzo różny.
Jeden fabrykant może mieć maszyny parowe wartości 10 000 f. szt.,
a drugi - statki o takiej samej wartości” (str. 27/28).
„Różne stopnie trwałości... kapitałów lub, inaczej, czas, który must
upłynąć, nim partię towaru będzie można dost, rczyć na rynek” (str. 30).
5. „N ie trzeba chyba wspominać, że towary wytworzone za pomocą
jednakowej ilości pracy będą miały różną wartość wymienną, jeżeli nie
można ich dostarczyć na rynek w jednakowym czasie” (tamże, str. 34).

[Mamy więc:] 1. Różnicę w proporcji kapitału trwałego
i obrotowego. 2. Różnicę w obrocie kapitału obrotowego
wskutek przerwy w procesie pracy, gdy tymczasem proces
produkcji trwa nadal. 3. Różnicę w durability of fixed capi
tal. 4. Różnicę czasu, w ciągu któfego towar (bez przerwy
w czasie pracy, bez różnicy między czasem produkcji i czasem
pracy) podlega procesowi pracy, zanim może on wejść do
właściwego procesu cyrkulacji. Ten ostatni wypadek Ricardo
przedstawia w następujący sposób:
„Przypuśćmy, że przy produkcji jakiegoś towaru zatrudniam w ciągu
roku dwudziestu robotników kosztem 1000 f. szt., a po upływie roku
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zatrudniam znowu dwudziestu robotników na przeciąg jednego rpku,
płacąc im za wykończenie lub udoskonalenie tego samego tow aru'dal
szy 1000 f. szt. Kiedy po upływie dwóch lat dostarczam towar na ry
nek i chcę osiągnąć Zysk w wysokości 10°Io, muszę sprzedać go za
2310 f. szt., gdyż 1000 f. szt. kapitąłu stosowałem w ciągu jednego
roku, a 2100 f. szt. kapitału w ciągu następnego. K to inny jstosuje
zupełnie taką samą ilość pracy, lecz stosuje ją całą już w pięirwszym
roku. Zatrudnia czterdziestu robotników kosztem 2000 f. szt. i po upły
wie pierwszego roku sprzedaje swój towar z dziesięcioprocentowym
zyskiem, tj. za 2200 f. szt. Mamy tu więc dwa towary wytworzone za
pomocą zupełnie takiej samej ilości pracy, z których jeden sprzedaje
się za 2310 f. szt., drugi zaś za 2200 f, szt.” (tamże, str. 34).

||5311 Ja k to się jednak dzieje, że owa różnica - czy to
w degree of durability of fixed capital, or the time of revo
lution of circulating capital, or a variety in the proportions
in which the two sorts of capital may be combined [okresie
życia kapitału trwałego albo w czasie cyrkulacji kapitału obro
towego, albo w stosunku, w którym te dwa rodzaje kapitału
mogą być skombinowanej, albo wreszcie the different time,
in which commodities, upon which the same quantity of labour
is bestowed [różny cz; , niezbędny, aby towary, na które wy
datkowano taką samą ilość pracy], mogły trafić na rynek że owa różnica wywołuje zmianę in the relative values of the
se commodities? Ricardo mówi najprzód: dlatego, że
„ ta różnica... i ta rozmaitość proporcji ltd. wprowadzają jeszcze inną
przyczynę zmian względnej wartości towarów oprócz większej lub
mniejszej ilości pracy niezbędnej do produkcji towarów, mianowicie
wzrost lub spadek wartości pracy" (tamże, str. 25/26).

A jak się to uzasadnia?
„Wzrost płac roboczych odbije się z pewnością w różny sposób na
towarach produkowanych w tak odmiennych warunkach” (str. 27),

mianowicie tam, gdzie jeden z dwóch kapitałów takie/ samej
wielkości, stosowanych in different trades [w różnych gałę
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ziach produkcji], składa się przeważnie z kapitału trwałego,
a w Inieznacznej tylko części z kapitału „przeznaczonego do
utrzylpania pracy” , gdy tymczasem z -drugim sprawa ma się
wręcży przeciwnie. Przede wszystkim niedorzecznością jest mó
wić til o oddziaływaniu na „commodities” . Ricardo ma na
myśli ich values. W jakim jednak stopniu owe okoliczności
wpływają na te wartości? Not at all [W ogóle nie wpływają].
W obu wypadkach okoliczności te wpływają na zysk. Przed
siębiorca, który na kapitał zmienny wykłada np. nie więcej
niż 1/5 swego kapitału, może - przy takiej samej płacy robo
czej i takiej samej stopie pracy dodatkowej - na 100 jedno
stek kapitału wytworzyć wartość dodatkową wynoszącą za
ledwie 4, jeżeli stopa wartości dodatkowej równa się 20%;
natomiast drugi przedsiębiorca, który na kapitał zmienny wy
łożył 4/s swego kapitału, wytworzy na 100 jednostek kapitału
wartość dodatkową wynoszącą 16. W pierwszym bowiem wy
padku kapitał wyłożony na płacę roboczą równa się 100/5 =
= 20, piąta zaś część 20, czyli 20%, równa się 4. Natomiast
w drugim wypadku kapitał wyłożony na płacę roboczą równa
się *¡5 X 100 = 80. Piąta zaś część 80, czyli 20% = 16.
W pierwszym wypadku zysk równałby się 4, a w drugim 16.
16 + 4
D la obu kapitałów przeciętny zysk wynosiłby— ---- , czyli
20
— =

10%. Tu mamy właściwie przypadek, o którym mówi

Ricardo. Gdyby zatem obaj przedsiębiorcy sprzedawali swe
towary w cenie kosztu - a to właśnie zakłada Ricardo - to
każdy z nich sprzedawałby swój towar za 110. Przypuśćmy
teraz, że płaca robocza podniosła się np. o 20% swej dotych
czasowej wysokości. Jeden robotnik kosztował dotychczas
1 f. szt., a teraz kosztuje 1 f. szt. 4 szylingi, czyli 24 szylingi.
Pierwszy przedsiębiorca powinien tak jak dotychczas wyłożyć
na kapitał stały 80 f. szt. (ponieważ Ricardo abstrahuje tu od
materiału, to i my możemy abstrahować), a na opłacenie 20
robotników, których zatrudnia, wyłoży, oprócz 20 f. szt., do
datkowe 80 szylingów, czyli 4 f. szt. Jego kapitał wynosi więc
teraz 104 f. szt. I ze 110 f. szt. pozostanie mu nie więcej niż
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6 f. szt. zysku, gdyż robotnicy nie wyprodukowali mu więk
szej, lecz mniejszą wartość dodatkową. 6 f. szt. w stosftnku
do 104 wynosi 510/i3%. Natomiast drugi przedsiębiorca, który
zatrudnia 80 robotników, powinien by zapłacić o 320 szylin
gów, czyli o 16 f. szt., więcej. Musiałby więc wyłożyć 116i f. szt.
Gdyby zatem sprzedawał za 110 f. szt., to zamiast zysku miał
by 6 f. szt. straty. Ale powyższy przypadek zdarza się tylko
dlatego, że przeciętny zysk zmodyfikował już stosunek między
wydatkiem tego przedsiębiorcy na pracę a wartością dodat
kową wytworzoną w jego własnym przedsiębiorstwie.
A więc zamiast zbadać doniosłą sprawę, mianowicie za
miast ustalić, jakie variations muszą nastąpić, aby przedsię
biorca, który ze 100 f. szt. wykłada na płacę roboczą 80 f. szt.,
nie otrzymywał cztery razy większego zysku od drugiego
przedsiębiorcy, który ze 100 f. szt. wykłada na płacę roboczą
zaledwie 20 f. szt., Ricardo bada uboczną kwestię, to miano
wicie, w jaki sposób po wyrównaniu tej tak znacznej różnicy a więc kiedy stopa zysku jest dana - any alteration of that
rate of profit [jakakolwiek zmiana tej stopy zysku] przez
wzrost of wages for instance [na przykład płacy roboczej]
w o wiele większym stopniu dotykałaby tego przedsiębiorcę,
który wykładając 100 f. szt. kapitału zatrudnia dużo robotni
ków, niż tego, który wykładając też 100 f. szt. kapitału za
trudnia mało robotników, i dlatego - jeżeli stopa zysku jest
jednakowa - ceny towarów wytworzonych przez jednego
z przedsiębiorców muszą wzrastać, ceny zaś towarów produ
kowanych przez drugiego muszą spadać, jeżeli stopa zysku
albo ceny kosztu mają nadal pozostać jednakowe.
Pierwsza ilustracja, którą daje Ricardo, nie ma absolutnie
nic wspólnego ze „wzrostem wartości pracy” , chociaż oznajmił
on nam wcześniej, że z tej właśnie cause [przyczyny] ma wy
nikać cała zmiana „of the relative values” . A oto owa ilu
stracja:
„Przypuśćmy, że dwie osoby zatrudniają w ciągu roku po stu robotni
ków przy budowie dwóch maszyn, a kto inny zatrudnia taką samą ilość
robotników przy uprawie zboża. K ażda z maszyn będzie w końcu roku
miała taką samą wartość jak zboże, gdyż każdą z nich wyprodukowano
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za pomocą takiej samej ilości pracy. Przypuśćmy, że właściciel jednej
maszłyny będzie używał jej w ciągu następnego roku do produkcji sukna,
zatrudniając stu robotników, a właściciel drugiej maszyny będzie jej
używał do produkcji wyrobów bawełnianych, także zatrudniając stu
robotników, farmer zaś będzie nadal zatrudniał stu robotników przy
uprawie zboża. W ciągu drugiego roku wszyscy będą więc zatrudniali
taką samą ilość pracy” ,

{tzn. będą wykładali taki sam kapitał na płacę roboczą, by
najmniej jednak nie będą employ the same quantity of labour
[zatrudniali takiej samej ilości pracy] }
„lecz łącznie wyroby i maszyny ||532| fabrykanta sukna, jak również
fabrykanta wyrobów bawełnianych będą stanowiły wynik rocznej pracy
dwustu robotników lub raczej wynik dwuletniej pracy stu robotników,
gdy tymczasem zboże będzie produktem rocznej pracy stu robotników.
Jeżeli tedy zboże ma wartość 500 f. szt., to maszyna i sukno fabrykan
ta sukna powinny mieć łącznie wartość 1000 f. szt., maszyna zaś i pro
dukty fabrykanta wyrobów bawełnianych powinny również mieć dwa
razy większą wartość niż zboże. 'Wartość ich jednak będzie więcej niż
dwa razy większa od wartości zboża, gdyż zysk Z kapitału osiągnięty
w pierwszym roku przez fabrykanta sukna i fabrykanta wyrobów baweł
nianych został dodany do ich kapitałów, gdy tymczasem zysk farmera
został wydatkowany i skonsumowany. A więc z powodu różnego stopnia
trwałości ich kapitałów albo, innymi słowy, ze wzgłędu na czas, który
musi upłynąć, zanim partię towaru będzie można dostarczyć na rynek,
wartość towarów nie będzie ściśle proporcjonalna do ilości pracy, której
użyto, aby je wyprodukować. Stosunek ich wartości nie ustali się więc
na poziomie dwa do jednego, lecz nieco wyżej, co będzie stanowiło
kompensatę za dłuższy okres, który musi upłynąć, Zanim najbardziej
wartościowy towar będzie można dostarczyć na rynek. Przypuśćmy, że
każdy robotnik otrzymał za swą pracę 50 f. szt. rocznie, czyli że użyto
kapitału wynoszącego 5000 f. szt. osiągając przy tym zysk w wysokości
10 procent. Wtedy wartość każdej z maszyn oraz zboża wyniesie
w końcu pierwszego roku 5500 f. szt. W drugim roku fabrykanci i far
mer użyją znowu na utrzymanie pracy po 5000 f. szt. i sprzedadzą znów
swoje produkty za 5500 f. szt. Aby jednak pozostać na równi Z farme
rem, przedsiębiorcy używający maszyn muszą nie tylko otrzymać
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5500 f. szt. za swe jednakowe kapitały w wysokości 5000 f. szt. wy
datkowane na pracę, lecz muszą nadto otrzymać 550 /. szt. tytułem
Zysku od 5500 /. szt., które umieścili w maszynach, i wobec tego” (po
nieważ zakłada się, iż taka sama, wynosząca 10°fo roczna stopa zysku
stanowi konieczność i prawo) „muszą sprzedać swoje wyroby za
6050 f. szt.”

{A więc jako skutek przeciętnego zysku - owej ogólnej sto
py żytku, której istnienie zakłada Ricardo - powstają od
mienne od wartości towarów przeciętne ceny, czyli ceny ko
sztu.}
„Mamy tu więc przykład kapitalistów stosujących w ciągu roku w pro
dukcji swych towarów zupełnie taką samą ilość pracy, produkowane
przez nieb dobra mają jednak różną wartość, gdyż każdy z nich używa
innych ilości kapitału trwałego, czyli pracy zakumulowanej” .

{N o t on account of that, but on account of both those ra
gamuffins having the fixed idea that both of them must draw
the same spoil from „the support they have given to labour” ;
or that, whatewer the respective values of their commodities,
those commodities must be sold at average prices, giving
each of them the same rate of profit [Nie wskutek tego, lecz
dlatego, że obu tych gałganów prześladuje idée fixe, iż każdy
z nich musi mieć taki sam lup w konsekwencji „poparcia
udzielonego przez nich pracy” , albo że niezależnie od war
tości ich towarów musi się je sprzedawać po przeciętnych ce
nach, które każdemu z nich przyniosą taką samą stopę zy
sku].}
„Sukno i wyroby bawełniane mają taką samą wartość, gdyż są pro
duktem' jednakowych ilości pracy i jednakowych ilości kapitału trwałe
go; zboże zaś ma inną wartość” {należałoby powiedzieć cost-price},
„gdyż pod względem użycia kapitału trwałego produkuje się je w od
miennych warunkach” (tamże, str. 29-31).

Tę niezwykle clumsy illustration [niezdarną ilustrację] nie
zwykle prostej sprawy Ricardo daje w bardzo zawiły sposób,
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zamiast powiedzieć po prostu: Ponieważ kapitały takiej samej
wielkości, bez względu na wzajemny stosunek ich części orga
nicznych i na czas ich cyrkulacji, przynoszą zyski takiej samej
wielkości, co byłoby niemożliwe, gdyby towary sprzedawano
według ich wartości itd., przeto istnieją odmienne od tych
wartości ceny kosztu towarów. A zawiera się to już w pojęciu
ogólnej stopy zysku.
Zastanówmy się nad tym skomplikowanym przykładem
i sprowadźmy go do jego niezbyt „skomplikowanych” genuine
dimensions [rzeczywistych wymiarów]. W tym celu zacznijmy
od końca i zaznaczmy z góry, simultaneously for a clearer
understanding, that Ricardo „supposes” [aby zarazem lepiej
zrozumieć, o co chodzi, że Ricardo „przypuszcza” ], iż farme
ra i draba od wyrobów bawełnianych materiał surowy nic nie
¡kosztuje, iż nadto farmer nie wykłada kapitału na narzędzia
pracy, iż wreszcie ani jedna część of capital fixe, wyłożonego
przez psa od wyrobów bawełnianych, nie wchodzi jako zuży
cie do jego produktu. Chociaż wszystkie te przypuszczenia są
niedorzeczne, nic jednak same przez się nie szkodzą owej ilu
stracji.
Jeżeli założyć to wszystko, przykład przytoczony przez Ri
carda - zaczynając od końca - tak się oto przedstawia: far
mer wykłada 5000 f. szt. na płacę roboczą; kanalia od wy
robów bawełnianych wykłada 5000 f. szt. na płacę roboczą
i 5500 na maszyny. Zatem pierwszy wykłada 5000 f. szt.,
a drugi 10 500, drugi wykłada tedy ||5331 dwa razy więcej
niż pierwszy. Jeżeli więc obaj mają osiągnąć zysk w wysoko
ści 10%, farmer musi sprzedać swój towar za 5500 f. szt.,
a drab od wyrobów bawełnianych swój za 6050 f. szt. (za
kłada się bowiem, że ani jedna część kwoty 5500, którą wy
łożono na maszyny, nie wchodzi jako zużycie maszyn w skład
wartości produktu). Nie można absolutnie pojąć, co tu uprzy
tomnił sobie Ricardo prócz tego, że ponieważ ceny kosztu
towarów określa wartość zawartych w towarze avances plus
jednakowa roczna stopa zysku, więc różnią się one od warto
ści towarów, i że różnica ta wynika ze sprzedaży towarów po
takich cenach, jakie przynoszą jednakową stopę zysku od wy
łożonego kapitału; krótko mówiąc, że powyższa różnica mię
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dzy cost-prices a values jest identyczna z ogólną stopą zysku.
Nawet wprowadzona tu przez Ricarda różnica między capital
fixe i capital circulant jest w tym przykładzie po prostu wy
krętem. Gdyby bowiem np. owe dodatkowe 5500 f. szt., które
stosuje fabrykant wyrobów bawełnianych, składały się z ma
teriałów surowych, farmerowi zaś nie były potrzebne nasio
na itd., wynik byłby zupełnie taki sam. Powyższy przykład
wcale też nie świadczy, że - jak mówi Ricardo „produkowane przez nich” (the cotton-manufacturer and the farmer)
„dobra m ają różną wartość, gdyż każdy z nich używa innych ilości ka
pitału trwałego, czyli pracy zakumulowanej” (tamże, str. 31).

W myśl bowiem założenia Ricarda cotton-manufacturer
stosuje fixed capital za 5500 f. szt., farmer zaś - za zero;
pierwszy stosuje kapitał trwały, drugi zaś go nie stosuje. By
najmniej więc nie stosują go „in different quantities” , podob
nie jak nie można powiedzieć o dwóch osobach, z których
jedna je mięso, a druga go nie je, że obie jedzą mięso „in
different quantities” . Natomiast słuszne jest - co zupełnie
błędnie przemycono tu za pomocą niepozornego słówka „or” że fabrykant wyrobów bawełnianych i farmer stosują „in dif
ferent quantities” „pracę zakumulowaną” , tzn. pracę uprzed
miotowioną, mianowicie pierwszy za 10 500 f. szt., a drugi
tylko za 5000. Ale stosowanie przez nich „różnych ilości pra
cy zakumulowanej” znaczy tylko tyle, że wykładają oni
w swych respective trades „different quantities of capital” ,
że masa zysku uzależniona jest od tej różnicy wielkości za
stosowanych przez nich kapitałów, gdyż zakłada się, że stopa
zysku jest jednakowa, i że wreszcie ta różnica masy zysku,
proporcjonalnej do wielkości kapitałów, wyraża się, przeja
wia się w odpowiednich cost-prices towarów. Co jednak spra
wia, że owa ilustracja przytoczona przez Ricarda jest taka
niezdarna?
„Mamy tu więc przykład kapitalistów stosujących w ciągu roku w pro
dukcji swych towarów zupełnie taką samą ilość pracy, produkowane
przez nich dobra mają jednak różną wartość” (tamże, str. 30/31).
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Znaczy to, że stosują oni nie the same quantity of labout immediated and accumulated labour, taken together [taką
samą ilość pracy - bezpośredniej i zakumulowanej pracy
wziętych łącznie] - lecz stosują taką samą ilość kapitału
zmiennego, wyłożonego na płacę roboczą, taką samą ilość
pracy żywej. A ponieważ pieniądz wymienia się na accumu
lated labour - tzn. na towary istniejące w postaci ma
szyn itd. - jedynie w myśl prawa wymiany towarów, ponie
waż wartość dodatkowa powstaje tylko w drodze przywłasz
czenia sobie bez zapłaty części zastosowanej pracy żywej, to
oczywiste jest (założono bowiem, że ani jedna część maszyn
nie wchodzi do towaru jako zużycie), że obaj kapitaliści tylko
wtedy mogą otrzymać taki sam zysk, kiedy zysk i wartość do
datkowa są identyczne. Cotton-manufacturer musiałby sprze
dać swój towar za 5500 £. szt., czyli tak samo jak farmer,
mimo że wykłada z górą dwa razy większy kapitał. I gdyby
nawet wszystkie jego maszyny weszły w skład wartości towa
ru, mógłby sprzedać swój towar jedynie za 11 000 f. szt., tzn.
nie osiągnąłby zysku w wysokości 5%, gdy tymczasem farmer
osiąga 10%. Ale osiągając te nierówne zyski farmer i fabry
kant sprzedawaliby towary według ich wartości, jeżeli założy
się, że 10%, które osiąga farmer, wyobraża rzeczywistą, za
wartą w jego towarze, pracę nieopłaconą. Jeżeli tedy sprzeda
ją swoje towary z takim samym zyskiem, to konieczne jest
jedno z dwojga: bądź fabrykant według swego widzimisię
podnosi cenę swych towarów o 5%, a wtedy jego towary łącz
nie z towarami farmera sprzedaje się powyżej ich wartości.
Bądź też rzeczywista wartość dodatkowa, którą otrzymuje
farmer, wynosi około 15% i obaj uzyskują przeciętnie na
swych towarach 10%. W tym wypadku, chociaż cena kosztu
odpowiednich towarów jest za każdym razem wyższa albo
niższa od ich wartości, towary sprzedaje się w sumie według
ich wartości i samo wyrównanie zysków jest określane przez
sumę wartości dodatkowej, zawartej w tych towarach. Tu,
w przytoczonym wyżej zdaniu Ricarda, jeżeli je odpowiednio
skorygować, tkwi słuszna myśl, że kiedy wyłożony kapitał jest
takiej samej wielkości, różnica w stosunku kapitału zmienne
go do stałego musi pociągać za sobą produkcję towarów o nie
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jednakowej wartości i przynoszących wskutek tego różny zysk,
że zatem wyrównywanie się tych zysków musi być przyczyną
cen kosztu odmiennych od wartości towarów. „Mamy tu więc
przykład kapitalistów stosujących w ciągu roku w produkcji
swych towarów zupełnie taką samą ilość” (immediate, living
[bezpośredniej, żywej]) „pracy, produkowane przez nich do
bra mają jednak różną wartość” (i. e. have cost-prices diffe
rent from their values [tzn. że ich ceny kosztu różnią się od
ich wartości]), „gdyż każdy z nich używa innych ilości... pracy
zakumulowanej” . Domysł ten nie wziął jednak góry w roztrząsaniach Ricarda. Tłumaczy on tylko mglistość i oczywistą
mylność przytoczonej przez Ricarda ilustracji, która jak do
tychczas nic nie miała do czynienia z „różnymi ilościami za
stosowanego kapitału trwałego".
Cofnijmy się jednak nieco dalej w analizie. Fabrykant kon
struuje w pierwszym roku maszynę, zatrudniając stu robotni
ków, a farmer produkuje w tym samym czasie zboże, zatrud
niając również stu robotników. W drugim roku fabrykant uru
chamia maszynę i produkuje na niej cotton [wyroby baweł
niane], zatrudniając znów stu men [ludzi]. Natomiast farmer
zatrudnia znów stu robotników przy uprawia zboża. Przypuść
my, powiada Ricardo, że wartość zboża wynosi każdego roku
500 f. szt. Załóżmy, że zawarta w nim praca nieopłacona wy
nosi 25% opłaconej, czyli że na 400 jednostek pracy opłaco
nej wypadałoby 100 jednostek pracy nieopłaconej. Wtedy
wartość maszyny również wynosiłaby w końcu roku 500 f. szt.,
z której to kwoty 400 f. szt. równałoby się pracy opłaconej,
100 f. szt. zaś - wartości pracy nieopłaconej. Załóżmy, ||534|
że w końcu drugiego roku maszyna zużyła się doszczętnie
i weszła do wartości wyrobów bawełnianych. Ricardo rzeczy
wiście to zakłada, gdyż w końcu drugiego roku porównuje
z „wartością zboża” nie tylko the value of the cotton goods,
lecz „wartość towarów bawełnianych i maszyny” .
Well. Value of cottons musi tedy w końcu drugiego roku
równać się 1000 f. szt., mianowicie 500 f. szt. będzie wynosiła
wartość maszyny i 500 f. szt. wartość pracy, którą dodano
ostatnio. Natomiast wartość zboża równa się 500 f. szt., a na
sumę tę składa się 400 f. szt. płacy roboczej i 100 f. szt. pracy
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nieopłaconej. Dotychczas dany case nie zawiera nic, co byłoby
sprzeczne z prawem wartości. Cotton-manufacturer osiąga zysk
w wysokości 25% zupełnie tak samo, jak corn-manufacturer; ale
towar pierwszego równa się 1000 f. szt., a drugiego - 500 f. szt.,
gdyż w towarze pierwszego tkwi praca 200 robotników,
a w towarze drugiego tkwi każdego roku praca tylko 100 ro
botników, a nadto owe 100 f. szt. zysku (wartości dodatko
wej), które cotton-manufacturer osiągnął w pierwszym roku
w produkcji maszyny - nic nie płacąc za Vs * czasu pracy ro
botników, którzy ją zbudowali - zrealizują mu się dopiero
w drugim roku, gdyż dopiero teraz w wartości of cottons
realizuje on zarazem wartość maszyny. Tu jednak natrafiamy
na szkopuł. Cotton-manufacturer sprzedaje swój towar za su
mę przekraczającą 1000 f. szt., a więc otrzymuje wartość wyż
szą od wartości zawartej w jego towarze, gdy tymczasem far
mer sprzedaje zboże za 500 f. szt., czyli, w myśl założenia,
według jego wartości. Gdyby więc wymiana miała się odby
wać tylko między tymi dwiema osobami, czyli fabrykant
otrzymywałby w drodze wymiany zboże u farmera, a farmer
cotton u fabrykanta, to skutek byłby taki sam, jak gdyby far
mer sprzedawał swój towar poniżej jego wartości i osiągał
mniej niż zysk w wysokości 25%, fabrykant zaś sprzedawał
swój towar powyżej jego wartości. Dajmy jednak spokój obu
kapitalistom (cloth-man and cotton-man [fabrykantowi sukna
i fabrykantowi wyrobów bawełnianych]), których Ricardo
niepotrzebnie tu wprowadza, i o tyle zmodyfikujmy jego przy
kład, że mowa będzie o samym tylko fabrykancie wyrobów
bawełnianych. Jak dotychczas, ten double emploi [podwójny
rachunek] jest w owej ilustracji zupełnie zbędny. A więc:
„Wartość ich jednak” (of the cottons) „będzie więcej niż dwa razy
większa od wartości zboża, gdyż zysk Z kapitału osiągnięty w pierwszym
roku przez... fabrykanta wyrobów bawełnianych został dodany do jego
kapitału, gdy tymczasem zysk farmera został wydatkowany i skonsu
mowany” .

(Ostatnie zdanie, upiększające rzeczywistość na modłę bur
* W rękopisie \ 1/i. - Red,
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żuazyjną, pozbawione tu jest z punktu widzenia teorii jakiego
kolwiek sensu. Rozważania moralne nic tu nie mają do rzeczy.)
„A więc z powodu różnego stopnia trwałości ich kapitałów a l b o ,
innymi słowy, ze względu na czas, który musi upłynąć, zanim partię to
waru będzie można dostarczyć na rynek, wartość towarów nie będzie
ściśle proporcjonalna do ilości pracy, której użyto, aby je wyproduko
wać. Stosunek ich wartości nie ustali się więc na poziomie dwa do
jednego, lecz nieco wyżej, co będzie stanowiło kompensatę Za dłuższy
okres, który musi upłynąć, Zanim najbardziej wartościowy towar będzie
można dostarczyć na rynek’ (tamże, str. 30).

Gdyby fabrykant sprzedawał towar według jego wartości,
sprzedawałby go za 1000 f. szt., dwa razy drożej niż zboże,
gdyż w towarze tym tkwi dwa razy więcej pracy: 500 f. szt.
accumulated labour w maszynie (z kwoty tej nie opłacił on
100 f. szt.) i 500 f. szt. w pracy wydatkowanej na produkcję
wyrobów bawełnianych, z której to kwoty znów nie opłacił
on 100 f. szt. Ale fabrykant tak oto kalkuluje sobie: w pierw
szym roku wyłożyłem 400 f. szt. i wyzyskując robotników
stworzyłem za pomocą tej sumy maszynę, która warta jest
500 f. szt. Osiągnąłem zatem zysk w wysokości 25%. W dru
gim roku wykładam 900 f. szt., mianowicie 500 f. szt. w po
staci wspomnianej maszyny i 400 f. szt. znowu w postaci pra
cy. Jeżeli teraz mam ponownie osiągnąć 25%, muszę sprzedać
cottons za 1125 f. szt., czyli o 125 f. szt. powyżej ich wartości.
Albowiem te 125 f. szt. nie reprezentują pracy zawartej w cot
tons, ani zakumulowanej w pierwszym roku, ani dołączonej
w drugim. Łączna suma pracy, która tkwi w cottons, równa
się 1000 f. szt. Załóżmy z drugiej strony, że fabrykant i far
mer wymieniają między sobą swoje towary albo że połowa
kapitalistów znajduje się w sytuacji of the cotton-manufacturer, a druga połowa - w sytuacji farmera. Skąd pierwsza po
łowa kapitalistów ma otrzymać owe 125 f. szt.? Z jakich fun
duszy? Rzecz to zrozumiała, że ma je otrzymać tylko od dru
giej połowy kapitalistów. A le wtedy nie ulega wątpliwości,
że ta druga połowa nie otrzymuje zysku w wysokości 25%.
W ten sposób pierwsza połowa kapitalistów oszukiwałaby
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drugą pod pretekstem, że istnieje ogólna stopa zysku, gdy tym
czasem in fact stopa zysku wynosiłaby for the manufacturer
25%, a dla farmera - mniej niż 25%. Z tego wynika, że spra
wa musi mieć się inaczej.
Aby ilustracja zyskała na trafności i poglądowości, załóż
my, że w drugim roku farmer stosuje kapitał wynoszący
900 f. szt. Jeżeli stopa zysku równa się 25%, otrzyma on
w pierwszym roku 100 f. szt. od wyłożonych 400 f. szt.,
w drugim roku 225 f. szt., razem 325 f. szt. Natomiast fabry
kant otrzyma w pierwszym roku 25% od 400 f. szt., ale w dru
gim już tylko 100 f. szt. od 900 f. szt. (gdyż 500 f. szt. uloko
wane w maszynie nie przynoszą wartości dodatkowej, a przy
noszą ją jedynie 400 f. szt. wyłożone na płacę roboczą), czyli
zaledwie l l ! / 9%. Albo przypuśćmy, że farmer wyłożył znów
400 f. szt. ; wtedy zarówno w pierwszym, jak i w drugim roku
otrzyma 25%; razem 25%, czyli 200 f. szt. od 800 f. szt, wy
łożonych w ciągu dwóch lat. Natomiast fabrykant otrzymuje
w pierwszym roku 25%, w drugim l l 1/9%, w ciągu dwóch lat
200 f. szt. od wyłożonych 1300 f. szt., czyli 155/i3%. Przy
wyrównaniu fabrykant otrzymałby więc 205/26% i tyleż otrzy
małby farmer [71h Byłby to przeciętny zysk. Dałoby to w dru
gim roku dla towaru farmera mniej niż 500 f. szt., a dla
towaru fabrykanta przeszło 1000 f. szt.
||535| W każdym razie fabrykant wykłada tu W pierwszym
roku 400 f. szt., w drugim - 900 f. szt., gdy tymczasem far
mer wykłada za każdym razem tylko 400 f. szt. Gdyby za
miast wytwarzać cottons, fabrykant budował dom (czyli gdy
by był budowniczym), 500 f. szt. tkwiłoby w końcu pierwsze
go roku w nieukończonym domu i 400 f. szt. musiałby on wy
dać dodatkowo na pracę, aby dokończyć budowy. Farmer,
którego kapitał obrócił się w ciągu roku, może znów skapitali
zować część zysku wynoszącego 100 f. szt., np. 50 f. szt., wy
łożyć ponownie tę kwotę na płacę roboczą, czego w supposed
case manufacturer nie może zrobić. Po to, aby stopa zysku
w obydwu wypadkach była taka sama, towar jednego musi
się sprzedawać powyżej jego wartości, a towar drugiego niżej jego wartości, co następuje wskutek tego, że konkurencja
dąży do wyrównania wartości do cen kosztu.
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Ricardo myli się jednak, gdy mówi, że następuje tu a va
riation in the relative values [zmiana względnych wartości]
„z powodu różnego stopnia trwałości kapitałów” lub „ze
względu na czas, który musi upłynąć, zanim partię towaru bę
dzie można dostarczyć na rynek” . Przeciwnie, właśnie ogólna
stopa zysku, której istnienie założono, stwarza, mimo różnych
values zależnych od procesu cyrkulacji, jednakowe ceny ko
sztu, odmienne od tych values określanych tylko przez czas
pracy.
Ilustracja przytoczona przez Ricarda składa się z dwóch
przykładów. W drugim przykładzie durability of capital lub
jego charakter jako kapitału trwałego zupełnie nie wchodzi
w rachubę. Mowa jest tylko o kapitałach różnej wielkości,
które wykładają jednak na płacę roboczą taką samą masę ka
pitału, taki sam kapitał zmienny, i których zyski powinny być
jednakowe, mimo że wartości dodatkowe i wartości muszą
być różne.
W pierwszym przykładzie durability nie wchodzi znów
w rachubę. Mowa jest o dłuższym procesie pracy, o dłuższym
pozostawaniu towaru w sferze produkcji, zanim może on
wejść do cyrkulacji, zanim się go ostatecznie wytworzy. U Ri
carda fabrykant stosuje tu również w drugim roku większy
kapitał, niż stosuje farmer, mimo że w ciągu obu lat stosuje
taki sam kapitał zmienny, jak i farmer. Ale wskutek krótszego
pozostawania towaru farmera w procesie pracy, wcześniejszej
przemiany jego towaru w pieniądz, farmer mógłby w drugim
roku zastosować większy kapitał zmienny. Poza tym tę część
zysku, którą konsumuje się jako dochód, farmer może skonsu
mować w końcu pierwszego roku, gdy tymczasem fabrykant
dopiero w końcu drugiego roku. Fabrykant musi przeto wy
datkować na swoje utrzymanie dodatkowy kapitał, musi go
więc dla siebie wyłożyć. Zresztą kompensacja II wypadku,
wyrównanie zysków, zależy całkowicie od tego, w jakim stop
niu kapitały dokonujące obrotu w ciągu jednego roku kapita
lizują znów swe zyski, zależy więc od rzeczywistej wielkości
osiągniętych zysków. Gdzie nic nie ma, nie można nic wyrów
nać. Kapitały produkują tu znów wartości, a więc wartości
dodatkowe, a więc zyski, które nie są proporcjonalne do ich
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wielkości. Aby zyski były proporcjonalne do wielkości kapita
łów, niezbędne jest istnienie cost-prices odmiennych od values.
Ricardo daje jeszcze trzecią ilustrację, jest ona jednak zu
pełnie zbieżna z pierwszym przykładem pierwszej ilustracji
i nie zawiera ani jednego nowego słowa.
„Przypuśćmy, że przy produkcji jakiegoś towaru zatrudniam w ciągu
roku dwudziestu robotników kosztem 1000 f. szt. a po upływie roku
zatrudniam znowu dwudziestu robotników na przeciąg jednego roku,
płacąc im za wykończenie lub udoskonalenie tego samego towaru dalszy
1000 f. szt. Kiedy po upływie dwóch lat dostarczam towar na rynek
i chcę osiągnąć zysk w wysokości 10% , muszę sprzedać go za 2310 f. szt.,
gdyż 1000 f. szt. kapitału stosowałem w ciągu jednego roku,
a 2100 f. szt. kapitału w ciągu następnego. Kto inny stosuje zupełnie
taką samą ilość pracy, lecz stosuje ją całą już w pierwszym roku.
Zatrudnia czterdziestu robotników kosztem 2000 f. szt. i po upływie
pierwszego roku sprzedaje swój towar z dziesięcioprocentowym zyskiem,
tj. za 2200 f. szt. Mamy tu więc dwa towary wytworzone za pomocą
zupełnie takiej samej ilości pracy, z których jeden sprzedaje się za
2310 f. szt., drugi zaś za 2200 f. szt.
Może się wydawać, że wypadek ten różni się od poprzedniego, lecz
faktycznie są one jednakowe” (tamże, str. 34/35).

Is not only the same „in fact” , but „in appearance” too
[Jest jednakowy z poprzednim nie tylko „faktycznie” , lecz
i „z pozoru” ], różnica polega jedynie na tym, że w poprzed
nim wypadku commodity nosi miano „maszyny” , a w danym
wypadku - po prostu „commodity” . W pierwszym przykła
dzie fabrykant wyłożył w pierwszym roku 400 f. szt. i w dru
gim roku 900 f. szt., a tym razem w pierwszym roku
1000 f. szt. i w drugim roku 2100 f. szt., farmer zaś w pierw
szym roku 400 f. szt. i w drugim roku 400 f. szt. Tym razem
drugi przedsiębiorca wykłada w pierwszym roku 2000 f. szt.
i w drugim roku nic nie wykłada. N a tym polega cała różni
ca. Ale fabuła docet dotyczy w obu wypadkach tego, że jeden
z przedsiębiorców wykłada w drugim roku cały produkt
pierwszego roku (z wartością dodatkową włącznie) plus an
additional sum.
16 - M ark s, E n g e ls - D z ie ła , t. 26
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The clumsiness [Niezdarność] tych przykładów świadczy
o tym, że Ricardo boryka się z trudnością, której sam sobie
dobrze nie uprzytamnia i której tym bardziej nie może prze
zwyciężyć. Clumsiness polega na następujących mankamen
tach: pierwszy przykład w pierwszej ilustracji powinien wpro
wadzić durability of the capital; nie robi jednak nothing o£
the sort [nic podobnego]. Ricardo uniemożliwił to sobie, gdyż
nie wprowadza do wartości towaru tytułem zużycia ani jednej
części kapitału trwałego, a więc pomija ten właśnie moment,
w którym ujawnia się swoistość trybu cyrkulacji kapitału trwa
łego. Pokazuje on nam tylko, że wskutek dłuższego procesu
pracy stosuje się większy kapitał niż w wypadkach, kiedy
proces pracy trwa krócej. Przykład trzeci ma ilustrować coś
od tego odmiennego, w rzeczywistości zaś ilustruje to samo.
Drugi przykład w pierwszej (¡5361 ilustracji miał jednak po
kazać, jakie różnice zachodzą wskutek różnych proporcji du
capital fixe. Zamiast tego pokazuje on tylko różnicę między
dwoma kapitałami niejednakowej wielkości, mimo że takie
same części tych kapitałów wydatkuje się na płacę roboczą.
A na dodatek fabrykant, który działa nie mając bawełny ani
przędzy, i farmer, który czynny jest nie mając nasion ani na
rzędzi! Zupełna bezpodstawność, a nawet niedorzeczność tej
ilustracji wynika siłą rzeczy z wewnętrznej niejasności.

[b) R i c a r d o n i e o d r ó ż n i a c e n k o s z t u o d w a r t o ś c i .
Sprzeczności, które wynikają z tego powodu
w j e g o t e o t i i w a r t o ś c i . N i e r o z u m i e on p r o c e s u
wyrównywania stopy zysku i przemiany
w a r t o ś c i w ceny kosztu]

Ricardo tak wypowiada się w końcu o zastosowaniu prak
tycznym tych wszystkich illustrations :
„Różnica wartości powstała w obu wypadkach wskutek tego, że zyski
zakumulowano w postaci kapitału, i różnica ta stanowi tylko słuszną"
(jak gdyby chodziło tu o justice [sprawiedliwość]) „ kompensatę Za czas,
w ciągu którego nie osiągano zysków" (tamże, str. 35).
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Oznacza to tylko tyle, że w określonym czasie cyrkulacji,
np. w ciągu roku, kapitał powinien przynieść 10%, bez wzglę
du na jego specyficzny czas cyrkulacji i zupełnie niezależnie
od różnych wartości dodatkowych, które, pomijając proces
cyrkulacji, muszą być w different trades [różnych dziedzinach
produkcji] produkowane przez kapitały jednakowej wielkości
odpowiednio do wzajemnego stosunku ich organicznych części
składowych.
Ricardo powinien by dojść do następującej konkluzji:
[Po pierwsze:] Kapitały jednakowej wielkości produkują
towary niejednakowej wartości i dlatego przynoszą niejedna
kowe wartości dodatkowe, czyli zyski, wartość bowiem okre
ślana jest przez czas pracy, a ilość czasu pracy, którą realizuje
kapitał, zależy nie od jego absolutnej wielkości, lecz od wiel
kości kapitału zmiennego, kapitału wyłożonego na płacę ro
boczą. Po wtóre-. Jeżeli przypuści się nawet, że kapitały jed
nakowej wielkości produkują jednakowe wartości (chociaż
z niejednakowością w sferze produkcji idzie przeważnie w pa
rze niejednakowość w sferze cyrkulacji), to jednak w zależ
ności od procesu cyrkulacji tych kapitałów różny jest ów okres,
w ciągu którego mogą one przywłaszczać sobie jednakowe ilo
ści nieoplacanej pracy i przekształcać je w pieniądz. Stwarza
to zatem drugą różnicę między poszczególnymi wartościami,
wartościami dodatkowymi i zyskami, które w ciągu określo
nego czasu kapitały jednakowej wielkości powinny przynosić
w different trades.
Dlatego też, jeżeli zyski mają być jednakowe, jako percentage [procenty] od kapitału np. w ciągu jednego roku, a za
tem jeżeli kapitały takiej samej wielkości mają przynosić
w ciągu takiego samego czasu jednakowe zyski, to ceny to
warów muszą różnić się od wartości tych towarów. Te ceny
kosztu wszystkich towarów łącznie, suma tych cen, będą rów
nały się ich wartości. Podobnie też globalny zysk będzie rów
nał się globalnej wartości dodatkowej, którą wszystkie te ka
pitały łącznie będą przynosiły np. w ciągu jednego roku. Prze
ciętny zysk, a zatem również i ceny kosztu byłyby jedynie
czymś urojonym i na niczym nie opartym, gdybyśmy określe
nia wartości nie uznali za podstawę. Wyrównywanie wartości
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dodatkowych w different trades wcale nie zmienia absolutnej
wielkości tej globalnej wartości dodatkowej, zmienia tylko jej
podział w different trades. Ale określanie samej tej wartości
dodatkowej wynika jedynie z określenia wartości przez czas
pracy. Bez tego określenia przeciętny zysk jest przeciętną ni
czego, czystą fancy [fantazją], A wtedy mógłby wynosić za
równo 1000%, jak i 10%.
Wszystkie ilustracje, które znajdujemy u Ricarda, służą mu
jedynie do przemycenia przesłanki o istnieniu ogólnej stopy
Zysku. A dzieje się to w rozdziale pierwszym, traktującym
„O wartości”, gdy tymczasem do rozważań o wages autor
rzekomo przystępuje dopiero w rozdziale piątym, a o profits dopiero w szóstym. W jaki sposób z samego określenia „ war
tości” towarów powstaje zawarta w nich wartość dodatkowa,
zysk, a już tym bardziej ogólna stopa zysku - to pozostaje
u Ricarda przesłonięte mrokiem. Jedyne, co wykazuje on in
fact w powyższych ilustracjach, jest to, że ceny towarów,
określane przez ogólną stopę zysku, różnią się zupełnie od
wartości towarów. I do różnicy tej Ricardo dochodzi dzięki
temu, że zakłada istnienie stopy zysku jako law [prawa]. Wi
dzimy, że Ricardowi nie należy zarzucać nadmiernej abstrak
cyjności, lecz że słuszny byłby wręcz przeciwny zarzut; można
by mu zarzucić, że nie posiada on dostatecznej siły abstrakcji,
że przy rozpatrywaniu wartości towarów nie umie zapomnieć
o zyskach, o fakcie, który wyłania się przed nim ze sfery kon
kurencji.
Ponieważ Ricardo nie wyprowadza różnicy między cenami
kosztu a wartościami z samego określenia wartości, lecz uwa
ża, że wpływy niezależne od czasu pracy określają same „war
tości” - powinien by tu on trzymać się mocno pojęć „absolu
te” or „real value” , or po prostu „wartości” - i niekiedy
uchylają prawo wartości, przeciwnicy Ricarda, jak np. M al
thus, w oparciu o to zaatakowali ||537 | całą jego teorię war
tości. Malthus w związku z tym słusznie zaznacza, że różnice
między organicznymi częściami składowymi kapitału oraz róż
nice między czasem obrotu kapitałów w różnych trades rozwi
jają się wraz z postępem produkcji, wobec czego wypadałoby
zająć takie samo stanowisko jak Adam Smith i uznać, że okre238
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sianie wartości przez czas pracy już się w czasach „cywilizo
wanych” nie nadaje. (Patrz też Torrensa.) Z drugiej strony
uczniowie Ricarda uciekli się do najnędzniejszych konceptów
scholastycznych, chcąc zjawiska te uzgodnić z podstawową za
sadą (patrz Jamesa Milla i nędznego ględziarza MacCullocha) i72h
Nie zatrzymując się przy tej konkluzji, wynikającej z ilu
stracji, które on sam przytoczył - przy tym mianowicie, że
zupełnie niezależnie od podnoszenia się lub spadania płacy
roboczej, jeśli założyć, iż płaca robocza się nie zmienia, ceny
kosztu towarów muszą różnić się od ich wartości, skoro ceny
kosztu określa taka sama percentage of profit [stopa procen
towa zysku] - Ricardo przechodzi w tej części rozdziału I do
rozpatrywania wpływu wywieranego przez podnoszenie się
lub spadanie płacy roboczej na ceny kosztu, w które wartości
w procesie wyrównywania już się były przekształciły.
Sama w sobie istota sprawy jest niezwykle prosta.
Farmer wykłada 5000 f. szt. licząc na zysk w wysokości
10%; towar jego wart jest 5500 f. szt. Jeżeli zysk zmniejsza
się o 1%, z 10 do 9, gdyż płaca robocza poszła w górę i wzrost
płacy roboczej wywołał tę redukcję zysku, to farmer sprzeda
swój towar jak przedtem (przypuszcza się bowiem, że cały
swój kapitał wyłożył on na płacę roboczą) za 5500 f. szt.
Ale z tych 5500 f. szt. należy mu się już nie 500 f. szt. zysku,
lecz tylko 4 5 4 14/ io 9 f. szt. Kapitał fabrykanta składa się
z 5500 f. szt. wyłożonych na maszyny i 5000 f. szt. - na la
bour. Te 5000 f. szt. występują jak przedtem w postaci
5500 f. szt., z tą różnicą, że fabrykant wykłada teraz nie
5000 f. szt., lecz 504595/i09 i suma ta przynosi mu tylko
45414/io9 f. szt. zysku, podobnie jak farmerowi. Natomiast od
capital fixe wynoszącego 5500 f. szt. nie może on już kalku
lować 10%, czyli 550 f. szt., lecz tylko 9%, czyli 495 f. szt.
Sprzeda on zatem swój towar nie za 6050, lecz za 5995 f. szt.
i w ten sposób, wskutek wzrostu płacy roboczej, wyrażona
w pieniądzu cena towaru farmera pozostała bez zmiany, spa
dła natomiast cena pieniężna towaru fabrykanta, a zatem
wzrosła wartość towaru farmera compared [w porównaniu]
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z wartością towaru fabrykanta. Cała sprawa sprowadza się do
tego, że gdyby fabrykant sprzedawał swój towar według ta
kiej samej wartości jak przedtem, osiągnąłby zysk wyższy od
przeciętnego poziomu, gdyż zwyżka płacy roboczej bezpośred
nio odbije się jedynie na tej części kapitału, którą wyłożono
na płacę roboczą. W tej ilustracji zakłada się, że istnieją już
ceny kosztu, które reguluje 10-procentowy przeciętny zysk
i które są odmienne od wartości towarów. Zagadnienie pole
ga u Ricarda na tym, jak na te ceny kosztu wpływa wzrost
lub spadek zysku, w zależności od niejednakowego stosunku,
który istnieje między kapitałem trwałym a obrotowym w ca
łym wyłożonym kapitale. Z istotnym zagadnieniem, z prze
mianą wartości w ceny kosztu, ilustracja ta (u Ricarda str. 31/
32) nie ma nic wspólnego. Ilustracja ta jest ciekawa, gdyż
Ricardo pokazuje w niej w ogóle, że wzrost płacy roboczej,
który przy jednakowym składzie kapitałów wywołałby jedy
nie obniżenie zysku nie odbijając się - wbrew wulgarnemu
poglądowi - na wartości towarów, przy różnym składzie
kapitałów wywołuje tylko spadek cen niektórych towarów, nie
zaś - jak głosi wulgarny pogląd - wzrost cen wszystkich to
warów. W ilustracji, którą daje Ricardo, spadek cen towarów
następuje wskutek spadku stopy zysku, albo - co na jedno
wychodzi - wskutek wzrostu płac roboczych. Gdy chodzi
o fabrykanta, znaczną część ceny kosztu jego towaru określa
przeciętny zysk,'który oblicza on za capital fixe. Jeżeli więc
ta stopa zysku spada lub podnosi się wskutek podniesienia
się lub obniżenia płacy roboczej, to cena tych towarów odpo
wiednio się obniży (as to that part of the price resulting from
the profit calculated upon the fixed capital [odpowiednio do
tej części ceny, którą tworzy zysk obliczony za kapitał trwa
ły]) albo podniesie. To samo dotyczy „kapitałów obroto
wych, które powracają w ciągu dłuższych okresów, i vice ver
sa” (McCułłoch [„The principles of political economy...”
Edynburg 1825, str. 300]). Gdyby kapitaliści, którzy stosują
mniej kapitału zmiennego, dopisywali nadal do ceny towaru
swój kapitał trwały według tej samej stopy zysku, to ich stopa
zysku podniosłaby się, i to w takiej proporcji, w jakiej sto
sują oni więcej capital fixe w porównaniu z kapitalistami, któ
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rych kapitał w znacznej części składa się 2 kapitału zmienne
go. Wyrównałaby to konkurencja.
„Ricardo", mówi ględziarz Mac, „pierwszy bada} wpływ wahań płacy
roboczej na wartość towarów, kiedy kapitały ulokowane w ich produkcji
mają niejednakowy stopień trwałości” . „Ricardo nie tylko pokazał,
że podniesienie płacy roboczej nie może podnieść ceny wszystkich to
warów, lecz że w wielu wypadkach podniesienie plac roboczych pro
wadzi nieuchronnie do spadku cen, spadek Zaś plac roboczych - do
wzrostu cen" (tamże, str. 298/299).

Ricardo udowadnia swą tezę w ten sposób, że po pierwsze
zakłada istnienie cen kosztu regulowanych przez ogólną stopę
zysku.
Po wtóre twierdzi, że „wartość pracy nie może wzrosnąć,
jeśli nie spadną zyski” ([David Ricardo, „On the principles
of political economy, and taxation” , trzecie wydanie, Londyn
1821], str. 31).
A więc już w ch. [rozdz.] I („O wartości”') zakłada się, że
istnieją prawa, które w ch. V i V I („O płacach” i „O zyskach” )
mają być wydedukowane z ch. „O wartości” . Nawiasem mó
wiąc, ||538| Ricardo zupełnie błędnie wnioskuje, że ponie
waż „wartość pracy nie może wzrosnąć, jeśli nie spadną zyski” ,
there can be no rise of profits without a fall in the value of
labour [zyski nie mogą wzrosnąć, jeśli nie spadnie wartość
pracy]. Pierwsze prawo dotyczy wartości dodatkowej. Ponie
waż jednak zysk jest stosunkiem wartości dodatkowej do ca
łego wyłożonego kapitału, może on (zysk) wzrosnąć przy ta
kiej samej wartości pracy, jeżeli spadnie wartość kapitału
stałego. Ricardo w ogóle miesza wartość dodatkową z zyskiem.
Stąd się też biorą błędne prawa dotyczące'zysku i stopy zysku.
Ogólne fabuła docet ostatniej ilustracji:
„W jakim stopniu wzrost lub spadek wartości pracy” (albo, co na
jedno wychodzi, spadek lub wzrost stopy zysku) „odbije się na względ
nej wartości dóbr, będzie zależało od stosunku pomiędzy kapitałefcu
trwałym a całym zastosowanym kapitałem. Spadnie więc względna war
tość wszystkich towarów produkowanych za pomocą bardzo kosztownych
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maszyn albo w bardzo kosztownych budynkach, bądź tych towarów,
których dostarczenie na rynek wymaga dłuższego czasu, podniesie się
natomiast względna wartość towarów wytwarzanych głównie przez pra
cę, albo tych, które mogą być szybko dostarczone na rynek” (str. 32).

Ricardo powraca znów do tego, co właściwie wyłącznie go
w tym dociekaniu zaprząta. Te variations in thc cost-prices
of commodities * resulting from a rise or fali in w^ges [zmia
ny w cenach kosztu towarów wynikające ze wzrostu lub spad
ku płacy roboczej] są nieznaczne w porównaniu ze zmianami,
które wynikają w tych samych cost-priccs z variations in the
values of commodities [zmian w wartości towarów] {Ricardo
is far from expressing this truth in these adéquate terms [Ri
cardo daleki jest od wyrażenia tej prawdy w takich adekwat
nych słowach]}, czyli ze zmian w quantity of labour employed
in their production [ilości pracy zastosowanej do ich pro
dukcji]. N a ogół - zdaniem Ricarda - można więc od tego
„abstrahować” i prawo dotyczące values pozostaje wtedy także
w praktyce słuszne. (Ricardo powinien by dodać, że samych
tych cost-prices nie można objaśnić bez values as determined
by the time of labour [wartości określanych przez czas pracy]).
Taki jest prawdziwy bieg jego dociekań. I w istocie rzecz to
oczywista, że mimo przemiany wartości towarów w ceny
kosztu, przy założeniu, że ceny te istnieją ( a te ceny kosztu
należy odróżniać od cen rynkowych-, są one przeciętnymi ce
nami rynkowymi towarów w différent trades. Sama cena ryn
kowa o tyle zawiera już pewną przeciętną, że ceny towarów
w tej samej sferze określane są przez ceny tych towarów, które
wytwarza się w przeciętnych, average warunkach produkcji
tej sfery. Bynajmniej nie w najgorszych warunkach, jak zakła
da Ricardo rozpatrując zagadnienie renty, gdyż przeciętny po
pyt zależy od pewnej określonej ceny, nawet gdy chodzi o zbo
że. Pewnej ilości towarów znajdujących się w podaży nie sprze
daje się tedy powyżej tej ceny. W przeciwnym bowiem razie
zmniejszyłby się popyt. Toteż ci, którzy produkują w warun
kach niższych (below) od przeciętnych, a nie w przeciętnych,
muszą często sprzedawać swój towar nie tylko poniżej jego
* W r ę k o p isie : v a lu e s. - R e d .
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wartości, lecz poniżej jego ceny kosztu }, change cen kosztu jeśli nie jest skutkiem permanentnego spadku lub wzrostu
stopy zysku, a permanent alteration in the rate of profit [per
manentnej zmiany stopy zysku], która może ustalić się do
piero w ciągu wielu lat - może nastąpić jedynie i wyłącznie
za sprawą change w values tych towarów, w ilości czasu pracy
niezbędnego do ich wyprodukowania.
„Czytelnik powinien jednak wziąć pod uwagę, że ta przyczyna zmian
towarów” (powinno tu być cost-prices lub, jak mniema Ricardo, relative
values of commodities) „pociąga za sobą stosunkowo nieznaczne skut
ki... Inaczej rzecz ma się z drugą ważną przyczyną zmian wartości to
warów, a mianowicie ze wzrostem lub spadkiem ilości pracy niezbędnej
do ich wytworzenia... Znaczniejsze zmiany w utrzymującej się przez
dłuższy czas stopie zysku mogą powstać tylko z przyczyn działających
całymi latami, gdy tymczasem zmiany ilości pracy niezbędnej do pro
dukcji towarów są zjawiskiem codziennym. Wszelkie udoskonalenie ma
szyn, narzędzi, budynków, wszelkie usprawnienie produkcji surowca
oszczędza pracę i pozwala nam na łatwiejsze wytwarzanie towaru, do
którego produkcji zastosowano to udoskonalenie. Z tego właśnie po
wodu zmienia się wartość towaru. Jakkolwiek więc przy badaniu przy
czyn zmian wartości towarów błędem byłoby całkowite pominięcie wpły
wu wzrostu lub spadku wartości pracy, to jednak tak samo niesłuszne
byłoby przypisywanie mu dużego znaczenia” (tamże, str. 32/33).

Dlatego też Ricardo zupełnie pominie zmiany, które za
chodzą w wartości pracy.
Cała ta secrio IV rozdziału I traktującego „O wartości”
jest tak zagmatwana, że mimo zapowiedzi Ricarda na wstępie,
iż pragnie rozpatrzyć wpływ, który na values wywierają va
riations wywołane przez wzrost lub spadek płacy roboczej
wskutek różnego składu kapitału, ilustruje on w rzeczywistości
to zagadnienie tylko tu i ówdzie, natomiast część IV wypeł
nia przeważnie ilustracjami, które dowodzą, że zupełnie nie
zależnie od podnoszenia . się lub obniżania płacy roboczej przy jego własnej przesłance o niezmienności płacy roboczej Założenie, ||539| iż istnieje ogólna stopa zysku, musi pociągnąć
za sobą powstawanie cost-prices odmiennych od values towa
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rów, i to znów niezależnie nawet od difference of fixed and cir
culating capital [różnicy we wzajemnym stosunku kapitału
trwałego i obrotowego]. W końcu części IV Ricardo znów
o tym zapomina.
Następującymi słowy zapowiada on swe dociekania w sectio IV :
„T a różnica w stopniu trwałości kapitału trwałego i ta rozmaitość
proporcji, w których oba rodzaje kapitału można ze sobą łączyć, wpro
wadzają jeszcze inną przyczynę zmian względnej wartości towarów
oprócz większej lub mniejszej ilości pracy niezbędnej do produkcji to
warów, mianowicie wzrost lub spadek wartości pracy” (tamże, str.
25/26).

In fact Ricardo pokazuje naprzód swymi illustrations, że
dopiero dzięki ogólnej stopie zysku different combination
poszczególnych sorts of capital (mianowicie zmiennego i sta
łego itd.) może sprawić, iż prices towarów różnią się od ich
values, że zatem ogólna stopa zysku, a nie value of labour,
która w myśl założenia nie zmienia się, jest the cause of those
variations. Potem - dopiero w drugiej kolejności - Ricardo
zakłada, że dane są cost-prices, które wskutek istnienia ogólnej
stopy zysku odbiegają już od values, i bada, jak na te cost-pri
ces wpływają variations in the value of labour. Nie bada on
pierwszej, głównej sprawy, zupełnie o niej zapomina i kończy
tę częś-ć tak samo, jak ją zaczął:
„Udowodniliśmy... w tej części rozdziału, że sam tylko wzrost w ar
tości pracy bez jakiejkolwiek zmiany jej ilości może wywołać spadek
wartości wymiennej tych towarów, które wyprodukowano przy użyciu
kapitału trwałego. Im większa będzie ilość tego kapitału, tym większy
będzie spadek wartos'ci” (tamże, str. 35).

I w następnej sectio V (ch. I) Ricardo kontynuuje tę linię,
tzn. bada tylko, jak mogą się zmienić cost-prices towarów
wskutek a variation in the value of labour, or wages \zmiany
wartości pracy, czyli płacy roboczej], jeżeli w two equal capi
tals in two different occupations [dwóch kapitałach takiej sa244
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mej wielkości w dwóch różnych dziedzinach produkcji] stosunek of fixed and circulating capital nie jest odmienny, lecz
ma się tu do czynienia z ,,niejednakową długością żywota ka
pitału trwałego” albo też z „ niejednakową szybkością, z którą
kapitał wraca do tego, kto go stosuje". Znajchijący się jeszcze
w sectio IV trafny domysł na temat różnicy między cost-prices
i values, wywołanej przez ogólną stopę zysku, już się tu wię
cej nie przebija. Rozpatruje się tylko wtórne zagadnienie zmia
ny samych cen kosztu. Toteż w istocie ta część rozdziału I nie
budzi większego zainteresowania teoretycznego, prócz poru
szonej przypadkiem sprawy owych różnych, form kapitału, któ
rych przyczyną jest proces cyrkulacji.
„Im krótsze jest życie kapitału trwałego, tym bardziej zbliża się on
pod względem właściwości do kapitału obrotowego. W krótszym czasie
ulega on konsumpcji i w krótszym czasie jego wartość zostaje Zreprodu
kowana, aby zachować kapitał fabrykanta” (tamże, str. 36).

W ten sposób less durability [mniejszą trwałość] kapitału
i w ogóle różnicę między fixed a circulating capital również
sprowadza się do różnicy czasu reprodukcji. Jest to niewątpli
wie określenie rozstrzygającej wagi. Ale bynajmniej nie jedyne.
Capital fixe wchodzi cały do procesu pracy, a tylko stopniowo
oraz częściami do procesu tworzenia wartości. N a tym polega
druga główna różnica między formami cyrkulacji kapitału
trwałego i obrotowego. Następnie: capital fixe wchodzi - silą
rzeczy - do procesu cyrkulacji jedynie pod względem swej
wartości wymiennej, gdy tymczasem jego wartość użytkową
pochłania proces pracy i wartość ta nigdy z procesu pracy nie
wychodzi. Stanowi to jeszcze jedną doniosłą różnicę formy
cyrkMlacji. Obydwie różnice formy cyrkulacji dotyczą też czasu
cyrkulacji, nie są jednak identyczne z degrees [stopniami]
i z differences [różnicami] czasu cyrkulacji.
Mniej trwały kapitał wymaga większej ilości stale wydatko
wanej pracy,
„aby utrzymać go w stanie pierwotnej sprawności. Można jednak uwa
żać, że zastosowaną w ten sposób pracę użyto rzeczywiście do wytwo-

245

Rozdział dziesiąty
rżenia towaru, który musi zawierać wartość proporcjonalną do tej pra
cy” (str. 36/37). „Gdyby maszyna szybko się zużywała, gdyby do utrzy
mania jej w sprawności potrzebna była przez cały rok praca pięćdziesię
ciu ludzi, musiałbym pobierać za swoje produkty dodatkową cenę,
równającą się tej, którą otrzyma każdy inny przedsiębiorca zatrudnia
jący pięćdziesięciu ludzi w produkcji innych dóbr i w ogóle nie posłu
gujący się maszynami. Ale wzrost plac roboczych wywarłby niejedna
kowy wpływ na towary produkowane za pomocą maszyn, które szybko
się zużywają, i na towary produkowane za pomocą maszyn, które zuży
wają się powoli. W produkcji pierwszych dużo pracy stale przenosiłoby
się na wytwarzany towar"

{m ając wciąż na myśli swą general rate of profits, Ricardo
nie dostrzega, że tym samym również relativ a great deal of
surplus labour would be continually transferred to the com
modity [stosunkowo znaczną część pracy dodatkowej przeno
siłoby się wciąż na tow ar]},
„w produkcji drugich przenosiłoby się jej bardzo niewiele” .

{Hence very little surplus labour, hence much less value,
if the commodities exchanged according to their values [Wsku
tek tego bardzo mało pracy dodatkowej, wskutek tego o wiele
mniej wartości dodatkowej, jeżeli towary wymienia się według
ich wartości].}
„Każdy więc wzrost płac albo, co oznacza to samo, |[5401 każdy
spadek zysków obniży względną wartość towarów wytwarzanych za po
mocą kapitału, który Zużywa się powoli, a odpowiednio podniesie
względną wartość towarów wytwarzanych za pomocą kapitału, który
zużywa się szybciej. Spadek plac miałby wręcz odwrotny skutek” (tamże,
str. 37/38).

Innymi słowy: przemysłowiec, który stosuje
of less durability [kapitał trwały zużywający
posługuje się stosunkowo mniejszym kapitałem
sunkowo zaś większym kapitałem wykładanym
boczą, niż kapitalista, który stosuje kapitał of
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bility [o większej trwałości]. Wypadek ten jest tedy iden
tyczny z poprzednim i sprowadza się do tego, jak variation
of wages wpływa na kapitały, z których jeden stosuje względ
nie, proporcjonalnie więcej kapitału trwałego od drugiego.
There is nothing new [Nie ma tu nic nowego].
Nad tym, co na str. 38-40 Ricardo mówi jeszcze o machi
nery, zastanowimy się, kiedy dotrzemy do ch. XX XI, traktu
jącego „O maszynach” [73>.
Ciekawa rzecz, że w końcu V części rozdziału I Ricardo
jest już na tropie trafnego ujęcia sprawy, znajdując nawet
właściwe wyrażenia, ale zaraz potem opuszcza ten trop i po
takim zbliżeniu do słusznego poglądu, które tu zaraz przytoczy
my, powraca znów do zaprzątającej go całkowicie idei o wpły
wie wywieranym przez alteration in the value of labour na
cost-prices - i wywodem w tej ubocznej sprawie zamyka swo
je rozważania.
Odpowiedni ustęp brzmi, jak następuje:
„Widzimy więc, że we wczesnych stadiach rozwoju społecznego, kiedy
używa się jeszcze niewiele maszyn lub kapitału trwałego, towary wytwa
rzane z zastosowaniem kapitałów jednakowej wielkości będą miały nie
mal jednakową wartość i będą w stosunku do siebie wzrastały lub spa
dały tylko wskutek tego, że do ich wytworzenia potrzeba więcej lub
mniej pracy”

{druga część zdania błędnie ujmuje sprawę; nie dotyczy też
value, lecz commodities, przy czym pozbawiona jest sensu,
chyba że chodzi w niej o prices towarów; kiedy bowiem mó
wi się, że values fall [wartości spadają] proporcjonalnie do
czasu pracy, znaczy to tyle, co gdyby się powiedziało, że
values fall or rise as they fall or rise [wartości spadają lub
wzrastają w miarę tego, jak one spadają lub w zrastają]};
„jednakże po wprowadzeniu owych kosztownych i trwałych narzędzi
towary wytworzone przy użyciu kapitałów jednakowe) wielkości będą
miały bardzo niejednakową wartość. I chociaż będą one wciąż jeszcze
wzrastały lub spadały w stosunku do siebie zależnie od większej czy
mniejszej ilości pracy niezbędnej do ich wytworzenia, to jednak będą
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ulegały jeszcze innej, co prawda mniej znacznej zmianie wartości, wy
wołanej przez wzrost lub spadek płac i zysków. Ponieważ dobra, które
sprzedaje się za 5000 f. szt., mogą być prodiiktem kapitału takiej samej
wielkości jak kapitał produkujący dobra, które sprzedaje się za
10 000 f. szt., zyski osiągnięte z ich produkcji będą takie same. Zyski
te byłyby jednak niejednakowe, gdyby ceny dóbr nie zmieniały się wraz
ze wzrostem lub spadkiem stopy zysku” (tamże, str. 40/41).

Ricardo mówi tu w istocie, co następuje:
Kapitały takiej samej wielkości produkują towary takiej sa
mej wartości, jeżeli wzajemny stosunek ich organicznych części
składowych jest jednakowy, jeżeli wydatkują one jednakowo
wielkie części kapitału na płacę roboczą i na warunki pracy.
W wytworzonych przez te kapitały towarach ucieleśniają się
wtedy takie same ilości pracy, czyli jednakowe wartości {jeżeli
pominiemy różnicę, która powstaje za sprawą procesu cyr
kulacji}. Natomiast kapitały takiej samej wielkości produkują to
wary of very unequal value [o bardzo niejednakowej wartości],
kiedy ich skład organiczny jest różny, mianowicie wtedy, kie
dy stosunek między częścią istniejącą w postaci kapitału trwa
łego a częścią wyłożoną na płacę roboczą jest bardzo różny.
Po pierwsze, tylko część kapitału trwałego wchodzi do towa
ru jako część składowa wartości, wskutek czego wielkości
wartości będą już bardzo różne, zależnie od tego, czy do pro
dukcji towaru zastosowano dużo, czy też mało kapitału trwa
łego. Po wtóre, część kapitału wyłożona na płacę roboczą licząc po 100 na'taką samą ilość kapitału - jest o wiele mniej
sza, a więc o wiele mniejsza jest łączna ilość pracy ucieleśnio
nej w towarze, a zatem o wiele mniejsza jest również ilość
pracy dodatkowej {przy danym dniu roboczym o takiej samej
długości} stanowiącej wartość dodatkową. Jeżeli zatem te ka
pitały jednakowej wielkości, produkujące towary o niejedna
kowych wartościach, zawierających niejednakowe wartości do
datkowe, a przeto i niejednakowe zyski, mają ze względu na
ich jednakową wielkość przynosić jednakowe zyski, to prices
of goods (as determined by the general rate of profit on a gi
ven outlay [jako określone przez ogólną stopę zysku od da
nego, wyłożonego kapitału]) muszą się bardzo różnić od values
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of the goods. Nie można więc z tego wnioskować, że values
zmieniły swą istotę, lecz tylko to, że prices różnią się od
values. Ricardo nie doszedł do powyższej konkluzji i fakt ten
zdumiewa nas tym bardziej, że dostrzega on przecież zmiany
nawet tych cost-prices, które określa general rate of pro
fits - jeśli założyć, że zmiana in rate of profit (albo rate of
wages) musi wywołać zmianę tych cen kosztu, aby w różnych
trades rate of profit ||541| pozostała jednakowa. W o ile
Większym stopniu musiałoby więc establishment of a general
rate of profit [ustanowienie ogólnej stopy zysku] zmienić une
qual values, skoro ta general rate of profit nie jest w ogóle
niczym innym niż wyrównaniem of different rates of surplus
value w różnych towarach produkowanych przez equal ca
pitals.
. Po tym, jak Ricardo w ten sposób, jeśli nie rozwinął i nie
Zrozumiał, to w każdym razie sam faktycznie skonstatował
różnicę 'między cost i value, między cost-prices i values to
warów, kończy on te swoje wywody następującym zdaniem:
„Pan Malthus sądzi widocznie, że częścią składową mojej teorii jest
utożsamianie kosztów i wartości tej lub owej rzeczy. Jest to słuszne,
jeżeli przez koszty rozumie on «koszty produkcji» Z Zyskiem włącznie”
(tamże, str. 46, odsyłacz). (A więc wyłożony kapitał plus zysk określony
przez general rate of profit.)

Mieszając w ten sposób niesłusznie cost-prices z values, co
on sam zresztą obala jako błędny pogląd, Ricardo przechodzi
potem do roztrząsań na temat renty.
To, co mówi on w sectio VI, ch. I, o wpływie of variations
in the value of labour upon the cost-price of gold [zmian war
tości pracy na cenę kosztu złota], a mianowicie:
„Czyż złota nie można uznać za towar, który produkuje się z zasto
sowaniem owych dwóch rodzajów kapitałów w proporcji jak najbardziej
zbliżonej do ich przeciętnej ilości stosowanej w produkcji większości
towarów? Czyż proporcja ta nie może być omal jednakowo odległa od
dwóch krańcowych proporcji: pierwszej, kiedy stosuje się mało kapitału
trwałego, i drugiej, kiedy zatrudnia się niedużo pracy; i czy owa pro
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porcja nie może stanowić najwłaściwszej przeciętnej obu tych proporcji?”
(tamże, str. 44),

dotyczy raczej towarów, w których stosunek między różnymi
organicznymi częściami składowymi ma an average [przecięt
ny] charakter i których czas cyrkulacji oraz reprodukcji ma
przeciętny charakter. Cost-price i value tych towarów równają
się sobie, gdyż ich przeciętny zysk równa się ich rzeczywistej
wartości dodatkowej, ale dzieje się tak jedynie w tych to
warach.
Mimo że bardzo niedostateczne są roztrząsania w sectio IV
i V, ch. I, nad influence of variations in the value of labour
on the „relative values” [wpływem zmian wartości praty na
„wartości względne”] - tego (teoretycznie) ubocznego zagad
nienia w porównaniu z zagadnieniami przemiany of values
w cost-prices wywołanej przez average rate of profits - Ricar
do wyprowadza z tych roztrząsań doniosły wniosek i usuwa
jeden z głównych błędów, pokutujących w ekonomii politycz
nej od czasów Adama Smitha. Polega on na twierdzeniu, że
wzrost płacy roboczej zamiast obniżyć zysk raises the prices
of commodities [podnosi ceny towarów]. Wprawdzie tkwi to
już w samym pojęciu of values i ani trochę nie zmienia się
przez ich przemianę w cost-prices, gdyż w ogóle przemiana
ta dotyczy tylko podziału wytworzonej przez kapitał globalny
wartości dodatkowej między różne trades or different capitals
in different spheres of production [gałęzie produkcji lub róż
ne kapitały w różnych sferach produkcji]. Miało to jednak
duże znaczenie, że Ricardo poruszył tę kwestię i dowiódł na
wet, że sprawa ma się wręcz przeciwnie. Toteż słusznie mówi
on w sectio VI, ch. I:
„Zanim rozstanę się z tym tematem, pozwolę sobie na uwagę, że
Adam Smith i wszyscy jego następcy, bez żadnego, o ile mi wiadomo,
wyjątku, utrzymywali, iż wzrost ceny pracy pociąga za sobą regularnie
wzrost cen wszystkich towarów” .

{Z gadza się to z drugim określeniem of value przez Adama
Smitha, według którego wartość równa się takiej quantity of
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labour a commodity can purchase [ilości pracy, jaką dany
towar może nabyć].}
„Udało mi się, sądzę, udowodnić, że twierdzenie to jest bezpodstawne
i że wzrost cen obejmuje tylko te towary, do których produkcji stosuje
się mniej kapitału trwałego niż do produkcji miernika, w którym wy
rażone są ceny” (relative value równa się tu expression of value in
money [wyrażeniu wartości w pieniądzu]) „i że ceny wszystkich towa
rów wytworzonych za pomocą więksżej ilości kapitału trwałego na
pewno obniżą się pod wpływem wzrostu płac. N a odwrót, jeżeli płace
spadną, obniżą się tylko ceny tych towarów, do których produkcji sto
suje się kapitał trwały w mniejszej proporcji niż do produkcji miernika,
w którym wyrażone są ceny. Ceny wszystkich towarów, wytworzonych
z zastosowaniem kapitału trwałego w większej proporcji, ulegną na
pewno zwyżce” (tamże, str. 45).

W zastosowaniu do cen pieniężnych wydaje się to błędne.
Jeżeli from whatever causes [z jakichkolwiek przyczyn] war
tość złota podnosi się lub obniża, to [podnosi się lub] obniża
równomiernie w stosunku do wszystkich towarów, które oce
nia się w złocie. Skoro więc złoto, mimo swej zmienności, sta
nowi względnie niezmienny miernik, absolutnie nie można po
jąć, w jaki sposób to lub inne względne - w porównaniu z to
warami - skojarzenie du capital fixe z capital circulant w pro
dukcji złota może wywołać jakąś różnicę. Ale tu właśnie ujaw
nia się błędna przesłanka Ricarda, głosząca, że jeśli pieniądz
służy za środek cyrkulacji, to wymienia się tak samo, jak wy
mienia się towar na towary. Towary są ocenione w pieniądzu,
nim uczestniczą w cyrkulacji za jego pośrednictwem. Przypuść
my, że miernikiem jest nie złoto, lecz wheat [pszenica]. Jeżeliby
np. wskutek wzrostu płacy roboczej podniosła się względnie
cena produkcji pszenicy jako towaru, w którego skład zamiast
kapitału stałego wchodzi stosunkowo więcej niż przeciętnie
kapitału zmiennego, to wszystkie towary oceniano by w psze
nicy o wyższej „wartości względnej” . Towary, w których skład
wchodzi więcej kapitału trwałego, wyrażałyby się w mniejszej
niż przedtem ilości pszenicy, nie dlatego, że spadła ich specy
ficzna cena w porównaniu z pszenicą, lecz dlatego, że ich cena
17 - M a rk s, E n g e ls - D z ie ła , & 26
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w ogóle spadła. Towar, który zawierałby akurat tyle pracy [ży
wej] - w przeciwieństwie do accumulated labour [pracy nagro
madzonej] - ile zawiera pszenica, wyrażałby wzrost swej ceny
produkcji w ten sposób, że wyrażałby się w większej ilości
pszenicy ||542 f niż towar, którego cena obniżyła się w stosun
ku do pszenicy. Gdyby te same przyczyny, które podnoszą ce
nę pszenicy, wywołały np. wzrost ceny ubrania, to wpraw
dzie ubranie nie wyrażałoby się w większej ilości pszenicy
niż przedtem, ale te towary, których ceny obniżyły się w sto
sunku do pszenicy, np. cottons, wyrażałyby się w mniejszej
ilości pszenicy. Różnicę między swymi cenami cottons i ubra
nie wyrażałyby w pszenicy jako w swym mierniku.
Ale Ricardo ma co innego na myśli. Chodzi mu o rzecz
następującą: wskutek podniesienia się płacy roboczej cena
pszenicy wzrosłaby w stosunku do cottons, ale nie w stosunku
do ubrania. A więc ubranie wymieniano by na pszenicę po
jej starej cenie, cottons zaś wymieniano by na pszenicę po jej
podniesionej cenie. Samo przez się wysoce niedorzeczne jest
przypuszczenie, że variations ceny płacy roboczej np. w Anglii
mogłyby odbić się na cenie kosztu złota w Kalifornii, gdzie
płaca robocza nie wzrosła, Wyrównywanie wartości za pomo
cą czasu pracy, a już tym bardziej wyrównywanie cert kosztu
za pomocą ogólnej stopy zysku - nie następuje w takiej bez
pośredniej formie między różnymi krajami. Ale weimy cho
ciażby pszenicę, ów rodzimy produkt. Przypuśćmy, że cena
kwartera pszenicy podniosła się z 40 do 50 szylingów, czyli
o 25%. Jeżeli cena ubrania wzrosła również o 25%, to będzie
ono po dawnemu kosztowało 1 kwarter pszenicy. Jeżeli cena
cotton obniżyła się o 25%, to ta sama ilość of cotton, która
przedtem kosztowała 1 kwarter, będzie już teraz kosztować
zaledwie 6 buszli. I to wyrażenie w pszenicy oddaje dokład
nie stosunek wzajemny cen of cotton i ubrania, gdyż mierzy
się je tym samym miernikiem, za pomocą 1 kwartera pszenicy.
Zresztą pogląd Ricarda jest jeszcze bardziej niedorzeczny.
Nie istnieje w ogóle cena towaru, który służy za miernik war
tości, a przeto za pieniądz, gdyby bowiem taka cena istniała,
to oprócz towaru, który służy za pieniądz, musielibyśmy mieć
jeszcze inny towar, służący w charakterze pieniądza, mieli252
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byśmy więc double measure of values [podwójny miernik war
tości], Względna wartość pieniądza wyraża się w niezliczo
nych cenach wszystkich towarów, gdyż w każdej z tych cen»
w których wartość wymienna towaru wyrażona jest w pienią
dzu, wartość wymienna pieniądza wyrażona jest w wartości
użytkowej towaru. Nie może być więc mowy o wzroście lub
o spadku ceny [des Preises] pieniądza. Mogę powiedzieć, że
cena pieniądza wyrażona w pszenicy albo jego cena wyrażona
w ubraniu nie zmieniła się; podniosła się cena pieniądza wy
rażona w cotton, co jest równoznaczne ze spadkiem ceny pie
niężnej of cotton. Nie mogę wszakże powiedzieć, że cena pie
niądza wzrosła albo spadła. Jednakże Ricardo rzeczywiście
mniema, że np. podniosła się cena pieniądza wyrażona w cot
ton lub obniżyła się cena of cotton wyrażona w pieniądzu,
gdyż względna wartość pieniądza podniosła się w porówna
niu z cotton, gdy tymczasem nie zmieniła się w porównaniu
z ubraniem lub pszenicą. Obie te ceny mierzy się tedy nie
jednakowym miernikiem.
T a sectio V I („O niezmiennym mierniku wartości") mówi
o „ mierniku wartości” , nie zawiera jednak nic ważkiego.
Świadczy ona, że Ricardo nie tylko nie zrozumiał związku
między wartością, jej immanentnym miernikiem w postaci cza
su pracy i nieodzownością zewnętrznego miernika wartości to
warów, lecz nie sformułował go nawet w charakterze zagad
nienia.
Już sam początek części V I świadczy o powierzchownym
ujęciu sprawy:
„G d y względna wartość towarów ulega zmianie, pożądany staje się
środek, za pomocą którego można określić, jakich towarów dotyczy
wzrost lub spadek rzeczywistej wartości. Dokonać tego można jedynie
w ten sposób, że porówna się kolejno towary z jakimś niezmiennym
miernikiem wartości, który sam nie powinien ulegać żadnemu z owych
wahań, na jakie narażone są inne towary” (tamże, str. 41/42). Jednakże
„nie ma towaru, który by nie ulegał takim samym zmianom..., to znaczy
nie ma towaru, który nie zależałby od okoliczności, że do jego produkcji
wymagana jest raz większa, to znów mniejsza ilość pracy” (tamże,
str. 42).
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Gdyby jednak taki towar istniał, to wpływ wywierany przez
rise or fall of wages and different combinations of fixed and
circulating capital, fixed capital of the same durability, the
length of time before it can be brought to market etc. [wzrost
łub spadek płacy roboczej i różne kombinacje kapitału trwa
łego i obrotowego, przez kapitał trwały o takiej samej dłu
gości życia, przez długość okresu, w ciągu którego towar można
dostarczyć na rynek itd.] mógłby po części przeszkodzić temu
towarowi,
,,aby stał się doskonałym miernikiem wartości, za pomocą którego bę
dziemy mogli ściśle określić zmiany wartości wszystkich innych dóbr...”
Taki towar „byłby doskonałym miernikiem wartości dla wszystkich dóbr
produkowanych w zupełnie takich samych warunkach, w jakich pro
dukuje się sam ten towar, ale nie będzie nim dla innych dóbr” (tamże,
str. 43).

Znaczy to, że gdyby zmieniły się te „other things” [„inne
dobra” ], moglibyśmy powiedzieć (jeżeliby wartość pieniądza
nie wzrosła ani nie zmniejszyła się), że zmianę wywołał wzrost
lub spadek „ich wartości” , czyli czasu pracy niezbędnego do
ich wyprodukowania. Co się zaś tyczy innych things, to nie
moglibyśmy wiedzieć, czy „variations” ich cen pieniężnych nie
nastąpiły wskutek innych przyczyn itd. Powrócimy jeszcze
później do tych niezbyt fortunnych roztrząsań (kiedy będzie
my ponownie rozpatrywać teorię pieniądza).
Ch. 1, sectio VII. Oprócz doniosłej teorii „względnych” wa
ges, profits and rents, do której należy jeszcze później powró
cić, część ta zawiera tylko tezę, która głosi, że kiedy pieniądz
traci lub zyskuje na wartości, odpowiedni wzrost lub spadek
płacy roboczej, zysku i renty w niczym nie zmienia ich wza
jemnego stosunku, lecz tylko ich monetary expression [wy
raz pieniężny]. Jeżeli cena tego samego towaru wyraża się
w podwójnej sumie funtów szterlingów, to tak samo wyrażają
się też te części ceny towaru, które stanowią profit, wages lub
rent. Ale wzajemny stosunek tych trzech części i real values,
które one reprezentują, pozostają bez zmiany. Ditto, jeżeli
zysk wyraża się w podwójnej sumie funtów szterlingów, to
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teraz 100 f. szt. też wyraża się przecież w 200 f. szt., a więc
stosunek między zyskiem i kapitałem, czyli stopa zysku, po
zostaje też bez zmiany. Zmiany wyrazu pieniężnego odbijają
się równocześnie na zysku i kapitale, ditto na profit, wages,
rent. Dotyczy to również renty, jeśli oblicza się ją nie od akra,
lecz od kapitału wyłożonego na uprawę roli itd. Słowem,
w tym wypadku zmiana następuje nie w commodities etc.
„Jeżeli taka jest przyczyna wzrostu plac, to temu wzrostowi będzie
niezawodnie towarzyszyło podniesienie się cen towarów. W takim wy
padku okaże się jednak, że wartość pracy i wszystkich towarów nie
zmieniła się we wzajemnym stosunku do siebie, lecz że zmianie uległa
jedynie wartość pieniądza” (tamże, str. 47).

[5.]Przeciętne ceny, czyli ceny kosztu oraz ceny rynkowe
fa)

Uwagi wstępne: wartość indywidualna
i wattość rynkowa; wartość rynkowa
i cena rynkowa]

||5431 Aby rozwinąć pojęcie renty różniczkowej, Ricardo
wysuwa w ch. II, „O rencie" , następującą tezę;
.W artość wymienną wszystkich towarów, bez w2ględu na to, czy są
to wyroby manufaktur, produkty kopalni czy roli, określa zawsze nie
mniejsza ilość pracy wystarczająca, aby je wytworzyć w najbardziej ko
rzystnych warunkach, dostępnych wyłącznie dla tych, którzy rozporzą
dzają szczególnie dogodnymi możliwościami produkcyjnymi; przeciwnie,
określa ją większa ilość pracy, niezbędna do ich wytworzenia przez
producentów, któriy nie mają takich możliwości, którzy produkują na
dal towary w najbardziej niesprzyjających warunkach. Przez najbardziej
niesprzyjające warunki rozumiemy takie najbardziej niesprzyjające wa
runki, w jakich musi się kontynuować produkcję, aby otrzymać wymaga
ną ilość produktu' (tamże, str. 60/61).

Ostatnie zdanie nie jest całkiem bezbłędne. „Wymagana
ilość produktu” nie jest wielkością niezmienną. [Należałoby
raczej powiedzieć:] A certain quantity of produce required
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within certain limits of price [Określoną ilość produktu wy
maganą w określonych granicach ceny]. Jeśli cena przekracza
te limits, to owa „quantity required” spada wraz ze zmniej
szeniem się popytu.
Powyższą tezę można ogólnie tak wyrazić: Wartość towa
ru - stanowiącego produkt jakiejś poszczególnej sfery pro
dukcji - określa praca, która niezbędna jest do wyprodukowa
nia cale) ilości łącznej sumy towarów właściwych tej sferze pro
dukcji, nie zaś ów szczególny czas pracy, który nieodzowny jest
każdemu poszczególnemu capitalist bądź employer [przedsię
biorcy] w obrębie tej sfery produkcji. Ogólnymi warunkami
produkcji i ogólną wydajnością pracy w tej poszczególnej sfe
rze produkcji, np. w cotton-manufacture [przemyśle bawełnia
nym], są przeciętne warunki produkcji i przeciętna wydajność
pracy w tej sferze, czyli w cotton-manufacture. A więc ilością
pracy, która określa np. wartość jednego łokcia materiału
bawełnianego, nie jest owa ilość pracy, która tkwi w tym
łokciu materiału, którą manufacturer has had expended upon
it [fabrykant wydatkował na jego wytworzenie], lecz prze
ciętna ilość, za której pomocą wszyscy obecni na rynku cotton-manufacturers produce one yard of cotton-goods [fabry
kanci wyrobów bawełnianych produkują łokieć tkaniny ba
wełnianej]. Jeśli zaś chodzi o szczególne warunki, w których
produkują poszczególni capitalists np. w cotton-manufacture,
dzielą się one siłą rzeczy na trzy kategorie. Jedni wytwarzają
w warunkach średnich, co znaczy, że indywidualne warunki
produkcji, w których oni wytwarzają, są identyczne z ogólny
mi warunkami produkcji tej sfery. Przeciętny stosunek jest
ich rzeczywistym stosunkiem. Wydajność pracy w ich przed
siębiorstwach osiąga przeciętny poziom. Wartość indywidualna
ich towarów równa się wartości ogólne/ tych towarów. Jeżeli
sprzedają oni np. łokieć perkalu po 2 szylingi - według prze
ciętnej wartości - to sprzedają go według wartości, którą
wyprodukowane przez nich łokcie reprezentują in natura. Dru
ga kategoria produkuje w warunkach lepszych niż przeciętne.
Wartość indywidualna jej towarów jest mniejsza od ich war
tości ogólnej. Jeżeli kategoria ta sprzedaje swe towary według
tej wartości ogólnej, to sprzedaje je powyżej ich wartości in
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dywidualnej. Wreszcie trzecia kategoria produkuje w warun
kach gorszych od przeciętnych warunków produkcji.
Otóż „wymagana ilość produktu” tej poszczególnej sfery
produkcji nie jest wielkością niezmienną. Jeżeli wartość to
warów przekracza certain limits przeciętnej wartości, to „wy
magana ilość produktu” zmniejsza się albo ta quantity jest
tylko required at a given price - or at least within certain
limits of price [wymagana za daną cenę - albo co najmniej
w określonych granicach ceny]. Toteż może się również zda
rzyć, że ostatnia kategoria musi sprzedawać swe towary po
niżej ich wartości indywidualnej, podobnie jak najlepiej sytuo
wana kategoria sprzedaje je stale powyżej ich wartości indy
widualnej. Od liczebności poszczególnych kategorii lub od
wzajemnego stosunku ich wielkości [741 będzie mianowicie
zależało, która z nich ostatecznie ustali przeciętną wartość.
Jeżeli średnia kategoria będzie znacznie przeważała swą li
czebnością, to ona ustali ową przeciętną wartość. Jeżeli kate
goria ta jest nieliczna, a produkująca w warunkach gorszych
od przeciętnych jest liczna i ma pod tym względem przewagę
nad pozostałymi, to ona settles the general value of the produ
ce of that sphere [ustala wartość ogólną produktu danej sfery],
chociaż nie znaczy to jeszcze wcale i jest nawet bardzo mało
prawdopodobne, aby decydujące znaczenie miał właśnie ów
poszczególny kapitalista w ostatniej kategorii, który produ
kuje tu z kolei w najmniej korzystnych warunkach. (See
[Patrz] Corbet P5b)
Mais laissons ęa a part [Pomińmy jednak tę sprawę]. Ogólny
wynik jest następujący: wartość ogólna, którą mają produkty
danej kategorii, jest dla wszystkich jednakowa, bez względu
na stosunek tej wartości do wartości indywidualnej każdej
jednostki towaru. T a wspólna wartość stanowi wartość rynko
wą tych towarów, wartość, którą mają one występując na ryn
ku. Owa wartość rynkowa wyrażona w pieniądzu jest ceną
rynkową, podobnie jak w ogóle wartość wyrażona w pienią
dzu jest ceną. Rzeczywista cena rynkowa bywa to wyższa, to
niższa od tej wartości rynkowej i jedynie przypadkiem jej od*
powiada. Wszakże w ciągu pewnego okresu następuje wyrów
nanie wahań i można powiedzieć, że przeciętna rzeczywistych
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cen rynkowych jest tą ceną rynkową, która wyraża wartość
rynkową. Niezależnie od tego, czy rzeczywista cena rynkowa
w danej chwili odpowiada pod względem więlkości, ilościo
wo, tej wartości rynkowej, czy jej nie odpowiada, w każdym
razie wspólne im jest owo określenie jakościowe, że wszystkie
znajdujące się na rynku towary tej samej sfery produkcji
(zakładając, oczywiście, że są takiej samej jakości) mają taką
samą cenę lub reprezentują faktycznie wartość ogólną towa
rów tej sfery.
|(5441 Toteż powyższą tezę, którą Ricardo wysunął w związ
ku z teorią renty, uczniowie jego formułowali w ten sposób,
że na tym samym rynku nie mogą istnieć jednocześnie dwie
różne ceny rynkowe albo że znajdujące się w tym samym cza
sie na rynku produkty tego samego rodzaju mają taką samą
cenę bądź też - ponieważ możemy tu abstrahować od przy
padkowości tej ceny - mają taką samą wartość rynkową.
A więc po części konkurencja kapitalistów między sobą, po
części zaś konkurencja nabywców towarów z kapitalistami
i między samymi nabywcami sprawia tu, że wartość każdej
jednostki towaru w poszczególnej sferze produkcji określa
łączna ilość społecznego czasu pracy, której wymaga łączna
ilość towarów tej poszczególnej sfery produkcji, a nie wartości
indywidualne jednostek towaru, czyli ów czas pracy, który
jednostka towaru kosztowała jej poszczególnego producenta
i sprzedawcę.
Z tego jednak samo przez się wynika, że kapitaliści zali
czający się do pierwszej kategorii, która ma warunki produkcji
korzystniejsze od przeciętnych, osiągają we wszelkich okolicz
nościach dodatkowy zysk, czyli że ich zysk przekracza ogól
ną stopę zysku tej sfery. A więc konkurencja ustala wartość
rynkową lub cenę rynkową nie w drodze wyrównywania zy~
sków w obrębie poszczególnej sfery produkq'i. (W tym kon
tekście różnica między wartością rynkową i ceną rynkową jest
bez znaczenia, gdyż różnice warunków produkcji - hence the
different rates of profits [a stąd różne stopy zysków] poszcze
gólnych kapitalistów - tej samej sfery pozostają nadal, bez
względu na • stosunek między market price [ceną rynkową]
a market value [wartością rynkową].) Wręcz przeciwnie: kon
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kurencja wyrównuje tu różne wartości indywidualne do takiej
samej, jednakowej, nie różniącej się wartości rynkowej w ten
właśnie sposób, że zezwala na istnienie różnic w obrębie zy
sków indywidualnych, w obrębie-zysków poszczególnych ka
pitalistów, i na odchylenia tych zysków od przeciętnej stopy
zysku tej sfery. Stwarza nawet te różnice ustalając jednakową
wartość rynkową dla towarów, które wytworzono w nie
jednakowo korzystnych warunkach produkcji, czyli iprzy różnej
wydajności pracy, a więc które wyobrażają indywidualne, róż
ne ilości czasu pracy. Towar wytworzony w korzystniejszych
warunkach zawiera mniej czasu pracy niż towar wytworzony
w mniej korzystnych warunkach, sprzedaje się go jednak za
taką samą cenę, ma taką samą wartość, jak gdyby zawiera!
taki sam czas pracy, którego jednak nie zawiera.

[b) R i c a r d o n i e o d r ó ż n i a p r o c e s u
się w a r t o ś c i r y n k o we j od p r o c e s u
się cen kosztu]

kształtowania
kształtowania

Otóż do skonstruowania teorii renty Ricardowi potrzebne
są dwie tezy, które nie tylko nie wyrażają takiego samego
działania konkurencji, lecz wyrażają działanie wręcz przeciw
ne. Pierwsza teza brzmi, że produkty tej samej sfery sprzeda
je się według jednakowej wartości rynkowej, że więc konku
rencja wywołuje w trybie przymusowym różne stopy zysku,
czyli odchylenia od ogólnej stopy zysku. Druga teza brzmi, że
stopa zysku musi być jednakowa dla wszelkiej lokaty kapitału,
czyli że konkurencja stwarza ogólną stopę zysku. Pierwsze
prawo stosuje się do różnych samodzielnych kapitałów, ulo
kowanych w tej samej sferze produkcji. Drugie dotyczy kapi
tałów, które ulokowano w różnych sferach produkcji. Przez
pierwsze działanie konkurencja ustala wartość rynkową, tzn.
jednakową wartość dla towarów tej samej sfery produkcji,
chociaż ta identyczna wartość musi przynosić odmienne zyski;
przez to pierwsze działanie konkurencja ustala tedy jedna
kową wartość wbrew albo raczej dzięki odmiennym stopom
Zysku. Przez drugie działanie (które zresztą inaczej też docho
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dzi do skutku; jest to konkurencja kapitalistów w różnych
sferach, która przerzuca kapitał z jednej sfery do drugiej, gdy
tymczasem tamta konkurencja, jeśli nie ogartiia nabywców,
obejmuje kapitały tej samej sfery) konkurencja stwarza cenę
kosztu, tzn. jednakową stopę zysku w różnych sferach produk
cji, chociaż ta identyczna stopa zysku sprzeczna jest z nierów
nością wartości, a więc może być uzyskana jedynie za pomocą
prices, które różnią się od wartości.
Ponieważ do skonstruowania teorii renty gruntowej Ricardowi potrzeba jednego i drugiego - jednakowej wartości lub
ceny z odmienną stopą zysku oraz jednakowej stopy zysku
z odmiennymi wartościami — to wydaje się szczególnie ude
rzające, że nie wyczuł on dwoistości tego określenia i nawet
w rozdziale, w którym rozpatruje ex professo [specjalnie] cenę
rynkową, ch. IV, „O cenie naturalnej i rynkowej", nie zasta
nawia się wcale nad ceną rynkową albo wartością rynkową,
mimo że w zacytowanym wyżej miejscu bierze ją jednak za
podstawę swych rozważań, aby objaśnić rentę różniczkową,
zyski dodatkowe, które krystalizują się w rentę. ||545| Prze
ciwnie, w rozdziale IV Ricardo mówi jedynie o sprowadzaniu
cen w różnych sferach produkcji do cen kosztu lub do prze
ciętnych cen, a więc o wartościach rynkowych w różnych sfe
rach produkcji w ich wzajemnym stosunku, nie mówi jednak
o procesie kształtowania się wartości rynkowej w każdej
poszczególnej sferze, a przecież bez tego procesu nie istnieją
w ogóle żadne wartości rynkowe.
Wartości rynkowe każdej poszczególnej sfery, a zatem i ce
ny rynkowe każdej poszczególnej sfery (jeżeli cena rynkowa
odpowiada „naturalnej cenie", tzn. wyraża wartość po prostu
w pieniądzu) przynosiłyby bardzo różne stopy zysku, gdyż
kapitały jednakowej wielkości w różnych sferach (pomijając
zupełnie różnice, wynikające z ich odmiennych procesów cyr
kulacji) stosują w bardzo niejednakowych proporcjach kapitał
stały i zmienny, przynoszą więc bardzo niejednakowe wartości
dodatkowe, a przeto i bardzo niejednakowe zyski. Toteż wy
równywanie różnych wartości rynkowych, w którego wyniku
w różnych sferach kształtuje się jednakowa stopa zysku i ka
pitały jednakowej wielkości przynoszą jednakowe przeciętne
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zyski, staje się jedynie dzięki temu możliwe, że wartości ryn
kowe przekształcają się w ceny kosztu, które odbiegają od rze
czywistych w artości!.
Konkurencja w obrębie tej samej sfery produkcji sprawia,
że wartość towaru w tej sferze określana jest przez jej prze
ciętnie niezbędny czas pracy, czyli sprawia, że ustala się war
tość rynkowa. Konkurencja zaś między różnymi sferami pro
dukcji sprawia, że przez wyrównywanie się różnych wartości
rynkowych do cen rynkowych, które wyobrażają ceny kosztu
odbiegające od rzeczywistych wartości rynkowych, kształtuje
się w różnych sferach jednakowa ogólna stopa zysku. A więc
w tym drugim wypadku konkurencja bynajmniej nie dąży do
tego, aby upodobnić ceny towarów do ich wartości, lecz, prze
ciwnie, dąży do sprowadzenia wartości towarów do odmien
nych od tych wartości cen kosztu, do usunięcia różnic między
wartościami towarów a ich cenami kosztu.
Tylko ten ostatni ruch Ricardo rozpatruje w ch. IV i, rzecz
szczególna, rozpatruje go jako sprowadzanie - za sprawą kon
kurencji - cen towarów do ich wartości, sprowadzanie of the
market price (ceny różniącej się od wartości) do natural price
(wartości wyrażonej w pieniądzu). Ten blunder [byk] jest
zresztą następstwem błędu popełnionego już w ch. I, „O war
tości” , a polegającego na utożsamieniu cost-price z value,
co nastąpiło z kolei wskutek tego, że w pewnym punkcie
swoich rozważań, kiedy Ricardo powinien był rozwinąć je
dynie pojęcie „value” , tzn. miał jeszcze przed sobą tylko „ to
war”, wdał się on naraz w rozpatrywanie ogólnej stopy zysku
i wszelkich przesłanek wynikających z bardziej rozwiniętych
kapitalistycznych stosunków produkcji.
Toteż bieg myśli Ricarda w ch. IV jest bardzo powierzchow
ny. Bierze on za punkt wyjścia „przypadkowe i przejściowe
zmiany ceny” towarów (tamże, str. 80), wynikłe ze zmian
w stosunku między popytem a podażą.
„W raz ze wzrostem lub spadkiem ceny zyski podnoszą się lub obni
żają w stosunku do ich poziomu ogólnego i kapitał bądź doznaje zachęŁ B y ć m oże, że sto p a w arto ści d o d a tk o w e j (np. w sk utek n ieje d n ak o w ej d łu g o ści
czasu p racy) n ic w yrów nuje się w różnych sferach p ro d u k c ji. W yrów nanie to d la 
tego n ie je st n iez b ę d n e , że w yrów nyw ają się sam e w arto ści d o d atk o w e.
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tv, aby skierować się do poszczególnej dziedziny lokaty, kapitału, w któ
rej nastąpiła zmiana, bądź też otrzymuje ostrzeżenie, że należy ją
opuścić” (tamże, str. 80).

Zakłada się tu już, że istnieje general level of profit [ogólny poziom zysku] między różnymi sferami produkcji, between
„the particular employments” [między „poszczególnymi dzie
dzinami lokaty kapitału” ]. A tymczasem należało dopiero roz
patrzyć, jak kształtuje się general level of price [ogólny po
ziom ceny] w tym samym employment i general level of profit
między different employments. Ricardo przekonałby się wtedy,
że ostatnia operacja zakłada, iż odbywają się już ciągłe węd
rówki kapitału w różnych kierunkach, czyli że istnieje już
określona przez konkurencję parlition of the whole social ca
pital between its different spheres of employment [podział
globalnego kapitału społecznego między różne sfery jego lo
kowania], Jeżeli się już założyło, że wartości rynkowe albo
przeciętne ceny rynkowe sprowadzają się w różnych sferach
do cen kosztu, które przynoszą jednakową przeciętną rate of
profit [stopę zysku ] {zdarza się to jednak tylko w tych sfefach, w których własność ziemska nie może się wtrącać; tam
gdzie własność ta interferes [wtrąca się], konkurencja w obrę
bie tej samej sfery może sprowadzić ceny do wartości, war
tość zaś - do ceny rynkowej, nie może jednak obniżyć ceny
rynkowej do poziomu ceny kosztu), trwalsze odchylenia ce
ny rynkowej od ceny kosztu, podnoszenie się jej ponad cenę
kosztu bądź jej spadek poniżej tej ceny w poszczególnych sfe
rach, wywołają nowe wędrówki i nowy podział kapitału spo
łecznego. Pierwsza wędrówka daje w wyniku ukształtowanie
się cen kosztu odmiennych od wartości, druga - zrównanie
rzeczywistych cen rynkowych, w wypadku gdy przekraczają
one ceny kosztu lub są od nich niższe, z cenami kosztu. Pierw
sza wędrówka jest procesem przemiany wartości w ceny kosztu.
Druga jest procesem krążenia rzeczywistych ||5461 przypad
kowych cen rynkowych w różnych sferach wokół ceny kosztu,
która występuje teraz jako natural price, chociaż różni się od
wartości i jest jedynie wynikiem of social action [akcji spo
łecznej], Ten to właśnie ostatni, bardziej powierzchowny ruch
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rozpatruje Ricardo, który czasami miesza go nieświadomie
z pierwszym ruchem. Oba ruchy wywołuje oczywiście ,,the
same principle” [„ta sama zasada”], a mianowicie the prin
ciple, że dopóki
„każdy może swobodnie, według własnego uznania, wybierać dziedzinę
zastosowania swego kapitału, będzie się naturalnie starał o użycie go
w sposób najkorzystniejszy. Nikt oczywiście nie poprzestanie na zysku
w wysokości 10% , jeżeli umieszczając kapitał gdzie indziej może
osiągnąć zysk w wysokości 15% . To niepohamowane dążenie do po
rzucania mniej zyskownych przedsiębiorstw dla korzystniejszych, cechu
jące wszystkich tych, którzy lokują kapitały, ma silną tendencję do wy
równywania stóp zysku wszystkich przedsiębiorstw albo do ustalenia
ich w takich proporcjach, które by, zdaniem zainteresowanych stron,
kompensowały rzeczywistą czy rzekomą przewagę jednych n.-.d drugimi”
(tamże, str. 81).

Ta tendency [tendencja] sprawia, że globalna ilość społecz
nego czasu pracy dzieli się między różne sfery produkcji sto
sownie do potrzeb społecznych. W ten sposób następuje zara
zem w różnych sferach * przemiana wartości w ceny kosżtu,
a z drugiej strony wyrównywanie of variations [odchyleń] rze
czywistych cen w poszczególnych sferach od cen kosztu.
Wszystko to powiedział już A. Smith. Ricardo sam mówi„Żaden pisarz nie udowodnił lepiej i bardziej przekonywająco niż
dr Smith, że kapitał ma tendencję do wycofywania się z gałęzi pro
dukcji, w których cejia towaru nie wystarcza na pokrycie wszystkich
wydatków, łącznie Ze Zwykłym Zyskiem, nieodzownych po to, aby wytwo
rzyć produkt i dostarczyć go na rynek” (a wiec nie pokrywa ceny kosztu)
(tamże, str. 342, odsyłacz).

Zasługa Ricarda, który dlatego w ogóle strzeli! byka, że
w danym wypadku nie byl krytyczny wobec Adama Smitha,
polega na tym, iż dokładniej określa on tę migration of capital
from one sphere to the other [wędrówkę kapitału z jednej
sfery do drugiej] lub raczej sam sposób, w jaki ta wędrówka
się odbywa. Ale mógł się na to zdobyć tylko dlatego, że za
* vV' rękopisie-, cenach. - R ed ,
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jego czasów system kredytowy bardziej się już rozwinął niż
za czasów Smitha. Ricardo mówi:
„Być może, iż bardzo trudno zbadać drogi, którymi odbywają się te
przesunięcia; następuje to prawdopodobnie w taki sposób, że fabrykant
nie zmienia całkowicie dziedziny zastosowania swego kapitału, lecz tylko
zmniejsza w nie) jego ilość. We wszystkich bogatych krajach istnieje
pewna liczba osób stanowiących tak zwaną klasę kapitalistów pie
niężnych
osoby te nie trudnią się żadnym przemysłem, lecz utrzymują
się z procentu od swych pieniędzy, których używają do dyskontowania
weksli lub udzielania pożyczek bardziej przemysłowej części społeczeń
stwa. Również i bankierzy używają do tych samych celów znacznych
kapitałów. Zastosowany w ten sposób kapitał tworzy kapitał obrotowy
pokaźnej wysokości, z którego w większym lub mniejszym stopniu ko
rzystają wszystkie różnorodne gałęzie gospodarki danego kraju. N ie ma
chyba tak bogatego fabrykanta, który by wielkość swego przedsiębiorstwa
uzależniał tylko od wysokości własnych funduszów; rozporządza on
zawsze pewną ilością tego płynnego kapitału i powiększa ją lub zmniej
sza zależnie od wielkości popytu na swe towary. Kiedy wzrasta popyt
na jedwab, a obniża się na sukno, fabrykant sukna nie przenosi się ze
swym kapitałem do przemysłu jedwabniczego, lecz zwalnia część ro
botników i przestaje zaciągać pożyczki u bankierów i osób posiadają
cych zasoby pieniężne. Odwrotnie rzecz się ma z fabrykantem jedwabi:
...zaciąga on większe pożyczki i w ten sposób kapitał przenosi się Z jed
nej gałęzi przemysłu do innej, chociaż fabrykant może nie rozstawać się
Ze swym zwykłym zajęciem. Gdy obserwujemy rynki wielkiego miasta
i widzimy, jak regularnie zaopatruje się je w towary krajowe i zagra
niczne w wymaganych ilościach, mimo wszelkich zmian popytu spowo
dowanych przez kaprysy gustu lub zmiany liczby ludności, a przy tym
jak rzadko powstaje przesycenie rynku wskutek nadmiernej podaży czy
też ogromna drożyzna, wywołana przez niedostateczną podaż w po
równaniu z popytem, musimy przyznać, że zasada regulująca przydział
kapitału do każdego z przemysłów w ilościach ściśle przez nie wyma
ganych działa silniej, niż się na ogół przypuszcza” (tamże, str. 81/82).
1 Roscher mógłby się tu znowu przekonać, co Anglik rozumie przez „monded
■dass” . ,,Monied class” wręcz przeciwstawia się tu „przemysłowej części społeczeń
stwa” I76].
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Kredyt jest tedy tym czynnikiem, za którego pośrednictwem
kapitał całej klasy kapitalistów oddaje się do dyspozycji każ
dej sfery produkcji, jednakże nie w stosunku do wielkości
własnego kapitału kapitalistów danej sfery, lecz w stosunku
do ich potrzeb produkcyjnych - gdy tymczasem w konkurencji
poszczególny kapitał występuje samodzielnie wobec innych ka
pitałów. Ów kredyt jest zarówno następstwem, jak i warun
kiem produkcji kapitalistycznej i stanowi dla nas wdzięczne
przejście od konkurencji kapitałów do kapitału jako kredytu.

[c) D w a o d m i e n n e o k r e ś l e n i a „ c e n y n a t u r a l n e j ”
u Ri c a r d a . Z m i a n y cen k o s z t u w z a l e ż n o ś c i od
zmi a n w y d a j n o ś c i pracy]

N a początku rozdziału IV Ricardo mówi, że przez natural
price rozumie on value towarów, czyli cenę, którą określa ich
względny czas pracy, a przez market price - accidental and
temporary deviations [przypadkowe i przemijające odchyle
nia] od tej ceny naturalnej, równającej się value. ||547| Ale
w dalszym ciągu rozdziału - i to w zupełnie wyraźnych sfor
mułowaniach - rozumie on wciąż przez natural price coś zu
pełnie innego, mianowicie cenę kosztu, która różni się od
value. Miast więc pokazać, jak konkurencja przekształca values
w cost-prices, a zatem wywołuje permanent deviations from
the values [permanentne odchylenia od wartości], pokazuje
on zgodnie z Adamem Smithem, jak konkurencja sprowadza
do cost-prices the market prices in different trades [cen kosztu
ceny rynkowe w różnych dziedzinach produkcji] w ich wza
jemnym stosunku do siebie.
N a początku ch. IV czytamy:
„Skoro uznaliśmy pracę za podstawę wartości towarów, a stosunkową
ilość pracy niezbędną do ich wytworzenia za skalę określającą odpo
wiednie ilości dóbr, które trzeba dawać w zamian za każdy inny to
war, nie znaczy to, abyśmy mieli zaprzeczać, że rzeczywiste, czyli rynko
we ceny towarów mogą ulegać przypadkowym i przejściowym odchyle
niom od tych ich cen pierwotnych i naturalnych" (tamże, str. 80).
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A więc natural price równa się tu value, a market price
jest tylko deviation of actual price from value [odchyleniem
rzeczywistej ceny od wartości]. Natomiast:
„Przypuśćmy, że -wszystkie towary mają swą ceną naturalną i że wo
bec tego zyski Z kapitału kształtują się we wszystkich gałęziach produkcji
według zupełnie jednakowej stopy łub że tym się od siebie jedynie
różnią, co według oceny stron zainteresowanych odpowiada rzeczywistej
łub rzekomej przewadze, którą posiadają lub tracą” (tamże, str. 83).

Natural price równa się więc tu cost-price, czyli cenie, przy
której stosunek zysku do advances [wyłożonych sum] tkwią
cych w towarze jest taki sam, mimo że jednakowe wartości
towarów, dostarczonych przez kapitały w różnych trades [ga
łęziach produkcji], zawierają bardzo nierówne wartości do
datkowe, a przeto nierówne zyski. Jeżeli więc cena ma przyno
sić taki sam zysk, musi ona różnić się od value towaru. Z dru
giej strony, kapitały jednakowej wielkości dostarczają towary
o wartości bardzo różne) wielkości, zależnie od tego, czy więk
sza lub też mniejsza część of capital fixe wchodzi do towaru,
Ale o tym będzie mowa przy rozpatrywaniu cyrkulacji kapi
tałów.
A zatem przez wyrównywanie za sprawą konkurencji Ri
cardo rozumie jedynie krążenie of actual prices lub actual
market prices wokół cost-prices albo natural price as distin
guished from value [ceny naturalnej jako odmiennej od war
tości], wyrównywanie of market prices in different trades to
general cost-prices [cen rynkowych w różnych dziedzinach
produkcji do ogólnych cen kosztu], a więc właśnie do prices,
które odbiegają od real values w the different trades.
„T o dążenie każdego kapitalisty do przenoszenia swych kapitałów
z mniej zyskownej gałęzi produkcji do bardziej zyskownej nie pozwala,
aby cena rynkowa towarów była przez dłuższy czas znacznie wyższa lub
niższa od ich ceny naturalnej. T a właśnie konkurencja w ten sposób
wyznacza wartość wymienną towarów” {jak i different real values},
„że po uiszczeniu płac za pracę niezbędną do ich wytworzenia i po
wszystkich innych wydatkach, niezbędnych do zachowania pierwotnej

266

Teoria ceny kosztu u Ricarda i Adama Smitha (KrytykaJ
sprawności zastosowanego kapitału, pozostała wartość, czyli nadwyżka,
jest w każde} dziedzinie produkcji proporcjonalna do wartości zastoso
wanego kapitału" (tamże, str. 84).

Zupełnie słusznie. Konkurencja w ten sposób adjusts the
prices [reguluje ceny] w different trades, że „pozostała war
tość, czyli nadwyżka” , zysk, jest proporcjonalna do value of
the capital employed [wartości zastosowanego kapitału], ale
nie jest proporcjonalna do real value [rzeczywistej wartości]
towaru, nie jest proporcjonalna do real overplus of value
which it contains after the deduction of expenses. To bring
this adjustment about the price of one commodity must be
raised above, and the other be depressed below their respecti
ve real values [rzeczywistej nadwyżki wartości, którą towar
zawiera po potrąceniu wydatków. Aby regulacja ta mogła
dojść do skutku, cena jednego towaru musi wzrosnąć powyżej,
a cena drugiego spaść poniżej ich odpowiedniej rzeczywistej
wartości]. Konkurencja zmusza ceny rynkowe w different tra
des, aby krążyły nie wokół wartości towarów, lecz wokół ich
ceny kosztu, czyli wokół zawartych w towarach expenses plus
the general rate of profit [wydatków plus ogólna stopa zysku],
Ricardo ciągnie dalej :
„Całe to zagadnienie doskonale ujmuje rozdział siódmy «Bogactwa
narodów»” (tamże, str. 84).

In fact [W istocie]. Bezkrytyczna wiara w Smithowską tra
dycję sprowadza tu Ricarda na manowce.
Ricardo kończy, jak zwykle, rozdział oświadczeniem, że
w dalszych rozważaniach „zupełnie pominie” accidental de
viations of market prices od cost-price (tamże, str, 85), nie
dostrzega jednak, że wcale nie uwzględnia constant deviations
of market prices - jeśli odpowiadają one cenom kosztu - od
real values towarów i że wartość zastąpił ceną kosztu.
W ch. X X X mowa jest „O wpływie popytu i podaży na
cenę”,
Ricardo broni tu tezy, że permanentną cenę określa cost-price, a nie supply or demand [podaż lub popyt]: a więc
18 - M a rk s, E n g e ls - D a íc la , tj. 26
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wartość towarów tylko o tyle określa permanentną cenę, o ile
ta wartość określa cost-price. Jeżeli założy się, że ceny towa
rów są tak uregulowane, iż wszystkie przynoszą zysk w wy
sokości 10%, to wszelką trwałą zmianę tych cen będzie okre
ślała zmiana wartości tych towarów, czyli zmiana czasu pracy
niezbędnego do ich wyprodukowania. Podobnie jak ta value
w dalszym ciągu określa general rate of profit [ogólną stopę
zysku], tak też jej changes określają nadal variations of cost-prices, chociaż tym samym oczywiście nie znosi się różnicy
między tymi cost-prices a values. Znosi się tylko to, że różnica
między value a actual price ||548| nie powinna przekraczać
różnicy między cost-prices a values, wywołanej przez ogólną
stopę zysku. Wraz z changes in the values of commodities
[zmianami wartości towarów] zmieniają się ich cost-prices.
Powstaje „nowa cena naturalna" (tamzr, str. 460). Jeżeli np.
robotnik może wyprodukować dwadzieścia kapeluszy w takim
samym czasie, w jakim wyprodukował przedtem dziesięć ka
peluszy, i jeżeli płaca robocza stanowiła połowę of expense
[wydatku] na produkcję kapelusza, to wydatek, cost of pro
duction [koszt produkcji] dwudziestu kapeluszy - jeśli ogra
niczyć się do części kosztu składającej się z płacy roboczej zmniejszył się o połowę. Aby bowiem wyprodukować teraz
dwadzieścia kapeluszy, wydaje się na płacę roboczą tyleż, ile
wydawano przedtem na wyprodukowanie dziesięciu. W każ
dym więc kapeluszu tkwi już teraz tylko połowa wydatków na
płacę roboczą. Gdyby fabrykant kapeluszy sprzedawał kape
lusze po takiej samej cenie, to sprzedawałby je powyżej ceny
kosztu. Jeżeli zysk równał się 10%, to teraz (zakładając, że
wydatek, niezbędny do wyprodukowania określonej ilości ka
peluszy, wynosił pierwotnie 50 na surowiec itd., 50 na pracę)
równałby się 462/3%- Wydatek ten wynosi teraz 50 na suro
wiec itp. oraz 25 na płacę roboczą. Jeżeli towar będzie się
sprzedawało po dawnej cenie, to zysk będzie wynosił 35/75,
czyli 462/s%. Nowa cena naturalna tak się więc wskutek spad
ku wartości obniży, że cena będzie przynosiła tylko zysk
w wysokości 10%. Zmniejszenie się wartości, czyli czasu pracy
niezbędnego do wyprodukowania towaru, w tym się ujawnia,
że na taką samą ilość towaru wydatkuje się mniej czasu pracy,
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a więc i mniej opłaconego czasu pracy, mniej płacy robocze),
i że item zmniejsza się proporcjonalnie expense, płaca robo
cza, którą kosztuje (jeśli chodzi o ilość; nie zakłada to, że
następuje spadek stopy płacy robocze)) produkcja każde) jed
nostki towaru. Następuje to wtedy, kiedy dokonała się zmia
na wartości w produkcji samych kapeluszy. Gdyby ta zmiana
dokonała się w produkcji surowca lub narzędzi pracy, wtedy
i w tych sferach znalazłoby to wyraz w postaci diminution of
expense of wages for the production of a certain given quan
tity of produce [zmniejszenia wydatku na płacę roboczą, nie
zbędną do wytworzenia określonej ilości produktu], dla fabry
kanta kapeluszy zaś wyraziłoby się w tym, że mniej by go
kosztował jego capital constant. Cost-prices lub „natural-prices” (które nie mają absolutnie nic wspólnego z „naturę”
[„naturą” ]) mogą w dwojaki sposób obniżać się wskutek chan
ge [zmiany] - w danym wypadku fali [spadku] - in the value
of commodities:
[po pierwsze:] wskutek spadku płacy roboczej, którą wy
datkuje się na produkcję of a given quantity of commodities
[danej ilości towarów], gdyż zmniejszyła się cała na tę ilość
towarów wydatkowana absolutna masa of labour, paid labour
and unpaid labour [pracy, zarówno pracy opłaconej, jak i nie
opłaconej] ;
po wtóre-, kiedy wskutek wzmożonej lub zmniejszonej wy
dajności pracy (jedno i drugie może się zdarzyć: pierwsze,
kiedy kapitał zmienny zmniejsza się w stosunku do kapitału
stałego: drugie, kiedy w następstwie podrożenia środków
utrzymania wzrasta płaca robocza) ulega zmianie stosunek
wartości dodatkowej do wartości towaru, czyli do wartości
zawartej w nim pracy, a więc kiedy stopa zysku podnosi się
lub spada, kiedy amount of labour [ilość pracy] inaczej się
dzieli na pracę opłaconą i nieopłaconą.
Ostatnia okoliczność o tyle tylko mogłaby wywołać zmiany
cen produkcji, czyli cen kosztu, o ile na te ceny wpływają
variations in the value of labour [zmiany zachodzące w war
tości pracy], W pierwszym wypadku wartość pracy pozostaje
taka sama. Natomiast w drugim wypadku nie zmieniają się
values towarów, lecz tylko podział pracy na pracę niezbędną
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i pracę dodatkową. Jednakże i w tym wypadku nastąpiłaby
zmiana wydajności, a więc zmiana wartości jednostki towaru.
Taki sam kapitał będzie w jednym wypadku wytwarzał wię
cej towarów, a w innym wypadku mniej, niż ich wytwarzał
przedtem. Ilość towarów, w której wyrażałby się kapitał, mia
łaby taką samą wartość, lecz jednostka towaru miałaby już in
ną. Wartość płacy roboczej nie określa wprawdzie wartości
towarów, lecz wartość towarów (wchodzących w skład kon
sumpcji robotnika) określa wartość płacy roboczej.
Jeżeli dane już są ceny kosztu towarów w different trades,
to podnoszą się one lub spadają w stosunku do siebie wraz
ze zmianą wartości towarów. Jeżeli wzrasta wydajność pracy,
jeżeli zmniejsza się czas pracy niezbędny do wyprodukowa
nia określonego towaru i zmniejsza się tedy jego wartość bez względu na to, czy owa zmiana wydajności następuje
w ostatnio zastosowanej pracy, czy też w kapitale stałym to
waru - to cost-price tego towaru musi się też odpowiednio
obniżyć. Zmniejszyła się absolutna ilość zużytej na ów towar
pracy, a więc i ilość zawartej w nim pracy opłaconej, ilość
wydatkowanej nań płacy roboczej, jeżeli nawet stopa płacy
roboczej pozostała taka sama. Gdyby towar sprzedawano
w jego dawnej cenie kosztu, to przynosiłby zysk wyższy od
general rate of profit, gdyż przedtem zysk ten równał się
10% w stosunku do większych wydatków. Teraz więc wyno
siłby w stosunku do zmniejszonych wydatków więcej niż 10%.
Jeżeli, na odwrót, wydajność pracy się zmniejsza, real values
[rzeczywiste wartości] towarów podnoszą się. Jeżeli dana jest
stopa zysku - albo, co wychodzi na jedno, jeżeli dane są ceny
kosztu - to względny jej wzrost lub spadek zależy od wzro
stu lub spadku, od zmian of real values towarów. Wskutek
tych zmian zjawiają się new cost-prices [nowe ceny kosztu]
albo, jak mówi Ricardo zgodnie ze Smithem, „nowe ceny
naturalne” zamiast dawnych.
W cytowanym ostatnio ch. X X X Ricardo nawet pod wzglę
dem nazwy utożsamia natural price, czyli cenę kosztu, z na
tural value, czyli z wartością określoną przez czas pracy.
„Pomiędzy ceną” (of monopolised commodities [to-watćrw zmonopołi-
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zowanychj) „ a ich wartością naturalną nie ma koniecznego związku. N a
tomiast ceny towarów, które podlegają konkurencji... zależą w końcu...
od... kosztu tcb produkcji” (tamże, str. 465).

A więc tutaj utożsamia się wręcz cost-prices lub natural
prices |j5491 z „ natural value” , tj. z „value” .
To pomieszanie pojęć tłumaczy też, dlaczego post Ricardum takie mnóstwo różnych chwatów, w rodzaju samego
Saya, mogło uznawać „the cost of production” [„koszt pro
dukcji”] za decydujący czynnik regulacji cen, nie mając naj
mniejszego pojęcia o określaniu wartości przez czas pracy,
wręcz nawet negując to określanie, a równocześnie akcentując
znaczenie określania przez „koszt produkcji” .
Cały ten blunder strzelony przez Ricarda oraz w konse
kwencji tego błędne ujęcie renty gruntowej itd., jak i mylne
prawa dotyczące stopy zysku 4td. stąd się biorą, że Ricardo
nie odróżnia wartości dodatkowej od zysku i że w ogóle - na
równi z innymi ekonomistami - w sposób bezceremonialny
i bez należnego zrozumienia poczyna sobie z określaniem form.
Z dalszych wywodów dowiemy się, w jaki sposób Smith zdo
łał go usidlać. 1549||
*

IJXII—6361 (Do powyższego należy dodać jeszcze uwagę, że
Ricardo nie zna innej różnicy między value a natural price
oprócz faktu, iż natural price stanowi monetary expression of
value [pieniężny wyraz wartości], może więc zmienić się wsku
tek change wartości of precious metals [szlachetnych krusz
ców], chociaż wartość samego towaru nie ulegnie zmianie.
Jednakże taka zmiana ceny naturalnej dotyczy tylko oceny,
tylko expression of value in money [wyrażania wartości
w pieniądzu]. Ricardo tak na przykład mówi:
„Handel ten” (foreign trade [handel zagraniczny]) „można regulować
tylko w drodze zmiany ceny naturalnej, nie zaś w drodze zmiany war
tości naturalnej, według której kształtuje się produkcja towarów w tych
krajach. Zmianę zaś cen naturalnych można osiągnąć zmieniając po
dział szlachetnych kruszców” (tamże, str. 409). [X II-6 3 6 ||
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[B. Smitha teoria ceny kosztu]
[/. Błędne przesłanki teorii ceny kosztu
u Smitha. Ricardo jest niekonsekwentny,
gdyż trwa przy Smithowskim utożsamianiu wartości
z ceną kosztu]
)|XI-549| Co się tyczy Adama Smitha, to należy przede
wszystkim zaznaczyć, że i według niego
„znajdujemy zawsze pewną... liczbę towarów, których cena rozkłada się
tylko na dwie części, na płace robocze i zyski z kapitału” ([„Recher
ches sur la nature et les causes de la richesse des nations” , Paryż 1802],
t. I, ks. I, rozdz. VI, str. 103).

Tę różnicę między Smithem a Ricardem można tu więc
zupełnie pominąć.
Z początku Smith rozwija pogląd, że valeur échangeable
[wartość wymienna] sprowadza się do pewnej ilości pracy,
że wartość zawarta w valeur échangeable, po potrąceniu su
rowca itd., dzieli się na część pracy, za którą robotnikowi się
płaci, i na część, za którą mu się nie płaci, a ta nieopłacona
część dzieli się na zysk i rentę (zysk zaś może się z kolei dzie
lić na zysk i procent); potem Smith dokonuje naraz zwrotu
i zamiast dzielić valeur échangeable na płacę, zysk i rentę,
przekształca raczej tę trójcę w czynniki, które tworzą valeur
échangeable, każe tym czynnikom, jako samoistnym valeurs
échangeables, tworzyć valeur échangeable produktu, składa
valeur échangeable towaru z samoistnie i niezależnie od niej
określanych valeurs du salaire, du profit et de la rente [war
tości płacy, zysku i renty]. Zamiast tego, żeby valeur była źród
łem tych trzech kategorii, stają się one źródłem de la valeur.
„ Płaca robocza, Zysk i renta stanowią trzy praźródla zarówno wszel
kiego dochodu, jak i wszelkiej wartości wymiennej" (t. I, księga I,
rozdz. V I, str. 105).

Po sformułowaniu wewnętrznego związku Smith naraz znów
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opanowany zostaje przez pozór zjawiska, przez związek rzeczy
w takiej postaci, w jakiej występuje on w konkurencji, a w kon
kurencji wszystko występuje zawsze na opak, wszystko jak
gdyby postawione jest do góry nogami.
Otóż właśnie wychodząc z tego chybionego założenia, Smith
określa różnicę między „ prix naturel des marchandises” [„ce
ną naturalną towarów” ] a ich „prix de marché" [„ceną ryn
kową”}. Ricardo ujęcie to przejmuje od Smitha, zapomina jed
nak, że w myśl przesłanek Smitha „prix naturel” nie jest ni
czym innym niż wynikającą z konkurencji ceną kosztu i że
u samego Smitha ta cena kosztu tylko dlatego utożsamia się
z „value” towaru, że zapomina on o własnym głębszym po
glądzie i pozostaje przy błędnym ujęciu, zaczerpniętym z po
wierzchownego pozoru, że échangeable value of commodities
powstaje z połączenia samodzielnie określanych values of
wages, profit and rent. Mimo że Ricardo zwalcza nieustan
nie ten pogląd, uznaje on jednak oparte na nim pomieszanie
pojęć, czyli Smithowskie utożsamianie de la oaleur échan
geable z cost-price lub natural price. U Smitha można to po
mieszanie pojęć usprawiedliwić, cały bowiem jego wywód
o prix naturel ma za punkt wyjścia jego drugi, błędny pogląd
na value. Nie ma ono jednak żadnego uzasadnienia u Ricarda,
gdyż Ricardo nie akceptuje nigdzie tego mylnego poglądu
Smitha, lecz zwalcza go ex professo jako dowód braku kon
sekwencji. Smithowi udało się wszakże usidlać znów Ricarda
za pomocą swego prix naturel.
Po złożeniu wartości towaru z niezależnie od niej i samo
dzielnie określanych wartości płacy roboczej, zysku i renty
Smith zadaje sobie z kolei pytanie, jak się te wartości ele
mentarne określa. I tu bierze on za punkt wyjścia zjawisko
w takiej postaci, w jakiej występuje ono w konkurencji.
Rozdział V II księgi I ,W ealth of nations” traktuje „o cenie
naturalnej towarów i ich cenie rynkowej” .
„W każdym społeczeństwie i w każdej okolicy istnieje zwykła, czyli
przeciętna stopa płacy - zysku - renty” (tamże, str. 110). T ę „prze
ciętną stopę można nazwać naturalną stopą płacy, zysku i renty, jeśli
chodzi o czas i miejsce, w których ta stopa zazwyczaj panuje” (tamże,
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str. 110/111). „K iedy cena jakiegoś towaru nie jest ani wyższa, ani
niższa od tego, czego pottzeba, aby opłacić -według naturalnej stopy
rentę gruntową, płacę roboczą i zysk, to towar ten sprzedaje się po
jego cenie naturalnej’ (tamże, str. 111).

T a cena naturalna jest następnie ceną kosztu towaru, a ce
nę kosztu utożsamia się z wartością towaru, gdyż założono
przecież, że jego wartość powstaje z wartości płacy roboczej,
zysku i renty.
„ Sprzedaje się wówczas towar ||550j właśnie za tyle, ile jest wart”
(towar sprzedaje się wtedy według jego wartości), albo „za tyle, ile
rzeczywiście kosztuje osobę, która dostarcza go na rynek” (według
w a r t o ś c i towaru lub c e n y k o s z t u poniesionego przez osobę,
która dostarcza go na rynek); „jakkolwiek bowiem to, ćo pospolicie
nazywamy kosztem własnym towaru, nie obejmuje zysku osoby, która
go sprzedaje, to przecież osoba ta traciłaby oczywiście na transakcji,
gdyby sprzedawała towar po cenie, która by nie dawała je j zwykłego
w danej okolicy zysku, gdyż przez inne zastosowanie swego kapitału
mogłaby ten Zysk osiągnąć” (tamże, str. 111).

Mamy tu całą historię powstania du prix naturel, opowie
dzianą nadto w zupełnie odpowiednim języku i skonstruowa
ną w myśl zupełnie odpowiedniej logiki. Ponieważ valeur to
waru tworzą ceny płacy roboczej, zysku i renty, a prawdziwa
wartość tychże zostaje z kolei utworzona, kiedy osiągnęły one
swój naturalny poziom, to oczywiste jest, że valeur towaru
jest identyczna z jego ceną kosztu, a ta - z prix naturel to
waru. Zakłada się, że poziom zysku, tzn. stopa zysku, jak
i stopa płacy roboczej są już dane. Są już dane, jeśli chodzi
o kształtowanie ceny kosztu. Stanowią jej przesłankę. Toteż
poszczególnemu kapitaliście zdaje się również, że są dana.
Nic go to nie obchodzi, jak, gdzie i dlaczego powstają. Smith
rozpatruje tu zagadnienie z punktu widzenia poszczególnego
kapitalisty, agenta produkcji kapitalistycznej, który ustala cenę
kosztu swego towaru. Taką to kwotę przeznacza na płacę ro
boczą itd., taką to kwotę wynosi ogólna stopa zysku. Ergo:
Tak wyobraża sobie ten kapitalista operację, dzięki której
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ustala się cenę kosztu towaru, albo - jak on to sobie wyobra
ża dalej - wartość towaru, wiadomo mu bowiem także, iż
cena rynkowa to przekracza tę cenę kosztu, to znów jest od
niej niższa i dlatego ta cena kosztu wydaje mu się idealną
ceną towaru, jego ceną absolutną w odróżnieniu od wahań
cen towaru, słowem, wydaje się kapitaliście wartością towaru,
jeśli ma on w ogóle czas na podobne rozmyślania. Ponieważ
Smith przenosi się do samego centrum konkurencji, więc na
dal w tym samym duchu rozumuje i bredzi zgodnie ze swoistą
logiką kapitalisty, który znajduje się we władzy tej konkuren
cji. Wysuwa zastrzeżenie: gdy w potocznym życiu mówimy
o kosztach, nie mamy na myśli zysku, który osiąga sprzedaw
ca (i który musi stanowić nadwyżkę ponad jego expenses).
Dlaczegóż więc wliczasz zysk do ceny kosztu? Adam Smith
tak oto odpowiada wraz z odznaczającym się niezwykłą głę
bią myśli kapitalistą, któremu zadano to pytanie:
Zysk w ogóle musi wchodzić w skład ceny kosztu, gdyż
oszukano by mnie, gdyby w cenę kosztu wchodził tylko zysk
w wysokości 9% zamiast 10% I77).
Ta naiwność, z którą Smith z jednej strony ujmuje sprawy
z punktu widzenia agenta produkcji kapitalistycznej, przed
stawiając je dokładnie, otwarcie i bez ogródek, tak jak ten
agent je sobie wyobraża i o nich myśli i jak one określają
w praktyce jego postępowanie, i jak się one na pozór zdarza
ją, a z którą z drugiej strony tu i ówdzie wykrywa głębszy
związek między zjawiskami - naiwność ta dodaje jego książ
ce wielkiego uroku.
Widać tu także, dlaczego Smith - mimo wielkich skrupu
łów wewnętrznych w tej sprawie - rozkłada wartość towaru
tylko na rentę, zysk, płacę roboczą i pomija capital constant,
chociaż przyznaje, oczywiście, że każdy „poszczególny” kapita
lista ma ten kapitał stały. W przeciwnym bowiem wypadku
należałoby powiedzieć, że wartość towaru składa się z płacy
roboczej, zysku, renty i tej części wartośd towaru, która nie
składa się z płacy roboczej, zysku, renty. Musiano by wtedy
ustalać wartość niezależnie od płacy roboczej, zysku i renty.
Jeżeli oprócz zwrotu wydatku na przeciętną płacę robo
czą itd. cena towaru przynosi przeciętny zysk oraz - w tych
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wypadkach, kiedy w skład towaru wchodzi renta - przeciętną
rentę, to towar sprzedaje się po jego cenie naturalnej bądź też
w cenie kosztu, a nadto ta cena kosztu równa się wartości to
waru, gdyż według Smitha owa wartość jest tylko zsumowa
niem naturalnych wartości płacy roboczej, zysku i renty.
||5511 Poza tym Smith - skoro traktuje już sprawy pod
kątem widzenia konkurencji i zakłada, że stopa zysku itd.
jest dana - trafnie ujmuje prix naturel bądź też cenę kosztu,
mianowicie tę cenę kosztu w odróżnieniu od ceny rynkowej.
„ Cena naturalna, c z y l i cala wartość renty, zysku i płacy roboczej,
którą trzeba opłacić, aby towar trafił na rynek” (tamże, str. 112).

Ta cena kosztu towaru różni się od prix actuel [rzeczywiste)
ceny] lub prix d e marché towaru (tamże, str. 112). Cena ryn
kowa zależy od popytu i podaży.
Kosztami produkcji towaru, czyli ceną kosztu towaru, jest
właśnie „cala wartość renty, płacy roboczej i zysku, którą
trzeba opłacić, aby towar ten trafił na rynek” (tamże, str. 113).
Jeżeli popyt równa się podaży, to prix de marché równa się
prix naturel.
„K iedy dostarczona na rynek ilość w sam raz wystarcza, aby zaspo
koić rzeczywisty popyt, cena rynkowa będzie oczywiście dokładnie...
odpowiadała cenie naturalnej” (tamże, str. 114). „ A więc cena natural
na stanowi niejako punkt centralny, ku któremu ustawicznie ciążą ceny
wszystkich towarów. Różne przypadkowe okoliczności mogą niekiedy
podnosić na pewien czas te ceny ponad poziom ceny naturalnej, a nie
kiedy spychać je w dół poniżej tego poziomu” (tamże, str. 116).

Z tego Smith wnioskuje następnie, że na ogół
„łączna suma działalności produkcyjnej zastosowanej w ciągu roku po
to, aby móc dostarczyć na rynek jakiś towat” , będzie odpowiadała po
trzebom społeczeństwa, czyli „rzeczywistemu popytowi” (tamże, stt.
117).

To, co Ricardo rozpatruje jako podział łącznego kapitału
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między different trades, występuje tu jeszcze w bardziej naiw
nej postaci „działalności produkcyjnej” , która potrzebna jest
po to, aby wytworzyć „jakiś określony tow ar'. Wyrównywa
nie cen wśród sprzedawców tego samego towaru do ceny ryn
kowej oraz wyrównywanie cen rynkowych różnych towarów
do ceny kosztu krzyżuje się tu jeszcze w sposób niesłychanie
bezładny.
Zupełnie przelotnie Smith porusza tu sprawę of influence
[wpływu] wywieranego przez variation in the real values of
commodities [zmianę rzeczywistych wartości towarów] na prix
naturel bądź też na ceny kosztu.
Mówi on mianowicie, że w rolnictwie
„taka sama ilość pracy będzie w różnych latach wytwarzała bardzo róż
ne ilości towarów, gdy tymczasem w innych gałęziach produkcji wy
tworzy taką samą lub niemal taką samą ilość. Taka sama liczba robot
ników zatrudniona w rolnictwie będzie w różnych latach wytwarzała
bardzo różne ilości zboża, wina, oliwy, chmielu itp. Natomiast taka
sama liczba przędzarzy i tkaczy będzie corocznie wytwarzała jednako
wą lub prawie jednakową ilość płótna lub sukna... W innych gałęziach
produkcji” (nie w rolnictwie), „w których ilość produktu jednakowych
ilości pracy pozostaje zawsze jednakowa lub prawie jednakowa” (tzn.
dopóki warunki produkcji się nie zmieniają), „można ją dokładniej do
stosować do rzeczywistego popytu” (tamże, str. 117/118).

Smith widzi tu, że sama zmiana wydajności „jednakowych
ilości pracy” , a więc zmiana rzeczywistych wartości towarów,
wywołuje zmianę of cost-prices. Spłyca on znów to zagadnie
nie sprowadzając je do stosunku między supply and demand.
W myśl własnych jego wywodów podobne ujęcie sprawy jest
mylne. Jeżeli bowiem w rolnictwie „jednakowe ilości pracy”
przynoszą w zależności od warunków pogody itd. niejednako
we ilości produktów, to sam Smith dowodził, że za sprawą
maszyn, podziału pracy itd. „jednakowe ilości pracy” przy
noszą w manufakturze itd. bardzo różne ilości produktu. Nie
na tym więc polega różnica między rolnictwem a innymi ga
łęziami produkcji. Działa tu okoliczność, że w jednym wy
padku stosuje się „siłę wytwórczą w określonym zawczasu
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stopniu” , w innym zaś zależy ona od przypadków naturalnych.
W wyniku pozostaje jednak to, że wartość towarów, czyli
quantity of labour [ilość pracy], która zależnie od wydajności
pracy has to be expended on a given commodity [powinna
być wydatkowana na dany towar], zmienia ceny kosztu tych
towarów.
W przytoczonym niżej zdaniu Smith wyłuszczył już też, jak
migration of capitals [wędrówka kapitałów] z jednego trade
do drugiego ustala w różnych trades cenę kosztu. Ale Smith
nie formułuje tego tak przejrzyście, jak Ricardo. Jeżeli bo
wiem ||5521 cena towaru spada poniżej jego natural price,
to - w myśl wywodów Smitha - dzieje się tak dlatego, że je
den z elementów tej ceny spada poniżej of natural tax [pozio
mu naturalnego], czyli stopy naturalnej. Toteż przyczyną tego
zjawiska nie jest odpływ lub wędrówka samych kapitałów,
lecz wędrówka pracy, kapitału lub ziemi z jednej gałęzi pro
dukcji do drugiej. N a tę sprawę Smith ma bardziej konse
kwentny pogląd niż Ricardo, pogląd ten jest jednak błędny.
„Bez względu na to, którą część tej ceny” (naturel) „opłaca się po
niżej jej stopy naturalnej, osoby, których interesów to dotyka, poczują
rychło, że poniosły stratę, i wycofają niezwłocznie z tej dziedziny pro
dukcji tyle ziemi lub tyle pracy, lub tyle kapitałów, że dostarczona na
rynek ilość odpowiedniego towaru niebawem wystarczy tylko na pokry
cie rzeczywistego popytu. Tym samym cena rynkowa tego towaru pod
niesie się wkrótce do poziomu ceny naturalnej-, stanie się to przynaj
mniej wszędzie tam, gdzie panuje zupełna wolność” (tamże, str. 125).

Mamy tu istotną różnicę w ujmowaniu przez Smitha i Ri
carda procesu wyrównywania do prix naturel. Smithowskie
ujęcie opiera się na jego mylnym założeniu, że trzy wymienio
ne elementy samodzielnie określają wartość towaru, gdy tym
czasem ujęcie Ricarda opiera się na słusznym założeniu, że
(jeżeli płaca robocza jest dana) tylko przeciętna stopa zysku
ustala ceny kosztu.
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[2. Smitha teoria „naturalnej stopy” płacy roboczej,
zysku i renty]
„ Cena naturalna zmienia się wraz ze zmianą stopy naturalnej każdej
z konstytuujących ją części - płacy roboczej, zysku i renty” {Smith,
„Recherches etc.” , sfcr. 127).

I teraz Smith w rozdziałach VIII, IX, X i X I księgi I usi
łuje określić taux naturel [stopę naturalną] tych „parties con
stituantes” [„części konstytuujących”] - płacy roboczej, renty
i zysku oraz variations owej stopy.
Ch. V III: „O płacy roboczej” .
N a wstępie rozdziału o płacy roboczej Smith - rozstając się
ze stanowiskiem opartym na pozorze zjawisk występujących
w konkurencji - analizuje przede wszystkim prawdziwą istotę
wartości dodatkowej i rozpatruje zysk oraz rentę jedynie jako
formy wartości dodatkowej.
Jeśli chodzi o płacę roboczą, to Smith ma punkt oparcia
przy określaniu jej taux naturel; jest nim mianowicie wartość
samej zdolności do pracy, niezbędna placa robocza.
„Człowiek powinien zawsze móc żyć ze swej pracy i jego płaca ro
bocza powinna co najmniej wystarczać mu na utrzymanie. W większości
wypadków powinna ona być nawet nieco wyższa, w przeciwnym bowiem
razie nie zdołałby on utrzymać rodziny i ród tych robotników wymarłby
już w pierwszym pokoleniu” (tamże, str. 136).

Powyższe zdania tracą jednak znów swe znaczenie, gdyż
Smith nie zadaje sobie nigdy pytania, jak określa się wartość
niezbędnych środków utrzymania, czyli jak określa się war
tość towaru w ogóle. A ponieważ Smith odstąpił od swego
podstawowego poglądu na tę sprawę, przeto musi tu powie
dzieć: cenę płacy roboczej określa cena środków utrzymania,
a cenę środków utrzymania określa cena płacy roboczej. Sko
ro założył już, że wartość płacy roboczej jest ustalona, opisuje
następnie znów dokładnie jej wahania w takiej postaci, w ja
kiej ujawniają się one w konkurencji, oraz okoliczności wy
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wołujące te wahania. Należy to do egzoterycznej części po
glądów Smitha i wcale nas tu nie interesuje.
(Smith omawia zwłaszcza accroissement [narastanie], aku
mulację kapitału, nie mówi nam jednak, co je określa, gdyż
accroissement kapitału może szybko nastąpić bądź wtedy, kie
dy stopa płacy roboczej jest stosunkowo niska, a wydajność
pracy - znaczna (w tym wypadku podniesienie się płac jest
zawsze następstwem poprzedniego długotrwałego niskiego ich
poziomu), bądź też wtedy, kiedy stopa akumulacji jest niska,
natomiast wydajność pracy jest znaczna. W pierwszym wy
padku Smith powinien by w oparciu o swój punkt widzenia
wydedukować stopę płacy roboczej ze stopy zysku (czyli ze
stopy płacy roboczej), a w drugim wypadku powinien hy ją
wydedukować z gross amount of profit [z kwoty zysku brut
to], co jednak wymagałoby znowu dociekań na temat wartości
towaru.)
Smith chce wyprowadzić wartość towaru z wartości pracy
jako z jej constitutional element [elementu konstytuującego].
A z drugiej strony wysokość płacy roboczej wyprowadza z te
go, że
„place robocze... nie zmieniają się w następstwie wahań cen środków
wyżywienia” (tamże, str. 149) i że „w różnych miejscowościach place
robocze bardziej różnią się od siebie niż ceny środków wyżywienia”
(tamże, str. 150).

Cały ten rozdział nie zawiera faktycznie nic, co by doty
czyło omawianej sprawy, oprócz określenia minimum płacy
roboczej, alias wartości zdolności do pracy. Tu Smith nawią
zuje znów instynktownie do swego głębszego poglądu, ale po
tem znowu się z nim rozstaje, wskutek czego nawet powyż
sze określenie zupełnie pozbawione jest znaczenia. Co bowiem
ma według niego służyć do określania wartości niezbędnych
środków utrzymania, a więc towarów w ogóle? Po części natural price of labour [cena naturalna pracy]. A co ma określać
tę cenę? Value of necessaries, or commodities in generał [war
tość artykułów pierwszej potrzeby albo towarów w ogóle].
Żałosne kręcenie się w kółko. Poza tym rozdział ten nie za
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wiera ani jednego słowa o samej sprawie, o natural price of
labour, ||553j lecz jedynie dociekania na temat podnoszenia
się wages ponad level of natural tax [poziom stopy natural
nej], a mianowicie odpowiednio do szybkości akumulacji ka
pitału, do progresji tej akumulacji. Następnie Smith bada róż
ne warunki społeczne, w których zachodzi ten wypadek,
a w końcu wymierza dotkliwy cios określaniu wartości to
waru przez płacę roboczą, a płacy roboczej przez wartość arty
kułów pierwszej potrzeby, dowodząc, że w Anglii wypadek
ten, jak się zdaje, nie zachodzi. A ponieważ płacę roboczą
określają necessaries, które są niezbędne nie tylko do wyży
wienia ludności, lecz także do jej reprodukcji, rozważania
Smitha zawierają tu coś niecoś z Malthusowej teorii ludności.
Mianowicie po próbach udowodnienia, że w XV III wieku
płaca robocza podniosła się zwłaszcza w Anglii, Smith zadaje
sobie pytanie, czy należy to uważać „za zjawisko korzystne,
czy też niekorzystne dla społeczeństwa” (tamże, str. 159).
Przy tej okazji powraca znów przelotnie do swego głębszego
poglądu, w myśl którego zysk i renta są jedynie częściami
produktu wytworzonego przez robotnika. Robotnicy, mówi
Smith,
„stanowią, po pierwsze, największą część społeczeństwa. Czyż więc to,
co poprawia los największej części, można kiedykolwiek uważać za nie
korzystne dla całości? Społeczeństwa, którego największa część jest
biedna i nieszczęśliwa, na pewno nie można uznać za szczęśliwe i pro
sperujące. Zresztą zwykła sprawiedliwość wymaga, aby ci, którzy żywią
i odziewają cały naród oraz dają mu dach nad głową, sami mieli przy
najmniej taki udział w produkcie swej pracy, który by pozwolił im zno
śnie się odżywiać i odziewać oraz zapewnił im dach nad głową” (tam
że, str. 159/160).

Przy tej okazji Smith porusza teorię ludności:
„Chociaż ubóstwo niewątpliwie zniechęca ludzi do małżeństwa, to
jednak nie zawsze je udaremnia i zdaje się nawet sprzyjać rozmnaża
niu... Niepłodność, tak częsta wśród kobiet wyższych sfer, jest nader
rzadka u kobiet niższego stanu... Jeżeli-jednak ubóstwo nie zapobiega

281

Rozdział dziesiąty
płodzeniu dzieci, to ogromnie utrudnia ich wychowanie. Delikatny kie
łek już się wyłonił, lecz na tak zimnej glebie i w tak surowym klimacie,
że więdnie niebawem i obumiera... K ażdy gatunek zwierząt rozmnaża
się oczywiście odpowiednio do ilości posiadanych środków wyżywienia
i żaden gatunek nie może rozmnażać się ponad tę granicę. Ale w spo
łeczeństwach cywilizowanych brak środków wyżywienia może tylko
w niższych klasach ludu ograniczyć dalsze rozmnażanie się rodzaju ludz
kiego... A więc podobnie jak się to dzieje z każdym innym towarem,
popyt na ludzi musi regulować produkcję ludzi; przyspiesza ją, kiedy
tempo jej jest zbyt powolne, i hamuje, kiedy jest zbyt szybkie” (tamże,
str. 160-163).

Pomiędzy minimum płacy roboczej a różnymi warunkami
społecznymi istnieje następujący związek:
„Płaca robocza, którą otrzymują wyrobnicy i wszelkiego rodzaju
służba, musi wystarczać, aby, biorąc ogólnie, mogli oni rozmnatać się
w takim stopniu, w jakim wymaga tego wzrastający bądź zmniejszający
się, bądź wreszcie nie zmieniający się popyt ze strony społeczeństwa”
(tamże, str. 164). (L a sociétéI c’est-à-dire - le capital! [Ze strony spo
łeczeństwa - to znaczy ze strony kapitału!]).

Smith wskazuje dalej, że niewolnik kosztuje „drożej” niż
wolny robotnik, robotnik bowiem sam Czuwa nad swoim „dé
chet” [„zużyciem” ], gdy tymczasem w wypadku niewolnika
nad jego déchet czuwa „opieszały pan lub niedbały dozorca”
(tamże, str. 164). Wolny robotnik „gospodaruje oszczędnie
funduszem” , który służy do zastąpienia „déchet” , gdy tym
czasem w zastosowaniu do niewolnika funduszem tym gospo
daruje się rozrzutnie, nieporządnie.
„Funduszem, który przeznacza się do zastępowania lub kompenso
wania tego, co nazywamy zużyciem w następstwie wieku niewolnika
i lat jego służby, zazwyczaj zarządza opieszały pan lub niedbały dozor
ca. Natomiast funduszem przeznaczonym na ten sam cel, gdy chodzi
o wolnego robotnika, oszczędnie zarządza sam ten robotnik. W zarzą
dzaniu pierwszym funduszem występuje oczywiście na jaw nieporządek
panujący, zwykle w interesach bogaczy; surowa wstrzemięźliwość i wla-
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¿dwa biedakom granicząca ze skąpstwem oględność ujawnia się też
siłą rzeczy w administrowaniu drugim funduszem” (tamże, str. 164).

Przy określaniu minimum pracy roboczej czy też du prix
naturel du travail [naturalnej ceny pracy] należy uwzględniać,
że cena ta, gdy chodzi o wolnego robotnika najemnego, jest
niższa od płacy niewolnika. Myśl ta przewija się u Smitha.
„Praca wykonywana przez wolnych robotników kosztuje koniec koń
ców mniej niż praca wykonywana przez niewolników” (tamże, str. 165).
„Jeżeli sowita zaplata za pracę jest następstwem wzrostu bogactwa, to.
jest też z drugiej strony przyczyną wzrostu liczby ludności. Narzekanie
na tę sowitą zapłatę znaczy tyle, ||554| co uskarżanie się na to, co jest
zarazem skutkiem i przyczyną największego dobrobytu powszechnego"
(tamże, str. 165).

Smith wypowiada się następnie na rzecz wysokiej płacy ro
boczej.
„N ie tylko zachęca ona do rozmnażania się” , lecz „wzmaga też pra
cowitość prostego ludu. Właśnie płaca robocza jest bodźcem do pracowi
tości, która, podobnie jak każda inna właściwość ludzka, doskonali się
odpowiednio do doznawanej podniety. Obfite wyżywienie wzmaga siłę
fizyczną robotnika, krzepiąca zaś nadzieja, że sytuacja jego się poprawi...
pobudza go do największego wysiłku. Toteż tam, gdzie płace robocze
są wysokie; robotnicy są bardziej aktywni, chętni i sprawni niż tam,
gdzie są one niskie” (tamże, str. 166).

Ale wysoka płaca pobudza też robotników do nadmiernego
wysiłku i do precocious [przedwczesnego] rujnowania swej;
zdolności do pracy.
„Robotnicy, którzy otrzymują wysoką płacę akordową, są w wysokim
stopniu skłonni do przepracowywania się i do rujnowania w ciągu nie
wielu lat swego zdrowia i swych sił” (tamże, str. 166/167). „Gdyby
przedsiębiorcy zawsze słuchali nakazów rozsądku i humanitaryzmu, t a
nieraz powinni by raczej powściągać gorliwość wielu swych robotników,
niż dodaw ać jej bodźca" (tamże, str. 168).
19 - M a rk s, E n g e ls - D z ie ła , o. 26
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Następnie Smith polemizuje z tezą, że „większy dobrobyt może roz
leniwić robotników” (tamże, str. 169).

Dalej Smith zastanawia się nad tym, czy w ciągu lat do
brych urodzajów robotnik jest rzeczywiście bardziej opieszały
niż w ciągu gorszych lat i jaki w ogóle istnieje stosunek mię
dzy płacą roboczą a prixi des denres [ceną artykułów spożyw
czych], Tu Smith grzeszy znów brakiem konsekwencji.
„O pieniężnej cenie pracy stanowią siłą rzeczy dwie okoliczności: po
pyt na pracę oraz cena środków wyżywienia i uciech życiowych... Pie
niężną cenę pracy określa tedy suma pieniędzy niezbędnych do kupna
tej ilości” (środków wyżywienia i uciech życiowych) (tamże, str. 175).

[Następnie Smith oddaje się dociekaniom], dlaczego w związku z popytem na pracę - płaca robocza może podno
sić się w dągu lat dobrych urodzajów i spadać w ciągu lat
nieurodzajnych (tamże, str. 176 i nast.).
W przebiegu pomyślnych i niepomyślnych lat przyczyny
.[podnoszenia się i spadku płacy roboczej] paraliżują się wza
jemnie.
„W ciągu roku drożyzny niedostatek zmniejsza popyt na pracę i ma
w ten sposób tendencję do obniżania jej ceny, natomiast wysokie ceny
środków wyżywienia m ają tendencję do podnoszenia tej ceny. Przeciw
nie, obfitość panująca w latach niskich cen ma tendencję do podnosze
nia ceny pracy, gdyż wzmaga popyt na nią, natomiast niskie ceny środ
ków wyżywienia mają tendencję do obniżania ceny pracy. Te dwie
przeciwstawne przyczyny równoważą się snadż w przebiegu zwykłych
wahań cen środków wyżywienia, co prawdopodobnie stanowi po części
przyczynę tego, że płaca robocza jest wszędzie o wiele bardziej stała
i ulega mniejszym wahaniom niż cena środków wyżywienia” (tamże,
str. 177).

W końcu, po tych wszystkich zygzakach, Smith przeciwsta
w ia znów koncepcji, iż płaca robocza jest źródłem wartości to
warów, swój pierwotny, głębszy pogląd, w myśl którego war
tość towarów określana jest przez ilość .pracy; i jeżeli robotnik
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w ciągu lat urodzaju lub wraz z narastaniem kapitału otrzy
muje więcej towarów, to produkuje ich też o wiele więcej,
czyli że jednostka towaru zawiera wtedy mniejszą ilość pracy.
Robotnik może więc otrzymać większą ilość towaru o mniej
szej yartości i w ten sposób - taki jest wynikający z tego
wniosek - zysk może wzrastać, mimo że podnosi się absolutna
płaca robocza.
„Podnoszenie się płacy roboczej nieuchronnie podnosi cenę wielu
towarów, podnosi bowiem tę część ich ceny, która sprowadza się do
płacy roboczej, i o tyle ujawnia tendencję do zmniejszenia konsumpcji
owych towarów w kraju i za granicą. T a sama przyczyna jednak, która
podnosi place robocze, a mianowicie narastanie kapitału, wywołuje
zwiększanie się produkcyjnej zdolności pracy, wskutek czego mniejsza
ilość pracy może wytworzyć większą ilość produktów” . [Następuje to
za sprawą] podziału pracy, stosowania maszyn, wynalazków itd
Wie
le jest wobec tego towarów, które dzięki tym wszystkim udoskonale
niom wytwarza się o wiele mniejszym nakładem pracy niż przedtem,
toteż podniesienie ceny pracy będzie z nadwyżką zrównoważone przez
zmniejszenie ilości pracy” (tamże, str. 177/178).

Pracę opłaca się lepiej, lecz każda jednostka towaru zawie
ra mniej pracy, mniej przeto pracy podlega opłacie. W ten
sposób Smith wyrzeka się swej błędnej teorii, w myśl której
płaca robocza jako element konstytuujący wartość towaru
określa tę wartość, albo raczej paraliżuje on tę teorię, kom
pensuje ją za pomocą swej trafnej teorii, według której war
tość towaru określana jest przez ilość zawartej w nim pracy.
J|5551 Ch. IX : „O zysku z kapitału".
Tu więc ma być określona stopa naturalna drugiego ele
mentu, który określa i konstytuuje cenę naturalną, czyli war
tość towarów. To, co Smith mówi o przyczynie spadku stopy
zysku (tamże, str. 179, 189, 190, 193, 196, 197 itd.), rozpa
trzymy później 1781.
Smith znalazł się tu w nader kłopotliwej sytuacji. Mówi on,
że już określanie „du taux moyen” [„przeciętnej stopy” ] płacy
roboczej sprowadza się do tego, że jest to „zwykła płaca ro
bocza” (tamże, str. 179), rzeczywiście dana stopa płacy robo
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czej. „A le gdy chodzi o zysk z kapitału, rzadko udaje się na
wet to określenie osiągnąć” (tamże, str. 179). Oprócz szczęścia
czy pecha de 1’entrepreneur [przedsiębiorcy], „zysk ten zale
ży... od wszelkiej zmiany cen towarów” (tamże, str. 180), gdy
tymczasem le prix naturel tych marchandises powinniśmy wła
śnie określić za pomocą natural tax of profit jako jednego
z elementów konstytuujących „wartość” . Trudna to już sprawa
in one single trade for a single capitalist [w wyodrębnionej
gałęzi produkcji w stosunku do wyodrębnionego kapitalisty].
„A le jeszcze trudniejsze musi być określanie przeciętnego zysku we
wszystkich różnych działach gospodarki, które istnieją w obrębie wiel
kiego państwa” (tamże, str. 180).

„Wysokość odsetek płaconych za pieniądze” może dać fednak wyobrażenie o „przeciętnych zyskach z kapitałów” :
„Można uznać za zasadę, że wszędzie tam, gdzie za pomocą pienią
dza można osiągnąć pokaźny zysk, za użytkowanie pieniądza płaci się
zwykle wysoką cenę, a gdzie można osiągnąć tylko niewielki zysk, za
użytkowanie pieniądza płaci się mniejszy procent” (tamże, str. 180/181).

Smith nie mówi, że stopa procentowa określa zyski. Mówi
wyraźnie coś wręcz przeciwnego. A le stopę procentową notu
ją kroniki z różnych czasów itp., brak zaś podobnych źródeł,
gdy chodzi o stopę zysku. Stopy procentowe są tedy symptomatami, według których można w przybliżeniu wnioskować
0 poziomie stopy zysku. Zadanie nie polegało jednak na po
równaniu poziomu danych stóp zysku, lecz na tym, by określić
natural tax stopy zysku. Smith ratuje się ucieczką w dziedzinę
ubocznych dociekań na temat poziomu stopy procentowej
w różnych okresach, co nie ma nic wspólnego z zagadnieniem,
które sobie zakreślił. Rozpatruje z grubsza różne okresy w An
glii, porównuje je następnie ze Szkocją, Francją, Holandią
1 znajduje, że - wyłączając kolonie amerykańskie „ wysokie place robocze i wysokie zyski są to oczywiście zjawiska, które
rzadko kiedy idą ze sobą w parze, wyjąwszy chyba szczególne warunki
jakiejś nowej kolonii” (tamże, str. 187).
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Tutaj Smith, podobnie jak Ricardo, usiłuje już w przybli
żeniu objaśnić wysokie zyski, lecz to a certain point [do pew
nego stopnia] robi to bardziej fortunnie:
„Przez pewien czas nowa kolonią musi być zawsze w stosunku do
swego obszaru gorzej zaopatrzona w kapitały, a w stosunku do swego
kapitału słabiej zaludniona niż większość innych krajów. Koloniści mają.
więcej ziemi niż kapitałów potrzebnych do jej uprawy. Toteż cl z nich,
którzy rozporządzają kapitalem, stosują go wyłącznie do uprawy naj
bardziej urodzajnych i najdogodniej położonych gruntów, tych, które
znajdują się w pobliżu wybrzeży morskich i wzdłuż spławnych rzek.
Takie grunty kupuje się bardzo często po cenie, która niższa jest nawet
o d wartości ich produktu naturalnego” . (N ic więc faktycznie nie kosztu
ją.) „K apitał, zużyty na kupno i podniesienie jakości tych gruntów,
musi przeto przynosić bardzo znaczny zysk i wobec tego pozwala pła
cić bardzo wysokie odsetki. Szybka jego akumulacja w tak korzystnej
gałęzi produkcji umożliwia plantatorowi o wiele szybsze powiększanie
liczby zatrudnianych przezeń robotników, niż ich można uzyskać w no
wym osiedlu. Toteż tych, których plantator może znaleźć, musi on bar
dzo sowicie wynagradzać. W miarę powiększania się kołonii zmniejszają
się zyski z kapitału. Kiedy wszystkie najbardziej urodzajne i najdogod
niej położone grunty są już Zajęte, uprawa gruntów poiłedniejszych, za
równo pod względem urodzajności, jak i położenia, przynosi już mniej
szy Zysk i za ulokowany w nich kapitał można tedy płacić już tylko niż
sze odsetki. Toteż w większości naszych kolonii... stopa procentowa
bardzo się w ciągu bieżącego stulecia obniżyła” (tamże, str. 187-189).

Taka, aczkolwiek z innym uzasadnieniem, jest też jedna
z podstaw Ricardowskiego objaśnienia spadku zysku. N a ogól
Smith tłumaczy to wszystko za pomocą konkurencji kapita
łów; wraz z accroissement kapitałów zysk zmniejsza się,
a z ich zmniejszeniem - wzrasta * , gdy tymczasem płaca ro
bocza, przeciwnie, podnosi się wtedy lub spada.
|J5561 „Zmniejszenie się zasobów kapitałowych społeczeństwa, czyli
* W rękopisie zdanie to brzfffii Im ganzen erklärt hier Smith alles aus der
Konkurrenz der K ap italien , an wachsend m it deren accroissement und fallen d mit
deren F a ll. -

Red,
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funduszu przeznaczonego do zasilania produkcji, wywołuje zniżkę plac
roboczych, ale staje się też przyczyną wzrostu zysków, a tym samym
i stopy procentowej. Skoro płaca robocza jest niższa, posiadacze kapi
tału, który pozostaje w dyspozycji społeczeństwa, mogą mniejszym niż
przedtem kosztem dostarczać na rynek swe towary, a ponieważ zaspo
kaja się teraz potrzeby rynku za pomocą mniejszego kapitału niż przed
tem, mogą drożej sprzedawać swe towary” (tamże, str. 191/192).

Następnie Smith mówi o możliwie najwyższej i możliwie
najniższej stopie zysku.
„Najwyższą stopą zysku” jest ta, „która z ceny przeważającej części
towarów pochłania wszystko, co powinno by stanowić rentę gruntową,
a więc pozostawia tylko tyle, ile niezbędne jest do opłacenia pracy
wydatkowanej na wytworzenie i dostarczenie towaru na rynek, i to
według najniższej stawki, którą można gdziekolwiek opłacać pracę, czyli
według stawki, która pozwala zaledwie na zachowanie istnienia robot
nika” (tamie, str. 197/198).
„Najniższa zwykła stopa zysku musi zawsze wynosić nieco więcej niż
to, co wystarcza na wyrównanie przypadkowych strat, na które narażo
ne jest wszelkie stosowanie kapitału. Jedynie ta nadwyżka stanowi rze
czywiście zysk, czyli dochód netto” (tamże, str. 196).

Smith sam charakteryzuje in fact swój pogląd na „natural
tax, of profit” :
„W Wielkiej Brytanii podwojoną stopę procentową kupcy uważają za
Zysk godziwy, umiarkowany, rozsądny; określenia te nie oznaczają,
moim zdaniem, nic innego niż powszechnie przyjęty, zwykły Zysk" (tam
że, str. 198).

I rzeczywiście Smith nie określa wprawdzie tego „powszech
nie przyjętego, zwykłego zysku” ani jako modéré [umiarko
wany], ani jako honnête [godziwy], lecz mówi' o nim jako
o „natural tax of profit” , nie wspominając wszakże wcale, co
to jest takiego bądź jak się tę stopę zysku określa, mimo że
właśnie za pomocą tej „natural tax of profit” mamy, według
Smitha, określić „natural price” of commodity.
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„W krajach, których bogactwo szybko wzrasta, niska stopa zysku
może w cenach wielu towarów zrównoważyć wysoką płacę roboczą
i umożliwić tym krajom sprzedaż towarów równie tanio, jak sprzedają
je nie tak szybko bogacący się sąsiedzi, u których płace robocze są
niższe” (tamże, str. 199).

Niskie zyski i wysokie płace * robocze nie przeciwstawiają się
tu sobie jako czynniki na siebie oddziałujące, lecz ta
sam a przyczyna - quick growth or accumulation of capital
{szybkie narastanie, czyli szybka akumulacja kapitału] - wy
wołuje jedno i drugie. Zarówno zysk, jak i płaca robocza wcho
dzą w cenę, są czynnikami konstytuującymi cenę. Jeżeli tedy
zysk jest wysoki, a płaca niska, lub na odwrót, to cena nie
zmienia się itd.
Smith ujmuje tu zysk jedynie jako surcharge [nadwyżkę],
w końcu bowiem rozdziału mówi, co następuje:
„W rzeczywistości wysokie zyski w o wiele większym stopniu niż
wysokie płace robocze mają tendencję do podnoszenia ceny produktu”
■(tamże, str. 199). Gdyby np. płace wszystkich robotników .zatrudnio
nych w fabriques des toiles [fabrykach płótna] podniosły się o dwa
•deniers (pensy) dziennie, podniosłoby to cenę „sztuki płótna” o 2 d.
policzone tyle razy, ilu robotników wytwarzało to płótno, ł „pomnożone
przez liczbę dni, którą oni w tym celu przepracowali. T a część ceny
towaru, która sprowadza się do płacy roboczej, podniosłaby się w róż
nych stadiach procesu fabrykacji jedynie w stosunku arytmetycznym do
zwyżki płac. Ale gdyby zyski wszystkich różnych przedsiębiorców za
trudniających tych robotników powiększyły się o pięć procent, to w mia
rę podnoszenia się stopy zysku owa część ceny towaru, która sprowadza
się do zysku, wzrastałaby od jednego do drugiego stadium produkcji
•w progresji geometrycznej... Wzrost plac roboczych podnosi ceny towa
rów, podobnie jak prosty procent podnosi kwotę długu. Wzrost zysków
działa jak odsetki składane” (tamże, stc. 200/201).

W końcu tego chapter Smith mówi nam również, od kogo
zapożyczył pogląd, w myśl którego cenę towaru - albo jego
wartość - kształtują wartości płac roboczych i zysków; miano
*

W fękopisie\

Wysokie zyski i niskie płace. -

Red.
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wicie od amis du commerce [przyjaciół handlu] [określenie
Fouriera], od praktycznych fanatyków konkurencji.
„N asi kupcy i właściciele manufaktur narzekają bardzo na szkodliwy
wpływ wysokich płac roboczych, które podnoszą ceny ich towarów
i zmniejszają tym samym zbyt tych towarów w kraju i za granicą. N ie
wspominają jednak wcale o szkodliwym wpływie wysokich zysków;
przemilczają ||5571 zgubne skutki własnych korzyści, a uskarżają się
jedynie na cudze korzyści” (tamże, stn. 201).

Cb. X traktuje „o płacach i zyskach w różnych dziedzinach
stosowania pracy i kapitału” . Dotyczy to tylko szczegółów,
kwalifikuje się więc do rozdziału o konkurencji i jest w swoim
rodzaju bardzo dobre. M a całkowicie egzoteryczny charakter.
{ Praca produkcyjna i nieprodukcyjna:
„Loterii zawodu prawnika daleko do tego, aby była loterią zupełnie
uczciwą, i stan ten, podobnie jak większość wolnych i zaszczytnych za
wodów, jest z pieniężnego punktu widzenia stanowczo zbyt już niedo
statecznie wynagradzany” (tamże, str. 216/217).

W podobny sposób Smith mówi o żołnierzach:
„Żołd ich jest mniejszy od płacy prostego wyrobnika, gdy tymczasem
wysiłek ich w czynnej służbie jest o wiele większy” (tamże, str. 223).

O marynarzach floty wojennej:
„Chociaż zawód marynarza wymaga o wiele większych umiejętności
i sprawności niż zawód większości rzemieślników i choć całe życie ma
rynarza stanowi nieprzerwane pasmo trudów i niebezpieczeństw... płaca
jego nie jest większa od płacy prostego wyrobnika portowego, która
reguluje stopę płacy marynarzy” (tamże, str. 224).

Z odcieniem ironii ;
„Byłoby niechybnie czymś niewłaściwym, gdybyśmy zechcieli porów
nywać proboszcza lub wikarego z rzemieślnikiem płatnym na dniówkę'.
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Niemniej przeto można chyba nie uchybiając dobrym obyczajom uwa
żać, że uposażenie proboszcza albo wikarego jest tej samej natury, co
płaca owego rzemieślnika” (tamże, str. 271).

Co się tyczy „ literatów” , to Smith stwierdza wyraźnie, że
ze względu na ich nadmierną liczbę są oni underpaid. [za
nisko płatni], i przypomina, że zanim wynaleziono l’imprime
rie [druk], „żak i żebrak" (tamże, str. 276/277) były to niemal
identyczne pojęcia; zdaje się, że stosuje on to również in a cer
tain sense [w pewnym sensie] d o gens-de-lettres [literatów].}
Rozdział X pełen jest finezyjnych spostrzeżeń i doniosłych
uwag.
„W tym samym społeczeństwie lub w tej samej okolicy przeciętne
i zwykle stopy zysków w różnych dziedzinach lokaty kapitału są o wiele
bliższe jednego poziomu niż pieniężne płace robocze otrzymywane za
różne rodzaje pracy” (tamże, str. 228).
„ Rozległość rynku umożliwia stosowanie większych kapitałów i tym
samym zmniejsza widoczny zysk; ponieważ jednak wymaga dostarczenia
towarów z większych odległości, podnosi więc jednocześnie koszty pro
dukcji. To zmniejszenie zysku z jednej strony i podniesienie kosztów
z drugiej zdaje się w wielu wypadkach niemal wyrównywać” (gdy cho
dzi o ceny takich artykułów, jak chleb, mięso itd.) (tamże, str. 232).
„W małych miasteczkach i po wsiach szczupłość rynku nie zawsze
pozwala na rozszerzanie handlu w takim stopniu, w jakim powiększa się
kapitał. Chociaż stopa zysku poszczególnych osób może być w takich
miejscowościach bardzo wysoka, to jednak ogólna masa czy też suma
owych zysków, a przeto i suma rocznej akumulacji nie może być nigdy
bardzo wielka. Natomiast w wielkich ośrodkach miejskich można swe
przedsiębiorstwo rozszerzać odpowiednio do tego, jak powiększa się ka
pitał, a kredyt, z którego korzysta dana osoba, jeśli jest gospodarna
i dba o swój interes, wzrasta jeszcze szybciej niż jej kapitał. Osoba taka
rozszerza sferę swych operacji proporcjonalnie do wzrostu swego kapi
tału i kredytu” (tamże, str. 233).

N a temat błędnego statystycznego obliczania płacy roboczej,
np. w XV I i XV II stuleciu, Smith zaznacza bardzo słusznie,
że w obliczeniach tych płace były tylko płacami np. cottiers
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[komorników], którzy w dni poświęcone na pracę w swych
cottages [chatach] bądź na rzecz swych maîtres [panów] (przy
dzielali oni komornikom domek, „ogródek warzywny, tyle
łąki, aby można było wyżywić jedną krowę, oraz, być może,
jeden lub dwa akry lichej ziemi ornej” , a kiedy dawali im
pracę - płacili bardzo nędzne wynagrodzenie)
„chętnie oddawali swój wolny czas do dyspozycji każdego, kto ich
chciał zatrudnić, i to za płacę niższą od płacy innych robotników” (tam
że, str. 241). „W ielu pisarzy, którzy zbierali dane o cenach pracy oraz
środków utrzymania w dawnych czasach i stwierdzali z satysfakcją, że
były one zdumiewająco niskie, brało snadź to przypadkowe wynagro
dzenie za całą płacę owych robotników” (tamże, str. 242).

Smith dodaje słuszną uwagę ogólną:
„Takie wyrównanie ogólnej sumy dodatnich i ujemnych stron różnych
sposobów stosowania pracy i kapitału może zdarzać się jedynie w tych
dziedzinach produkcji, które są jedynym lub głównym zajęciem osób
w nich zatrudnionych” (tamże, str. 240).

Zresztą myśl tę bardzo trafnie sformułował już Steuart,
zwłaszcza w zastosowaniu do agricultural wages [płac robot
niczych w rolnictwie] - od tej chwili, kiedy time staje się
precious I79!.
||558| N a temat akumulacji kapitału miejskiego w wiekach
średnich Smith bardzo słusznie nadmienia w tym rozdziale,
że przyczyną jej było głównie wyzyskiwanie wsi (zarówno
przez commerce [handel], jak i przez métiers [rzemiosła]).
(Dołączyli się jeszcze do tego lichwiarze oraz haute finance
[wielka finansjera], słowem — ci, co handlują pieniędzmi.)
„W następstwie tych przepisów każda grupa” (w obrąbie miast ce
chowych) „musiała oczywiście płacić nieco drożej za towary, które trze
ba było nabywać w mieście u kupców i rzemieślników należących do
innych grup, niżby płaciła w innych warunkach. A le za to mogła sprze
dawać własne towary o tyleż drożej, dzięki czemu nic nie traciła i nic
nie zyskiwała; a więc w transakcjach zawieranych w obrębie miasta
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między różnymi grupami żadna z tych grup nie byia wskutek obowią
zujących przepisów stratna. Natomiast na stosunkach ze wsią wszystkie
one osiągały wielkie korzyści, a do stosunków tego właśnie rodzaju
sprowadza się cały ruch handlowy, który utrzymuje i bogaci miasta.
Każde miasto otrzymuje ze wsi całe swe wyżywienie i wszystkie su
rowce dla swego przemysłu. Płaci za nie głównie w dwojaki sposób: po
pierwsze, zwracając wsi część tych surowców w stanie przetworzonym
i obrobionym, w którym to wypadku cena ich podnosi się o wysokość
plac robotników i o kwotę zysku osiąganego przez ich majstrów czy też
bezpośrednich najemców, po wtóre, posyłając na wieś produkt bądź
w stanie surowym, bądź też już przetworzony, pochodzący z innych
krajów czy też z odleglejszych okolic własnego kraju, a importowany do
m iasta; w tym wypadku pierwotna cena towarów powiększa się o płacę
roboczą przewoźników lub marynarzy i o zysk Zatrudniających ich kup
ców. To, co zyskuje się w pierwszym z dwóch powyższych działów
handlu, stanowi całą korzyść, którą przynoszą miastu jego manufaktury.
To, co zyskuje się w drugim dziale, stanowi colą korzyść, którą przy
nosi miastu jego handel wewnętrzny i handel zagraniczny. Całość ko
rzyści obu działów składa się z płac robotników i z zysku osiąganego
przez zatrudniających ich przedsiębiorców. W ten sposób wszelkie prze
pisy, zmierzające do podniesienia owych płac roboczych i zysków ponad
ich poziom naturalny, zdążają do tego, aby miasto mogło za mniejszą
ilość swej pracy nabyć produkt o wiele większej ilości pracy wsi” .

{Smith powraca tu więc do trafnego określenia wartości.
Znajdujemy je w tomie I, ch. X , str. 259. Określanie wartości
przez quantité du travail [ilość pracy]. Należy to przytoczyć
jako przykład, kiedy będziemy rozpatrywali jego wywody na
temat wartości dodatkowej. Jeżeli ceny towarów, które miasto
i wieś wymieniają między sobą, reprezentują quantités égales
du travail [jednakowe ilości pracy], to ceny tych towarów
równają się ich wartościom. A więc po obu stronach zysk i pła
ca robocza nie mogą określać tych wartości, lecz podział tych
wartości określa zysk i płacę roboczą. Dlatego Smith uważa
też, że miasto, które wymienia mniejszą quantité du travail
na większą ilość pracy wiejskiej, osiąga w stosunku do wsi
dodatkowy zysk i dodatkową płacę roboczą. Nie osiągałoby
ich, gdyby towaru tego nie sprzedawało wsi powyżej jego
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wartości. W tym ostatnim wypadku „profits et salaires” nie
„podniosłyby się ponad swój poziom n a t u r a l n y Jeżeli tedy
2ysk i płaca robocza pozostają na swym naturalnym poziomie,
to nie określają one wartości towaru, lecz są określane przez
wartość towaru. Zysk i płaca robocza mogą wtedy powstać
jedynie z podziału danej, istniejącej już przedtem wartości
towaru, wartość ta nie może wszakże powstać, wynikać z zy
sków i płac roboczych, których ona sama jest przesłanką.}
„Wspomniane przepisy stwarzają dla kupców i rzemieślników miast
uprzywilejowaną sytuację w stosunku do właścicieli ziemskich, farme
rów oraz najemnych robotników wiejskich i lamią naturalną równość,
która istniałaby w stosunkach handlowych między miastem a wsią,
gdyby owych przepisów nie było. Globalny roczny produkt pracy spo
łeczeństwa dzieli się dorocznie między obie te grupy ludności. Dzięki
owym przepisom” (miejskim) „mieszkańcy miasta m ają większy udział
w produkcie, niżby mieli w innych warunkach, mieszkańcy wsi zaś mają
mniejszy udział. N a cenę, którą miasta płacą rzeczywiście za środki
wyżywienia i surowce sprowadzane przez nie w ciągu roku, składa się
cała ilość fabrykatów i innych towarów, wywożonych przez nie w ciągu
roku. Im drożej sprzedaje się te ostatnie, tym taniej kupuje się pierw
sze. Działalność zarobkowa miast staje się coraz bardziej zyskowna, gdy
tymczasem taka działalność wsi staje się coraz mniej zyskowna” (tamże,
str. 258/260).

Gdyby więc w myśl wywodów samego Smitha towary miast
i wsi sprzedawano proporcjonalnie do quantité du travail,
którą jedne i drugie zawierają, to sprzedawano by je według
ich wartości, a po obu stronach zysk i płaca robocza nie mogły
by tedy określać tych wartości, lecz byłyby przez nie określane.
Wyrównywanie zysków - niejednakowych wskutek odmien
nego składu organicznego kapitałów
nas tu nie interesuje,
gdyż nie tylko nie wprowadza różnic do zysków, lecz, prze
ciwnie, zyski te ujednolica.
||559 ] „Mieszkańcy miasta, którzy skupieni są w jednym miejscu,
mogą łatwo obcować i porozumiewać się ze sobą. Najmniej nawet zna
czące zawody, które uprawia się w miastach, zrzeszały się przeto tu lub
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ówdzie w cechy” (tamże, str. 261). „Wieśniacy, którzy mieszkają w roz
proszeniu w znacznych odlegiościach od siebie, nie mogą się tatwo po
rozumiewać. N ie tylko nie zrzeszali się oni nigdy w cechy, ale nigdy
też nie zapanował wśród nich duch cechowy. Nigdy nie uważano, że
niezbędny jest czas terminowania w rolnictwie, w tym wielkim dziale
produkcji wiejskiej” (tamże, str. 262).

Przy te) okazji Smith porusza sprawę ujemnych stron „po
działu pracy” . Chłop ma bardziej inteligentne zajęcie niż pod
porządkowany podziałowi pracy robotnik manufaktury.
„Wykonywanie funkcji, które muszą się zmieniać wraz z każdą zmia
ną pory roku i mnóstwem innych okoliczności, wymaga bez porównania
większej pojętności i rozwagi niż wykonywanie wciąż takich samych
lub niemal takich samych prac” (tamże, str. 263).

Podział pracy rozwija społeczną siłę produkcyjną pracy lub
siłę produkcyjną pracy społeczne), dzieje się to jednak kosztem
ogółne) zdolności produkcyjne) robotnika. Toteż ów wzrost
społecznej siły produkcyjne) występuje wobec robotnika jako
wzmożona siła produkcyjna nie jego pracy, lecz panującej nad
nią władzy, kapitału. Jeżeli robotnik miejski jest bardziej roz
winięty niż wiejski, zawdzięcza to tylko temu, że sposób jego
pracy każe mu żyć w społeczności, gdy tymczasem sposób pra
cy robotnika wiejskiego każe mu żyć w bezpośredniej styczności
z naturą.
„Przewagi, którą w całej Europie osiągnęła miejska praca zarobkowa
nad wiejską, nie należy przypisywać wyłącznie cechom i ich przepisom.
Opiera się ona też na wielu innych urządzeniach: wysokie cla na za
graniczne wyroby przemysłowe i na wszelkie towary, które przywożą
kupcy cudzoziemscy, działają w tym samym kierunku” (tamże, str. 265).
„Urządzenia te chronią je” (les villes [miasta]) „przed obcą konkuren
cją” (tamże).

Jest to sprawa już nie burżuazji miejskiej, lecz burżuazji,
która jako corps de nation lub przynajmniej jako stan trzeci
stanów generalnych lub też jako izba niższa ustała prawa
295

Rozdział dziesiąty

w skali narodowej. Charakterystycznymi dla burżuazji miej
skiej krokami godzącymi w wieś jest wprowadzenie akcyz
i opłat rogatkowych, podatków pośrednich w ogóle, które są
pochodzenia miejskiego (p. Hullmanna), gdy tymczasem po
datki bezpośrednie wywodzą się ze wsi. Mogłoby się zdawać,
że akcyzy np. są podatkiem, który miasto samo sobie pośred
nio wymierza. Mieszkaniec wsi musi go wyłożyć, łecz każe go
sobie zwrócić w cenie produktu. W wiekach średnich sprawa
miała się jednak inaczej. Popyt na ¡produkty wytwarzane przez
mieszkańca wsi - jeśli w ogóle przekształcał on je w towar
i pieniądz - przeważnie ograniczano przemocą do obszaru
miasta, wskutek czego mieszkaniec wsi nie mógł podnieść ceny
swego produktu o całą wysokość podatku miejskiego.
„Zdaje się, że niegdyś działalność zarobkowa miast w Wielkiej Bry
tanii jeszcze bardziej niż dzisiaj górowała nad działalnością zarobkową
wsi. Obecnie płace robotników rolnych są bardziej zbliżone do płac
robotników manufaktur, a zyski, które przynoszą kapitały ulokowane
w rolnictwie, są bardziej zbliżone do zysków osiąganych z kapitałów
stosowanych w handlu i manufakturach, niż - jak to podobno było w ostatnim” (XVII) „stuleciu lub na początku bieżącego” (XV III).
„Zm ianę tę należy poczytywać za nieuchronne, acz bardzo spóźnione
następstwo niezwykłego poparcia, którego doznawała działalność zarob
kowa miast. Kapitał akumulowany w miastach staje się z biegiem lat
tak znaczny, że nie można go już z takim samym zyskiem stosować na
dal we właściwych miastom przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa te, jak
każde inne przedsiębiorstwo, mają zakreślone granice, a narastanie ka
pitałów wzmaga między nimi konkurencję, nieuchronnie zmniejszając
tym samym zyski. Kurczenie się zysków w mieście wywołuje powrotny
odpływ kapitałów na wieś i stwarza tam nowy popyt na pracę robotni
ków rolnych, podnosząc wskutek tego ich płace. Wówczas kapitały, że
tak powiemy, rozłewają się po całej powierzchni ziemi i znajdują zasto
sowanie w rolnictwie, a przez to zwraca się wsi częśi kapitałów, które
pierwotnie zakumulowano przeważnie jej kosztem w mieście” (tamże,
str. 266/267).

W rozdziale XI księgi I Smith usiłuje określić natural tax
of rent, trzeciego elementu konstytuującego wartość towaru.
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Rozpatrzymy tę sprawę później, gdy powrócimy znów do Ri
carda.
Z naszych powyższych wywodów wynika niezbicie, co nastę
puje: jeżeli Adam Smith identyfikuje natural price czy też
cost-price towaru z jego value, to dzieje się tak wtedy, kiedy
rozstał się już ze swym trafnym poglądem na value i zastąpił
go poglądem, który narzuca się mocą zjawisk występujących
w konkurencji i z nich wynika. W konkurencji nie value, lecz:
cost-price występuje jako czynnik regulujący market prices,
jako - że tak powiem - cena immanentną, jako wartość to
warów. Ale ta cena kosztu sama występuje z kolei w konku
rencji jako dana przez daną przeciętną stopę płacy roboczej,
zysku i renty. Dlatego też Smith stara się ustalić te czynni
ki samodzielnie, poza zależnością od wartości towaru, traktu
jąc je raczej jako element ceny naturalnej, Ricardo, który za
najważniejsze swe zadanie uważał obalenie tej Smithowskiej
1(5601 aberracji, przejmuje jednak jej następstwo - u Smitha
nieuchronne, lecz u niego samego, jeżeli chce się być kon
sekwentnym, nie do przyjęcia - mianowicie tożsamość of
values and cost-prices.

[ROZDZIAŁ JEDENASTY]

Ricardowska teoria renty
[/. 'Warunki historyczne rozwoju
teorii renty u Andersona i Ricarda]
Najważniejsze rozpatrzyliśmy już omawiając poglądy Rod
bertusa. Pozostaje tu jeszcze niewielkie gleanings [pokłosie].
Pozwolimy sobie przede wszystkim na kilka uwag z dzie
dziny historii:
Uwagę Ricarda skupia na sobie przede wszystkim ów okres,
którego sam on był w pewnym stopniu naocznym świadkiem,
okres między 1770 a 1815 r., kiedy to ceny pszenicy szły
nieustannie w górę. Anderson natomiast ma przed oczami
XVIII stulecie, na którego schyłku pisał swoje prace. O d po
czątku aż do połowy tego stulecia ceny pszenicy spadały, a od
połowy aż do końca - szły w górę. Toteż Anderson nigdzie
nie łączy odkrytego przez siebie prawa ze zmniejszającą się
productivity of agriculture [produkcyjnością rolnictwa] czy też
z normalnym podrożeniem produktu {które wydaje się An
dersonowi * czymś nienaturalnym}. U Ricarda zaś znajdujemy
to powiązanie. Anderson sądził, że zniesienie ustaw zbożo
wych (wówczas były to premie wywozowe) wywołało w dru
giej połowie X V III stulecia' zwyżkę cen. Ricardo wiedział,
że wprowadzenie ustaw zbożowych (1815 r.) miało zapobiec
spadkowi cen i to a certain degree [do pewnego stopnia] mu
siało temu spadkowi zapobiec. W związku z tym Ricardo pod
kreślał też, że pozostawione własnemu losowi prawo renty
gruntowej - w obrębie określonego obszaru - siłą rzeczy po
ciągnie za sobą uprawę mniej urodzajnych gruntów, a więc
podrożenie produktów rolnych, wzrost renty kosztem prze
mysłu oraz szerokich rzesz ludności. I z punktu widzenia prak
* W rękopisie'. Ricardo. - Red.
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tyki i historii Ricardo miał tu słuszność. Natomiast Anderson
uważał, że ustawy zbożowe (wypowiadał się on też na rzecz
duty on imports [ceł wywozowych]) będą siłą rzeczy sprzyjać
równomiernemu rozwojowi rolnictwa w obrębie określonego
obszaru, że taki równomierny rozwój rolnictwa wymaga rę
kojmi i że zatem ów postępowy rozwój sam przez się, mocą
wynalezionego przez niego, Andersona, prawa renty grunto
wej, nieuchronnie wywoła wzrost produkcyjności rolnictwa *,
a tym samym spadek of average prices of agricultural produce
[przeciętnych cen produktów rolnych].
Obaj jednak biorą za punkt wyjścia pogląd, który na konty
nencie wydaje się bardzo dziwny, a który polega na tym, że
1. nie istnieje własność ziemi jako przeszkoda krępująca do
wolne lokowanie kapitału w gruntach; 2. przechodzi się od
lepszych gruntów do gorszych (u Ricarda proces ten ma cha
rakter absolutny, jeżeli pominąć przerwy, które są następstwem
ingerencji nauki i przemysłu; u Andersona zaś proces ten ma
charakter względny, gdyż gorszy grunt zostaje znów przekształ
cony w lepszy); 3. istnieje zawsze zasób kapitału, odpowied
nia ilość kapitału, aby zastosować go w rolnictwie.
Co się tyczy punktu 1 i 2, to mieszkańcom kontynentu musi
się to wydać bardzo dziwne, że w kraju, w którym feudalna
własność ziemska przetrwała, w ich mniemaniu, w najbardziej
uporczywej postaci, ekonomiści, Anderson podobnie jak i R i
cardo, wychodzą z założenia, że własność ziemi nie istnieje.
Wyjaśnienia tej okoliczności szukać należy:
po pierwsze: w swoistym charakterze angielskiego „law of
enclosures” [„prawa ogradzania”], które wcale nie przypomina
podziału wspólnych gruntów na kontynencie;
po wtóre: poczynając od czasów Henryka V II, produkcja
kapitalistyczna nigdzie w świecie nie poczynała sobie tak bez
względnie z tradycyjnymi stosunkami panującymi w rolnictwie,
nigdzie nie stwarzała sobie w rolnictwie tak adekwatnych wa
runków, nigdzie w takim stopniu nie podporządkowywała ich
swoim wymaganiom. Anglia jest pod tym względem najbardziej
rewolucyjnym krajem na świecie. Wszystkie przekazane przez
tradycję historyczną stosunki, jeśli były sprzeczne z warunka* W rękopisie: przemysłu, - Red.
20 - M arks, E ngels - D zieła. i 26
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mi produkcji kapitalistycznej na wsi albo im nie odpowiadały,
odrzucono bez jakichkolwiek skrupułów; nie tylko zmieniono
położenie osiedli wiejskich, lecz zmieciono same osiedla, nie
tylko zmieciono siedziby of agricultural population [ludności
rolniczej], lecz zmieciono samą tę ludność, nie tylko zmieciono
odwieczne ośrodki gospodarcze, lecz zmieciono samą gospo
darkę. Niemiec np. zastaje stosunki gospodarcze określone
przez tradycyjne stosunki gminnej własności ziemi [Feldmar
ken], położenie ośrodków gospodarczych, określone skupiska
ludności. Anglik zastaje warunki historyczne w rolnictwie,
które kapitał stwarzał stopniowo, poczynając od schyłku XV
stulecia. Przyjętego w United Kingdom [Zjednoczonym Króle
stwie] terminu technicznego „clearing of estates” [„czyszczenie
dóbr pańskich”] nie spotka się w żadnym z krajów kontynen
tu. Co jednak oznacza to „clearing of estates” ? Oznacza, że
nie zważa się wcale na osiadłą ludność i wypędza się ją z jej
siedzib, nie zważa się na istniejące osiedla wiejskie i zrównuje
się je z ziemią, nie zważa się na zabudowania gospodarskie
i burzy się je, nie zważa się na różne odmiany gospodarki
rolnej i przekształca się je za jednym zamachem, np. pola
uprawne w pastwiska dla bydła, słowem, nie uznaje się żad
nych przekazanych przez tradycję warunków produkcji, lecz
stwarza się je w takiej postaci historycznej, jaką w danych
okolicznościach muszą one przybrać, aby kapitał znajdował
sobie tam najkorzystniejszą lokatę. So far [O tyle] nie istnieje
tedy własność ziem i; własność ta pozwala kapitałowi - far
merowi - swobodnie gospodarować, gdyż troszczy się ona je
dynie o dochód pieniężny. Jakiś ziemianin pomorski, którego
myśli krążą jedynie wokół dziedziczonych przez niego z dzia
da pradziada [angestammten] ziem gminnych, ośrodków
gospodarczych oraz kolegium rolniczego itp., chwyta się, być
może, za głowę, gdy czyta „niehistoryczne” wywody Ricarda
na temat ||5611 rozwoju stosunków rolnych. Ów ziemianin
ujawnia tym samym, że w naiwności swej nie odróżnia sto
sunków pomorskich od angielskich. N ie można jednak po
wiedzieć, aby Ricardo, który bierze te stosunki angielskie za
punkt wyjścia, był równie ograniczony, jak ów dziedzic po
morski, nie wybiegający myślą poza obręb Pomorza. Stosunki
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angielskie są jedynymi stosunkami, w których nowoczesna
własność ziemi, czyli własność ziemi zmodyfikowana przez
produkcję kapitalistyczną, rozwinęła się adekwatnie. Pogląd
angielski jest tu - w zastosowaniu do nowoczesnego, kapitali
stycznego sposobu produkcji - klasyczny. Natomiast pogląd
pomorski ocenia rozwinięte stosunki według historycznie niż
szej, jeszcze nie adekwatnej formy stosunków.
Ba, przeważna część kontynentalnych krytyków Ricarda bie
rze nawet za punkt wyjścia stosunki, w których kapitalistycz
ny sposób produkcji jeszcze wcale nie istnieje ani w adekwat
nej, ani w nieadekwatnej formie. Zupełnie to samo byłoby,
gdyby majster cechowy chciał w swej gospodarce cechowej
w całej rozciągłości stosować sformułowane przez A. Smitha
prawa, których przesłanką jest wolna konkurencja.
Założenie, że przechodzi się od gruntów lepszych do gor
szych - w sensie względnym, w zależności od danego stopnia
rozwoju produkcyjnej siły pracy, jak to znajdujemy u Ander
sona, a nie w sensie absolutnym, jak u Ricarda - mogło się
zrodzić tylko w takim kraju, jak Anglia, gdzie w granicach
stosunkowo bardzo niewielkiego obszaru kapitał gospodarzył
z całą bezwzględnością i w sposób bezlitosny usiłował od
wieków przystosować do swych potrzeb wszystkie tradycyjne
stosunki panujące w rolnictwie. Owo założenie mogło więc
zrodzić się tylko tam, gdzie produkcja kapitalistyczna w rol
nictwie datuje się nie od dnia wczorajszego - jak na konty
nencie - i nie walczy już z odwiecznymi tradycjami.
Drugą okoliczność stanowił u Anglików pogląd, który prze
jęli oni od swych kolonii. Widzieliśmy wyżej 18°I, że to, co
leży u podstaw całego poglądu Ricarda, znajdujemy już
u Smitha, który wręcz powołuje się na kolonie. W tych kolo
niach - a zwłaszcza w tych spośród nich, które wytwarzały
jedynie produkty stanowiące przedmiot handlu, jak tytoń, ba
wełnę, cukier itp., a nie zwykłe artykuły spożywcze - gdzie
koloniści już z góry kierowali się myślą nie o środkach utrzy
mania, lecz o zakładaniu przedsiębiorstw, rozstrzygające zna
czenie miała niewątpliwie, przy danym położeniu gruntów,
urodzajność, a przy danej urodzajności, położenie gruntów.
Koloniści postępowali nie tak, jak Germanowie, którzy po to
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osiedli na stałe w Niemczech, aby sobie tam założyć siedzibę,
lecz jak ludzie, którzy kierowali się pobudkami właściwymi
produkcji burżuazyjnej i chcieli wytwarzać towary, uważając
już z góry za cel nie produkt, lecz jego sprzedaż. Fakt, że R i
cardo i inni pisarze angielscy poglądy te - pochodziły one
przecież od ludzi, którzy sami byli już wytworem kapitalistycz
nego sposobu produkcji - przenieśli z kolonii na cały przebieg
dziejów powszechnych i w ogóle uważali, iż kapitalistyczny
sposób produkcji stanowi prius rolnictwa, jak to rozumieli
ich koloniści, ów fakt tym się tłumaczy, że w owych koloniach
pisarze ci w ogóle widzieli - w bardziej tylko poglądowej
postaci, bez walki z tradycyjnymi stosunkami, a więc w nie
zmąconym kształcie - to samo panowanie produkcji kapitali
stycznej w rolnictwie, które w ich własnym kraju rzuca się
wszędzie w oczy. Toteż jeżeli profesor niemiecki lub ziemia
nin niemiecki - wychowany w kraju, który od wszystkich in
nych krajów różni się absolutnym brakiem kolonii - znajduje,
że taki pogląd jest „mylny”, to fakt ten łatwo można zro
zumieć.
Wreszcie założenie, że odbywa się nieustanna wędrówka
kapitału z jednego trade do drugiego, to podstawowe założe
nie Ricarda, oznacza tylko założenie, że panuje rozwinięta
produkcja kapitalistyczna. Gdzie nie ma jeszcze rozwiniętej
produkcji kapitalistycznej, owo założenie nie istnieje. Ziemia
ninowi pomorskiemu wyda się to np. dziwne, że ani Ricardowi, ani innemu pisarzowi angielskiemu nigdy nie przyjdzie
do głowy, iż rolnictwo może odczuwać brak kapitału. Anglik
może się oczywiście uskarżać na niedobór ziemi w stosunku
do posiadanego kapitału, nigdy jedftak nie będzie się uskarżał
na niedobór kapitału w stosunku do posiadanej ziemi. Za po
mocą pierwszej okoliczności W akefield, Chalmers i inni usi
łują wytłumaczyć zmniejszanie się stopy zysku. O drugiej
okoliczności nie wspomina żaden z pisarzy angielskich, gdyż
w kraju tym capitał is always redundant in all trade [w każ
dym dziale produkcji istnieje zawsze nadmiar kapitału], co
stwierdza Corbet jako samo przez się zrozumiały fakt. Jeżeli
natomiast wyobrazić sobie stosunki w Niemczech, kłopoty,
które właścicielowi ziemskiemu sprawia tam uzyskanie po
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życzki pieniężnej - jako że rolnictwem para się przeważnie sam
właściciel, a nie zupełnie od niego niezależna klasa kapitali
stów - to staje się zrozumiałe, czemu pan Rodbertus np. dziwi
się „fikcji Ricardowskiej, że zasób kapitału ma się rzekomo
stosować do pragnienia, aby go ulokować” ([„Listy socjalne
do v. Kirchmanna. List trzeci...”, Berlin 1851], str. 211). Je
żeli Anglikowi brak czegoś, to „field of action” [„pola dzia
łalności”], miejsca do lokowania istniejącego zasobu kapitału.
Jednakże „pragnienie kapitału” w celu „ulokowania” go nie
istnieje w Anglii, gdy chodzi o jedną jedyną klasę, która ma
lokować kapitał - nie istnieje dla klasy kapitalistów.
1)5621 To „pragnienie kapitału” pachnie Pomorzem.
Zastrzeżenia zaś, które pisarze angielscy wysuwali przeciw
Ricardowi, nie sprowadzały się do tezy, że kapitał nie znajduje
się w dowolnej ilości potrzebnej do każdej poszczególnej lo
katy, lecz do tego, że odpływ kapitału z agriculture natrafia
na specyficzne przeszkody techniczne itp.
Ten sposób krytyczno-kontynentalnego ganienia Ricarda
świadczy więc tylko o niższym stopniu rozwoju warunków
produkcji, który służy owym „mędrcom” za punkt wyjścia.

[2. Związek między Ricardowską teorią tenty
i Ricardowskim objaśnieniem cen kosztu]
A teraz przystąpimy do istoty sprawy.
Aby ująć zagadnienie w jego nieskażonej postaci, musimy
przede wszystkim pominąć zupełnie rentę różniczkową, która
według Ricarda jest jedyną istniejącą formą renty. Przez rentę
różniczkową pojmuję różnicę wielkości renty - większą bądź
mniejszą rentę, która powstaje wskutek różnej urodzajności
różnych rodzajów gruntów. (Jeżeli ma się do czynienia z jed
nakową urodzajnością, to renta różniczkowa może powstać
jedynie wskutek różnej wielkości ulokowanego kapitału. Po
dobny wypadek nie wchodzi w rachubę przy rozpatrywaniu
naszego problematu, nie dotyczy tego problematu). T a renta
różniczkowa odpowiada po prostu zyskom dodatkowym , które
przy danej cenie rynkowej lub raczej wartości rynkowej osiąga
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w każdej gałęzi przemysłu, np. w cotton-spinning [przędzal
nictwie bawełny], ów kapitalista, który ma lepsze warunki
produkcji od przeciętnych warunków tej określonej gałęzi,
wartość bowiem towaru danej sfery produkcji określana jest
nie przez ilość pracy, którą wydatkuje się na poszczególny to
war, lecz przez ilość pracy wydatkowaną na taki towar, jaki
produkuje się w przeciętnych warunkach owej sfery. Różnica
między manufakturą a rolnictwem sprowadza się tu tylko do
tego, że w manufakturze zyski dodatkowe trafiają do kieszeni
samego kapitalisty, w rolnictwie zaś - do kieszeni właściciela
ziemskiego, a nadto sprowadza się do tego, że w pierwszym
wypadku zyski dodatkowe mają charakter p ł y n n y , nie
uzyskują cech stałości, zgarnia je to ten, to ów kapitalista
i nieustannie znów znikają, gdy tymczasem w rolnictwie owe
zyski ustalają się dzięki swej trwałej (przez dłuższy przy
najmniej czas) podstawie naturalnej, która polega na różnej
jakości gruntów.
Tę rentę różniczkową mamy tu więc pominąć, powinniśmy
jednak zaznaczyć, że jest ona tak samo możliwa, kiedy prze
chodzi się od gruntów lepszych do gorszych, jak i kiedy prze
chodzi się od gorszych do lepszych. W obu wypadkach zakła
da się tylko, że nowe grunty uprawne są nieodzowne do zaspo
kojenia of additional demand [dodatkowego popytu], ale też
że wystarczają jedynie do zaspokojenia tego popytu. Gdyby
nowe, lepsze grunty uprawne przynosiły więcej, niż potrzeba
do zaspokojenia tego additional demand, to część gorszych
gruntów lub zależnie od wielkości owego additional demand wszystkie gorsze grunty przestano by uprawiać albo przy
najmniej zaprzestano by uprawiać na nich produkt stanowiący
podstawę renty rolniczej, a więc w Anglii - pszenicę, w In
diach - ryż. Istnienie renty różniczkowej nie zakłada tedy,
że musi nastąpić wzmagające się pogorszenie rolnictwa, renta
różniczkowa bowiem może równic dobrze mieć za przyczynę
wzmagającą się poprawę rolnictwa. N aw et tam, gdzie przesłan
ką renty różniczkowej jest przejście do uprawy gruntów po
śledniejszej jakości, przejście to może, po pierwsze, mieć za
przyczynę wzmożenie sił produkcyjnych rolnictwa, gdyż tylko
większa siła produkcyjna umożliwia uprawę gorszych grun
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tów za cenę, na którą pozwała popyt. Po wtóre, gorszy grunt
można ulepszyć, a mimo to różnice pozostaną, chociaż się je
w znacznym stopniu wyrównuje, i w rezultacie następuje je
dynie względne, stosunkowe zmniejszenie produkcyjności, gdy
tymczasem absolutna produkcyjność wzrasta. Stanowi to na
wet przesłankę u Andersona, pierwszego autora prawa Ricar
dowskiego.
Następnie, in the second instance [w drugiej kolejności],
należy tu mieć tylko na względzie właściwą rentę rolniczą,
tzn. rentę z gruntów, które dostarczają główny roślinny środek
wyżywienia. Już Smith wyjaśnił, że renty z gruntów dostar
czających inne produkty, jak produkty hodowli bydła itp.,
określa tamta renta, a więc są to już renty pochodne, renty,
o których decyduje prawo renty, które nie decydują jednak
o tym prawie; jeżeli więc rozpatrywać je same w sobie, to
nie dostarczają one materiału do zrozumienia prawa renty
w jego pierwotnych, niezmąconych warunkach. Nie zawierają
nic pierwotnego.
This settled [Skoro już to ustaliliśmy], zagadnienie ograni
cza się do pytania: czy istnieje renta absolutna? czyli renta,
która jest wynikiem lokowania kapitału w rolnictwie, a nie
w manufakturze, i która nie znajduje się w jakiejkolwiek
zależności od renty różniczkowej, czyli zysków dodatkowych,
dostarczanych przez kapitał ulokowany w gruntach wyższej
jakości?
Rozumie się, że na pytanie to Ricardo słusznie odpowiada
przecząco, skoro już wziął za punkt wyjścia mylną przesłankę,
że wartości i przeciętne ceny towarów są identyczne. Gdyby
tak było w istocie, to tautologią byłoby twierdzenie, że - je
żeli ||563| stała cena produktów rolnych przynosi jeszcze do
datkowo, oprócz przeciętnego zysku, rentę, stałą nadwyżkę
ponad ten przeciętny zysk - cena produktów rolnych przekra
cza ich cenę kosztu, gdyż ta cena kosztu równa się wyłożonym
sumom plus przeciętny zysk and nothing else [i niczemu wię
cej], W skutek tego, że ceny produktów rolnych przekraczały
by ich ceny kosztu, że nieuchronnie przynosiłyby zysk dodat
kowy, przekraczałyby zatem ich wartość. Nie pozostawałoby
nic innego, niż założyć, że produkty te sprzedaje się stale
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powyżej ich wartości, co jednak równa się założeniu, że wszy
stkie inne produkty sprzedaje się poniżej ich wartości albo że
wartość jest w ogóle czymś zupełnie odmiennym od tego, co
koniecznie należy przez nią rozumieć w teorii. Taka sama ilość
pracy (bezpośredniej i nagromadzonej) - z uwzględnieniem
wszelkich wyrównań, które dokonują się między różnymi ka
pitałami wskutek ich odmienności wywołanych przez proces
cyrkulacji - wytwarzałaby w rolnictwie wyższą wartość niż
w manufakturze. Wartości towaru nie określałaby więc ilość
zawartej w nim pracy. W ten sposób obalono by tedy całą
podstawę ekonomii politycznej. Ergo, wnioskuje słusznie Ri
cardo, no absolute rents [nie ma rent absolutnych]. Możliwa
jest jedynie renta różniczkowa; znaczy to, że wartość * pro
duktu rolnego wytworzonego na najgorszym gruncie równa
się cenie kosztu tego produktu; podobnie jak się ma sprawa
z każdym innym towarem, cena kosztu produktu równa się
jego wartości. K apitał ulokowany w najgorszym gruncie jest
kapitałem, który od ulokowanego w manufakturze różni się
jedynie przez rodzflj lokaty, jako szczególna odmiana lokaty.
Tu ujawnia się więc fakt, że prawo wartości ma powszechne
zastosowanie. Renta różniczkowa - a jest to według Ricarda
jedyna renta, którą przynoszą lepsze grunty - nie jest niczym
innym niż zyskiem dodatkowym, który wskutek istnienia iden
tycznej wartości rynkowej przynoszą w każdej sferze produkcji
kapitały czynne w warunkach lepszych niż przeciętne i który
jedynie w rolnictwie utrwala się za sprawą jego naturalnej
podstawy, a nadto za sprawą reprezentanta tej podstawy, tj.
właściciela ziemskiego, trafia nie do kieszeni kapitalisty, lecz
do kieszeni właściciela ziemskiego.
Całe rozumowanie Ricarda upada wraz z jego założeniem,
że cena kosztu równa się wartości. Znika owa teoretyczna po
trzeba, która każe Ricardowi negować istnienie absolutnej
renty gruntowej. Jeżeli wartość towaru różni się od jego ceny
kosztu, jeżeli towary siłą rzeczy dzielą się na trzy kategorie,
przy czym cena kosztu jednych równa się ich wartości, wartość
drugich jest niższa od ich ceny kosztu, a wartość trzecich prze
kracza ich cenę kosztu, to okoliczność, że cena produktów roi* W rękopisie-, cena. - Red.
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nych przynosi rentę, stanowiłaby tylko dowód, iż produkt
rolny należy do tej kategorii towarów, których wartość przekracza ich cenę kosztu. D o rozwiązania pozostawałby tylko
jeszcze ten jeden problemat: Dlaczego, w odróżnieniu od in
nych towarów, których cena również przekracza ich cenę
kosztu, wartość produktów rolnych nie zostaje przez konku
rencję kapitałów obniżona do poziomu ich ceny kosztu? Samo
pytanie zawiera już odpowiedź: Dlatego, że w myśl założenia
może się to zdarzyć tylko wtedy, kiedy konkurencja kapitałów
zdoła doprowadzić do podobnego wyrównania, co z kolei może
nastąpić jedynie wtedy, kiedy wszystkie warunki produkcji
albo są dziełem samego kapitału, albo w takim samym stop
niu - w swojej żywiołowej postaci - znajdują się w jego dyspo
zycji. Nie dotyczy to ziemi, istnieje bowiem własność ziem i
i produkcja kapitalistyczna rozpoczyna swą carrière [karierę]
mając za przesłankę własność ziemi, która nie dzięki niej
powstała, lecz istniała już przed, nią. Samo więc istnienie
własności ziemi stanowi odpowiedź na powyższe pytanie. K a
pitał może co najwyżej podporządkować rolnictwo warunkom
produkcji kapitalistycznej. Nie jest on jednak w stanie pozba
wić własności ziemi tej części produktu rolnego, którą on sam
mógłby przywłaszczać tytko sobie nie mocą swej własnej czyn
ności, lecz pod tym warunkiem, że własność ziemi nie istnieje.
Jeżeli się zaś założy, że własność ziemi istnieje, to kapitał
musi, przeciwnie, pozostawić właścicielowi ziemi nadwyżkę
wartości ponad cenę kosztu. Jednakże sama ta różnica mię
dzy wartością a ceną kosztu wynika tylko z różnicy we wza
jemnym stosunku organicznych części składowych kapitału.
Wszystkie towary, których wartość, odpowiednio do tego skła
du organicznego, przekracza cenę kosztu, wskazują tym sa
mym, że wytworzono je w sposób wzgtędnie mniej produkcyj
ny niż te towary, których wartość równa się cenie kosztu, że
wytworzono je w sposób jeszcze mniej produkcyjny niż owe
towary, których wartość jest niższa od ceny kosztu; wymagają
bowiem większej ilości pracy bezpośredniej w stosunku do
pracy minionej zawartej w kapitale stałym, wymagają więcej
pracy, aby uruchomić określony kapitał. Jest to różnica o cha
rakterze historycznym, może więc zniknąć. T a sama argumen307
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tacja, która wykazuje, że istnienie absolutnej renty gruntowej
jest możliwe, dowodzi też, iż jej realność, jej istnienie, jest
jedynie faktem historycznym, właściwym pewnemu określo
nemu stopniowi rozwoju rolnictwa, może więc zniknąć na wyż
szym stopniu tego rozwoju.
Ricardo tłumaczył, że renta różniczkowa jest następstwem
absolutnego zmniejszania się produkcyjności rolnictwa, jed
nakże renta różniczkowa bynajmniej nie wymaga tego procesu
i Anderson nie wychodził z takiego założenia. Ricardo neguje
natomiast istnienie absolutnej renty gruntowej, zakłada ||564|
bowiem, że skład organiczny kapitału jest jednakowy w prze
myśle i w rolnictwie, neguje tedy fakt - który ma co prawda
jedynie historyczny charakter - słabszego, w porównaniu z ma
nufakturą, rozwoju produkcyjnej siły pracy w rolnictwie.
W skutek tego popełnia on dwojaki błąd historyczny: z jednej
strony uznaje, że produkcyjność pracy w rolnictwie i przemy
śle jest absolutnie jednakowa, neguje zatem mającą jedynie
historyczny charakter różnicę między danymi stopniami ich
rozwoju; z drugiej zaś strony zakłada, że produkcyjność rol
nictwa zmniejsza się absolutnie, i twierdzi, iż stanowi to pra
wo jego rozwoju. Pierwsze ma na celu zrównanie na najgor
szych gruntach ceny kosztu z wartością-, drugie - wytłumacze
nie różnic pomiędzy cenami kosztu produktów a ich wartością
na lepszych rodzajach gruntów. Cały blunder [błąd] wynika
z pomieszania pojęć ceny kosztu i wartości.
Tym samym więc teoria Ricarda została obalona. O pozo
stałych sprawach była już mowa wyżej, kiedy rozpatrywaliśmy
poglądy Rodbertusa.

[3. Ricardowska definicja renty jest niezadowalająca]
Jak już na to wskazałem 1811, Ricardo rozpoczyna rozdział
o rencie od uwagi, że należy zastanowić się nad tym, „czy
zawłaszczenie ziemi i powstanie wskutek tego renty” ([„On
the Principles...” , Londyn 1821], str. 53) można pogodzić
z określaniem wartości przez czas pracy. I mówi d alej:
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„A d am Sm ith nie m oże... m ieć racji, kiedy przypuszcza, że pierw otna
Zasada rządząca w artością w ym ienną to w a ró w , m ianow icie w zględna
ilość pracy, k tó rą użyto do ich w ytw orzenia, m oże ulec ja k ie jk o lw ie k
Zmianie w s k u te k zaw łaszczenia zie m i i płacenia re n ty" (tam że, str. 6 7 ).

To, że Ricardo bezpośrednio i świadomie wiąże swą teorię
renty z określaniem o f value, stanowi jego zasługę w dziedzi
nie teorii. Poza tym ten chapter U, „O rencie”, jest rather
[raczej] gorszy od odpowiedniego wykładu Westa. Zawiera
on dużo queeres [rzeczy wątpliwych], petitio principii i wy
padków of unfair dealing [nierzetelnego obchodzenia sięl
z zagadnieniem.
G dy chodzi o właściwą rentę rolniczą, którą Ricardo roz
patruje tu słusznie jako rentę x p tjo x rjv [rentę w całym zna
czeniu tego wyrazu], to rentę stanowi zapłata za permission
[pozwolenie] lokowania kapitału w takim elemencie produk
cji, jakim jest ziemia, za produkowanie w nim na modłę kapi
talistyczną. Ziemia jest tu elementem produkcji. Inaczej rzecz
się ma np., gdy chodzi o rentę za budynki, wodospady itd.
Siły natury, za które się tu płaci, wchodzą do produkcji jako
jej warunek, czy to jako siła wytwórcza, czy też jako sine qua
non, nie są wszakże elementem samej tej określonej sfery pro
dukcji. Z kolei, gdy chodzi o renty za kopalnie kruszcu, ko
palnie węgla itp., ziemia jest zbiornikiem wartości użytkowych*
które należy wydrzeć z jej bowels [wnętrza]. Płaci się tu za
ziemię nie dlatego, że jest elementem, w którym ma się od
bywać produkcja, jak się to dzieje w rolnictwie, ani też dla
tego, że wchodzi do produkcji jako jeden z warunków produk
cji, jak się to dzieje, gdy chodzi o wodospad lub plac budo
wlany, lecz dlatego, że w charakterze zbiornika ziemia zawie
ra wartości użytkowe, którymi należy zawładnąć za pomocą
działalności wytwórczej.
Określenie Ricarda:
„ R enta stanow i tę część p ro d u k tu ziem i, k tó rą płaci się je; w łaścicie
low i Za u ży tko w a n ie p ierw o tn ych i niezniszczalnych sil gleby” (tam że,
str. 53),
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jest niesłuszne. Po pierwsze, gleba nie rozporządza „nieznisz
czalnymi siłami”. (N a ten tem at należy zamieścić uwagę
w końcu niniejszego rozdziału.) Po wtóre, nie posiada ona też
„original” powers [sił „pierwotnych”], gdyż gleba nie stanowi
w ogóle czegoś „pierwotnego”, lecz jest produktem przyrod
niczo-historycznego procesu. A le passons ęa [pomińmy to].
Przez „original” powers gleby należy tu rozumieć siły, który
mi rozporządza ona niezależnie od działalności wytwórczej
człowieka, chociaż, z drugiej strony, powers, którymi obdarza
glebę działalność wytwórcza człowieka, stają się zupełnie ta
kimi samymi jej original powers, jak te, którymi obdarzył ją
proces naturalny. Pozostaje tedy słuszne to, że rentę płaci się
za „use” [„użytkowanie”] rzeczy natury, zupełnie niezależnie
od tego, czy to użytkowanie dotyczy „original powers” of soil
[gleby], czy też siły spadku wodospadu, placów budowlanych,
czy wreszcie skarbów, znajdujących się w wodach lub we
wnętrzu ziemi.
W odróżnieniu od właściwej renty rolniczej Adam Smith
(jak na to wskazuje Ricardo) mówi o rencie paid [płaconej]
za drzewa z lasów dziewiczych, rent of coal-tnines and of
stone-ąuarries [rencie za kopalnie węgla i kamieniołomy].
Sposób, w który Ricardo eliminuje te kategorie, jest rather
strange [raczej dziwny].
Zaczyna on od tego, że z rent of land [rentą gruntową] nie
należy mieszać the interest and profit of Capital [procentu
i zysku z kapitału] (tamże, str. 53), mianowicie
„ za używ anie k ap itału , k tó ry w yłożono na p o praw ienie jakości gruntów
i na w zniesienie budy n k ó w niezbędnych do zabezpieczenia i przecho
w yw ania zb ioró w ” (tam że, str. 54).

O d tego Ricardo przechodzi zaraz do wyżej wzmiankowa
nych przez Adam a Smitha rodzajów renty. N a temat lasów
dziewiczych Ricardo mówi:
„C zyż nie jest jed n ak oczyw iste, że osoba płacąca to, co Sm ith na
zyw a ren tą, zapłaciła, m ając n a w zględzie w artościow y tow ar rosnący
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wówczas n a tej ziem i, a sprzedając drew no, odebrała sobie rzeczywiście
tę Zapłatę w raz Z Z yskiem ” (tam że, str. 5 4 ).

Tak samo argumentuje Ricardo, gdy chodzi o stone-quarries i coal-mines.
„O d szk o d o w an ie... za ||5651

kopalnię lub kam ieniołom plac! się za

w artość w ęgla lub k am ienia, k tóre z nich m ożna w ydobyć, nie m a zaś
ono zw iązku z pierw otnym i i niezniszczalnym i silam i ziem i. R ozróżnie
nie to m a w ielkie znaczenie d la b ad ań n ad ren tą i zyskiem , gdyż o k a
zało się, że praw a rządzące rozw ojem renty są zupełnie odm ienne od
p raw rządzących rozw ojem zysku i rzad k o kiedy dziatają w tym samym
k ieru n k u ” (tam że, str. 5 4 /5 5 ).

Bardzo to strange logic [dziwna logika]. Należy, zdaniem
Ricarda, rozróżniać między rent, którą płaci się właścicielowi
ziemi za use „pierwotnych i niezniszczalnych sil gleby”,
a owym interest [procentem] i zyskiem, który płaci się mu za
kapitał wyłożony przez niego na ameliorations [poprawę ja
kości] gruntu itd. „Compensation” [„Odszkodowanie”], które
płaci się właścicielowi lasu dziewiczego za prawo do „remove”
[„wywożenia”] drzew, albo odszkodowanie, które płaci się
posiadaczom of stone-quarries and coal-mines za prawo „wy
wożenia” kamienia i węgla, nie jest rent, gdyż nie płaci się go
za „użytkowanie pierwotnych i niezniszczalnych sił gleby”.
Very well! Jednakże Ricardo tak rozumuje, jak gdyby „od
szkodowanie” to było identyczne z zyskiem i procentem, które
płaci się za kapitał wyłożony na ameliorations gruntu! Jest
to całkiem błędne! Czyż posiadacz „dziewiczego lasu”
ulokował w nim „kapitał”, aby las ten dawał „materiał
drzewny”, albo posiadacz kamieniołomów i kopalń węgla ulo
kował w nich „kapitał”, aby mogły one zawierać „kamień”
i „węgiel” ? Skąd się więc bierze otrzymywane przez niego
„odszkodowanie” ? Nie jest ono bynajmniej zyskiem ani in
terest of capital, choć pod tym pretekstem Ricardo pragnie
je przemycić. Jest zatem „rent” i niczym innym, chociaż nie
jest rentą w takim znaczeniu, w jakim Ricardo zdefiniował
rent. Ale dowodzi to jedynie, że Ricardowska definicja renty
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wyłącza formy, kiedy „compensation” płaci się za same tylko
rzeczy natury, w których nie została uprzedmiotowiona żadna
praca ludzka, i to płaci się właścicielowi tych rzeczy natury,
a płaci mu się tylko dlatego, że jest on ich „właścicielem” ,
właścicielem ziemi, bez względu na to, czy ową ziemię stano
wi rola, las, staw rybny, wodospad, działka budowlana itp.
Jednakże, powiada Ricardo, ten, kto płaci za prawo wyrębu
w dziewiczym lesie, płaci, „mając na względzie wartościowy
towar rosnący wówczas na te) ziemi, a sprzedając drewno,
odbiera sobie rzeczywiście tę zapłatę wraz Z zyskiem”. Stój!
Jeżeli Ricardo mówi tu o drzewach, że są „wartościowym to
warem”, o wood [drzewach] „rosnących na te) zie m i' w dzie
wiczym lesie, to w danym wypadku chodzi tylko o ôt>vàp.e)
[potencjalną] wartość użytkową. A ta wartość użytkowa wy
raża się tu w słowie „valuable” [„wartościowy”]. Nie jest to
jednak „commodity”, gdyż aby nim zostać, musiałyby one być
zarazem wartością wymienną, czyli the realization of a certain
quantity of labour expended upon it [uprzedmiotowieniem
określonej ilości .pracy wydatkowanej na nie]. Commodity sta
ją się one dopiero wskutek tego, że się je odłącza od dziewi
czego lasu, ścina, removes, przetransportowuje, przekształca
z wood w timber [drewno użytkowe]. A może stają się już
przez to samo towarem, że się je sprzedaje? W tedy i ziemia
labourable [uprawna] staje się także towarem przez sam akt
sprzedaży?
Powinni byśmy więc powiedzieć: R ent is the price paid to
the owner of natural forces or mere productions of nature for
the right of using those forces or appropriating (by labour)
those productions [renta jest ceną, którą właścicielowi sil na
tury lub po prostu produktów natury płaci się za prawo użyt
kowania owych sił lub za prawo zawłaszczenia (za pomocą
pracy) owych produktów]. Taka jest rzeczywiście forma,
w której występuje pierwotnie all rent [wszelka renta]. Ale
wtedy trzeba właśnie rozstrzygnąć pytanie, jak się to dzieje,
że price mają rzeczy, które nie mają value, i jak to można po
godzić z ogólną teorią o f values. Kwestia, w jakim celu ktoś
płaci „a compensation” for the right of removing wood from
the land upon which it stands [„odszkodowanie” za prawo
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wywożenia drzew z ziemi, na której one rosną], nie ma z wła
ściwym pytaniem nic wspólnego. Pytanie brzmi: z jakich fun
duszy płaci ów człowiek? Ricardo powiada-, toć płaci pie
niędzmi uzyskanymi „ze sprzedaży drewna”. A więc z . ceny
of timber. I nadto była to taka cena, że - jak mówi Ricardo „odebrał on sobie rzeczywiście zapłatę wraz z zyskiem”.
A więc wiemy już teraz, o co tu chodzi. Cena drewna musi
się co najmniej równać kwocie pieniężnej, representing the
quantity of labour necessary to fell the timber, to remove it,
to transport it, to bring it to the market [reprezentującej ilość
pracy niezbędną do ścięcia drzew, wywiezienia ich z lasu,
przetransportowania ich i dostarczenia na rynek]. Otóż więc,
czy zysk, którym ów człowiek „repays” himself [„płaci” sobie
samemu], stanowi nadwyżkę ponad tę wartość, ponad value
of exchange [wartość wymienną] dodaną drzewu przez labour
expended upon it [pracę wydatkowaną na nie]? Gdyby Ri
cardo wypowiedział się w taki sposób, stoczyłby się do naj
bardziej prostackiego wyobrażenia, stojącego niżej poziomu
własnej jego teorii. Nie. Jeżeli przypuścić, że ów człowiek był
kapitalistą, to zysk stanowi tę część pracy zastosowanej prze
zeń do produkcji „drewna”, której on nie opłacił, i można po
wiedzieć, że człowiek ten osiągnąłby taki sam zysk, gdyby
uruchomił taką samą mass of labour in cotton-spinning [ilość
pracy w przędzalnictwie bawełny]. (Jeżeli nie jest on kapita
listą, to zysk równa się tej ilości jego pracy, która tworzy nad
wyżkę ponad zastąpienie jego płacy roboczej i która stanowi
łaby zysk kapitalisty, gdyby tego człowieka zatrudniał kapita
lista, a wszelako stanowi teraz jego własny zysk, jest on bo
wiem w jednej osobie własnym robotnikiem najemnym i wła
snym kapitalistą.) Tu jednak następuje ugly word [przykre
słowo], że ów przedsiębiorca leśny „odebrał sobie rzeczywi
ście tę zapłatę wraz z zyskiem”. N adaje to całej transakcji
bardzo ordynarny wygląd i odpowiada owemu prostackiemu
wyobrażeniu, które o źródle swego zysku może mieć sam ka
pitalista, co removes drzewa. Z początku płaci on posiada
czowi dziewiczego lasu za wartość użytkową w postaci drzew,
które jednak nie mają „wartości” (value in exchange) i które,
dopóki „rosną na tej ziemi”, nie mają nawet wartości użyt
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kowej. Kapitalista płaci posiadaczowi lasu, dajmy na to,
5 f. szt. za tonę. A potem sprzedaje ludziom to drzewo (nie
licząc innych jego kosztów) po 6 f. szt. i odbiera sobie actually
[rzeczywiście] 5 f. szt. wraz z zyskiem wynoszącym 20%.
„O debrał sobie rzeczywiście zapłatę wraz z zyskiem”. Gdyby
posiadacz lasu zażądał „odszkodowania” nie przekraczającego
2 f. szt. (40 szyi.), to przedsiębiorca leśny sprzedawałby tonę
drewna nie po 6 f. szt., lecz po 2 f. sz t 8 szyi. ||566| Ponie
waż dolicza on zawsze taką samą stawkę zysku, cena drewna
byłaby tu wysoka albo niska w zależności od tego, czy renta
jest wysoka bądź też niska. Renta wchodziłaby do ceny jako
jej konstytuująca część, bynajmniej jednak nie byłaby wyni
kiem ceny. Bez względu na to, czy „rent” - compensation płaci się właścicielowi ziemi za use of „power” [użytkowanie
„siły”] ziemi, czy za use of „natural productions” [użytkowa
nie ,¿produktów naturalnych”] ziemi, stosunek ekonomiczny
ani trochę się nie zmienia, ani trochę nie zmienia się to, że
płaci się pieniążki za „a natural thing” (power or produce of
the earth) upon which no previous human labour has been
spent [„rzecz natury” (siłę lub produkt ziemi), na którą nie
wydatkowano przedtem pracy ludzkiej]. Tak oto Ricardo chcąc uniknąć pewnej trudności - obala na drugiej stronicy
swego rozdziału „O rencie” całą swą teorię. Zdaje się, że
wzrok Adam a Smitha sięgał tu o wiele dalej.
Tak samo ma się też sprawa z stone-quarries i coal-mines.
„ O d szk o d o w an ie... za kop aln ię lub kam ieniołom płaci się za w artość
w ęgla lub k am ienia, k tó re z nich m ożna w ydobyć, nie m a zaś ono
zw iązku z p ierw o tn ym i i niezniszczalnym i siłam i ziem i”
5 4 /5 5 ).

(tam że, str.

Nie ma związku! Odszkodowanie to znajduje się jednak
w bardzo istotnym związku with the „original and destructible
productions of the soil” [z „pierwotnymi i zniszczalnymi pro
duktam i gleby”.] Słowo „value” jest tu równie ugly, jak wy
żej przytoczone wyrażenie: „odebrał sobie tę zapłatę wraz
z zyskiem”.
Ricardo nie używa nigdy wyrazu wartość do oznaczania
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utility [użyteczności], bądź usefullness [przydatności], bądź
„value in use” [„wartości użytkowej”]. Czy więc chce on po
wiedzieć, że „compensation” wypłaca się to the owner of
quarries and coal-mines [właścicielowi kamieniołomów i ko
palni węgla] za „value”, którą ma coal and stone, zanim they
are removed from the quarry and the mine - in their original
State [się ją wywiezie z kamieniołomu i kopalni - kiedy znaj
dują się w pierwotnym stanie]? W takim razie Ricardo obala
całą swą teorię wartości. A może value oznacza tu, jak to po
winno być, możliwą wartość użytkową, a przeto także spo
dziewaną wartość wymienną węgla i kamienia? W tedy wszy
stko sprowadza się tylko do tego, że ich właścicielowi płaci
się rent za pozwolenie użytkowania * „of the original compo
sition of the soil” [„pierwotnych składników gleby”] do pro
dukcji węgla i kamieni. I trudno pojąć, dlaczego by nie moż
na tego tak samo nazwać „rent”, jak wtedy, kiedy daje się
pozwolenie na użytkowanie „powers” ziemi do produkcji psze
nicy. Inaczej bowiem grozić będzie znów obalenie całej teorii
renty, jak to już widzieliśmy na przykładzie z drzewem.
Z punktu widzenia trafnej teorii sprawa ta nie nastręcza żad
nych trudności. W ydatkowana na „produkcję” {a nie na re
produkcję} drzewa, węgla, kamienia praca (nie stwarza ona
wprawdzie tych produktów natury, zrywa jednak ich pier
wotny związek z ziemią i w ten sposób „produkuje” je jako
użytkowe drewno, węgiel, kamień) czy też wydatkowany na
ten cel kapitał należy oczywiście do tych sfer produkcji,
w których część kapitału wyłożona na płacę roboczą jest więk
sza od części wyłożonej na kapitał stały; ilość bezpośredniej
pracy jest tu większa od ilości pracy „minionej” , której wynik
służy za środek produkcji. Jeżeli więc w tym wypadku towar
sprzedaje się według jego wartości, to wartość ta przekracza
cenę kosztu towaru, czyli zużycie narzędzi, płacę roboczą
i przeciętny zysk. N adw yżkę można zatem wypłacić tytułem
renty to the owner of forest, quarry or coal-mine [właścicie
lowi lasu, kamieniołomu bądź kopalni węgla].
Czym jednak tłumaczą się clumsy manoeuvres [niezdarne
* W ręko p isie: posiadania. - R ed.
21 - M arks, Engels - D zieła, t|. 26
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chwyty] Ricarda, niewłaściwe używanie terminu value itp.P
Dlaczego tak kurczowo chwyta się on określenia renty jako
zapłaty za use „pierwotnych i niezniszczalnych sił gleby” ?
Być może, że odpowiedź na to otrzymamy później. W każdym
razie Ricardo pragnie wyodrębnić rentę rolniczą, uwypuklić
jej szczególne cechy i tym samym utorować już drogę teorii
renty różniczkowej, wskazując na to, że za tę pierwotną siłę
o tyle tylko można płacić, o ile rozwój jej osiąga different de
grees [niejednakowe stopnie].

[ROZDZIAŁ DWUNASTY!

Tablice renty różniczkowej
oraz ich objaśnienie
[2. Zmiany masy i stopy renty]

Wywody powyższe należy uzupełnić następującymi uwaga
mi: Przypuśćmy, że odkryto by kopalnie węgla i kamienioło
my o większej wydajności lub lepszym położeniu, które by za
pomocą takiej samej ilości pracy dostarczały więcej produktu,
niż dostarczały starsze obiekty, i to tak znaczną jego ilość, że
zaspokajałaby cały popyt. Wówczas obniżyłaby się cena węgla,
kamienia, drewna, gdyż obniżyłaby się ich wartość, i w wy
niku tego musiano by zamknąć stare kopalnie węgla i kamie
niołomy. Nie przynosiłyby one ani zysku, ani płacy roboczej,
ani też renty. Niemniej jednak nowe kopalnie i kamienioło
my przynosiłyby rentę, jak ją przedtem przynosiły stare, cho
ciaż byłaby ona mniejsza (pod względem stopy). Wszelkie
wzmożenie wydajności pracy zmniejsza przecież kapitał wyło
żony na płacę roboczą w stosunku do kapitału wyłożonego na
capital constant, w danym wypadku - w stosunku do kapitału
wyłożonego na narzędzia produkcji. Czy odpowiada to rze
czywistości? Czy odpowiada to rzeczywistości również i w da
nym wypadku, kiedy change wydajności pracy nie jest na
stępstwem of change samego sposobu produkcji, lecz natural
nej wydajności kopalni węgla lub kamieniołomu bądź ich si
tuations? Jedno możemy tu tylko powiedzieć, mianowicie że
taka sama ilość kapitału dostarcza tu więcej ton węgla bądź
kamienia, że zatem poszczególna ich tona zawiera mniej pracy,
lecz wszystkie tony łącznie zawierają taką samą albo nawet
większą jej ilość, jeżeli nowe kopalnie lub kamieniołomy za
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spokajają jeszcze - oprócz dawnego demand, supplied by the
old mines and quarries [popytu, który zaspokajały stare ko
palnie i kamieniołomy] - additional demand, mianowicie ad
ditional demand, który przewyższa różnicę między fertility of
old and new mines and quarries. Nie zmieniłoby to jednak
organicznego składu zastosowanego kapitału. W prawdzie cena
jednej tony, każdej poszczególnej tony, zawierałaby mniej ren
ty, lecz tylko dlatego, że w ogóle zawierałaby mniej pracy,
a zatem także mniej płacy roboczej i mniej zysku. Nie odbi
łoby się to jednak na stosunku stopy renty do zysku. Możemy
więc ||5671 powiedzieć tylko tyle:
Jeżeli demand nie zmienia się, jeżeli więc nadal należy pro
dukować taką samą ilość węgla i kamienia, to do wyproduko
wania takiej samej masy towarowej będzie się w nowych, wy
dajniejszych kopalniach i kamieniołomach stosowało teraz
mniej kapitału, niż stosowano przedtem w starych. Tym sa
mym zmniejszy się łączna wartość tej masy towarowej, a więc
i total amount of rent, profit, płacy roboczej oraz zastosowa
nego capital constant. Ale stosunek między rentą a zyskiem
tak samo nie zmienia się, jak nie zmienia się stosunek między
zyskiem a płacą roboczą bądź między zyskiem a wyłożonym
kapitałem, gdyż nie dochodzi do organicznej zmiany zastoso
wanego kapitału. Zmieniła się tylko wiełkość, a nie skład za
stosowanego kapitału, nie zmienił się więc również sposób
produkcji.
Jeżeli wypada zaspokoić additionał demand, a równa się
on różnicy między wydajnością nowych i starych mines and
quarries, to nadal stosuje się kapitał takiej samej wiełkości.
Wartość każdej poszczególnej tony zmniejsza się, lecz łączna
ilość ton ma taką samą wartość, jaką miała przedtem. Jeżeli
rozpatrywać każdą poszczególną tonę, to wraz z tkwiącą
w niej wartością zmniejszyła się też wartość tych części, które
sprowadzają się do zysku i renty. Ponieważ jednak wielkość
kapitału, a tym samym i łączna wartość jego produktu pozo
stały bez zmiany i nie nastąpiła też organiczna zmiana jego
składu, to absołutna kwota renty i zysku pozostała taka sama.
Jeżeli additional dem and jest tak bardzo znaczny, że - przy
takiej samej lokacie kapitału - nie może go zaspokoić różnica
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in fertility of new and old mines and quarries [wydajności
nowych i starych kopalni i kamieniołomów], to w nowych ko
palniach nieodzownie trzeba zastosować additional capital.
W tym wypadku - jeżeli wraz z growth [wzrostem] łącznego
ulokowanego kapitału nie następuje change podziału pracy,
stosowania maszyn, jeżeli więc nie ma change organicznego
składu kapitału - wzrasta amount of rent and. profit, wzrosła
bowiem wartość łącznego produktu, wartość łącznej liczby ton,
mimo że zmniejszyła się wartość każdej poszczególnej tony,
a więc i ta część jej wartości, która sprowadza się do renty
i zysku.
We wszystkich tych wypadkach nie ma zmiany stopy renty,
gdyż nie ma change in the organie composition [zmiany
w organicznym skladziĄ zastosowanego kapitału (bez wzglę
du na zmianę jego wielkości). Gdyby natomiast zmiana stopy
renty nastąpiła wskutek zmiany organicznego składu kapitału,
wskutek zmniejszenia się kapitału wyłożonego na płacę robo
czą w stosunku do kapitału wyłożonego na maszyny itp. gdyby więc zmienił się sam sposób produkcji - zmniejszyłaby
się stopa renty, gdyż zmniejszyłaby się różnica między warto
ścią towaru a jego ceną kosztu. W trzech wyżej rozpatrzonych
wypadkach różnica ta się nie zmniejsza. Jeżeli bowiem spada
wartość, to tak samo spada też cena kosztu jednostki towaru,
gdyż mniej pracy has been expended upon it, less paid and
unpaid labour [wydatkowano na nią, mniej pracy opłaconej
i nieopłaconej].
A więc zgodnie z powyższym, jeżeli zwiększenie wydajno
ści pracy - czyli zmniejszenie wartości of a certain measure
of the commodities produced [określonej ilości wyproduko
wanych towarów] - jest tylko następstwem of change in the
productivity of natural elements [zmiany produkcyjności ele
mentów naturalnych], różnicy in the natural degree of fertility
of soils, mines, quarries etc. [naturalnego stopnia wydajności
gleb, kopalni, kamieniołomów itd.], to wielkość renty może
się zmniejszyć, gdyż w zmienionych warunkach a less quantity
of capital is employed [stosuje się mniejszą ilość kapitału];
może ona pozostać bez zmiany przy additional dem and; może
się zwiększyć, jeżeli additional demand przekracza różnicę
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między produkcyjnością stosowanych przedtem a stosowanych
teraz natural agencies [czynników naturalnych]. Jednakże sto
pa renty mogłaby wzrosnąć tylko wraz z change in the orga
nic composition of the capital employed [zmianą organicznego
składu zastosowanego kapitału].
A więc amount o f rent niekoniecznie musi się zmniejszyć
wraz z opuszczeniem pośledniejszej gleby, gorszego kamienio
łomu, gorszej kopalni etc. Stopa renty może się nawet nigdy
nie zmniejszać, jeżeli owo opuszczenie jest po prostu następ
stwem zmniejszonej naturalnej wydajności tych obiektów.
Ricardo przeinacza rzeczy słuszne, to mianowicie, że w tym
wypadku amount of rent może się przy określonym state of
demand [stanie popytu] zmniejszyć - tzn. jest zależny od tego,
czy wielkość zastosowanego kapitału spada, pozostaje bez
zmiany lub wzrasta - i miesza je ze z gruntu błędną tezą, iż
rate of rent musi się zmniejszyć, co przy danej przesłance jest
niemożliwe, założono bowiem, że nie nastąpiła zmiana in the
organie composition of capital, a więc taka zmiana, która od
biłaby się na stosunku między wartością a ceną kosztu, na
tym jedynym stosunku, który określa rate of rent.

[2. Różne kombinacje renty różniczkowej i absolutnej.
Tablice A , B, C, D , E]
Jak się jednak w tym wypadku ma sprawa z differential
rents [rentami różniczkowymi] ?
Przypuśćmy, że w eksploatacji znajdowały się coal-mines
trzech kategorii, I, II, III, z których I przynosiła rentę abso
lutną, II - rentę dwa razy większą, a III - rentę dw a razy
większą od II albo cztery razy większą od I. W takim razie
kategoria I przynosi rentę absolutną R, kategoria II - 2 R,
a kategoria III - 4 R. Jeżeli teraz rozpocznie się eksploatację
kategorii IV, wydajniejszej niż I, II i III i tak rozległej, że
można w niej ulokować kapitał takiej samej wielkości, jak
w kategorii I, to - the former state o f demand remaining
constant [przy niezmienionym stanie popytu] - w kategorii
IV można ulokować taki sam kapitał, jaki ulokowano przed
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tem w kategorii I. Wskutek tego w kategorii I zaniechano by
produkcji. Należałoby też withdraw [wycofać] część kapitału
ulokowanego w kategorii II. Kategoria IV wystarczyłaby do
zastąpienia kategorii I i części kategorii II, lecz kategoria III
i IV nie wystarczyłyby to supply the whole demand, without
part of II continuing to be worked [do zaspokojenia całego
popytu, jeśliby kategoria II nie znajdowała się nadal w częścio
wej eksploatacji]. D la ilustracji przypuśćmy, że kategoria IV
zdoła za pomocą takiego samego kapitału, jaki ulokowano
w kategorii I, dostarczyć cały urobek kategorii I i połowę
urobku kategorii II. Jeżeliby więc w kategorii II ulokowano
połowę dawnego kapitału, w kategorii III - taki sam kapitał
jak przedtem, a w kategorii IV - nowy kapitał, to the whole
market would be supplied [zaopatrzono by cały rynek].
||5 6 8 1 W hat then were the changes that had taken place, or
how would the changes accomplished affect the general rental,
the rents of I, II, III and IV?
The absolute rent, derived from IV, would, in amount and
rate, be absolutely the same as that formerly derived from I;
in fact the absolute rent, in amount and rate, would also be
fore have been the same on I, II and III, always supposing
that the same amount o f capital was employed in those diffe
rent classes. The value of the produce of IV would be exactly
identical to that formerly employed on I, because it was the
produce of a capital of the same magnitude and of a capital
of the same organic composition. Hence the difference between
value and cost-price must be the same; hence the rate of rent.
Besides, the amount must be the same, because - at a given
rate of rent - capitals of the same magnitude would have
been employed. But, since the value of the coal is not deter
mined by the value of the coal derived from IV, it would
bear a surplus rent, or an overplus over its absolute
rent\ a rent derived, not from any difference between value
and cost-price, but o f the difference between the market value
and the individual value of the produce N r IV [Jakie więc
nastąpiłyby tu zmiany albo jak dokonane zmiany odbiłyby
się na łącznej sumie renty, na rentach w kategorii I, II, III
i IV?
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Renta absolutna, którą przynosi kategoria IV, byłaby, pod
względem wielkości i stopy, zupełnie taka sama jak ta, którą
przedtem przynosiła kategoria I; w samej rzeczy renta absolut
na byłaby, pod względem wielkości i stopy, również i przed
tem taka sama w kategoriach I, II i III, jeżeli się wciąż zakła
da, że w tych różnych kategoriach stosuje się kapital takiej
samej wielkości. Wartość produktu kategorii IV byłaby zu
pełnie identyczna z wartością produktu uzyskiwanego przed
tem w kategorii I, gdyż byłby to produkt kapitału takie) samej
wielkości i o takim samym składzie organicznym. Toteż różni
ca między wartością a ceną kosztu musiałaby być taka sama,
a więc i stopa renty musiałaby być taka sama. Zresztą, wiel
kość renty musiałaby być również taka sama, gdyż - przy
danej stopie renty - stosowano by kapitały takiej samej wiel
kości. Ponieważ jednak wartości węgla nie określa wartość
węgla pochodzącego z kategorii IV, węgiel z kopalni tej kate
gorii przynosiłby rentę dodatkową, czyli pewną nadwyżkę po
nad swoją rentę absolutną; rentę, która powstaje nie wskutek
różnicy między wartością a ceną kosztu, lecz wskutek różnicy
między wartością rynkową a wartością indywidualną produktu
kategorii IV].
Kiedy mówimy, że renta absolutna, czyli różnica między
wartością a ceną kosztu, jest taka sama w kategoriach I, II,
III, IV, pod warunkiem, że ulokowano w nich kapitał takiej
samej wielkości, a więc amount of rent with a given rate of
rent [wielkość renty przy danej stopie renty] pozostaje bez
zmiany, należy to rozumieć, jak następuje: wartość (indywi
dualna) węgla kategorii I jest wyższa niż wartość węgla ka
tegorii II, wartość zaś węgla kategorii II jest wyższa niż war
tość węgla kategorii III, gdyż jedna tona węgla kategorii I za
wiera więcej pracy niż jedna tona kategorii II, a jedna tona
kategorii II więcej niż jedna tona kategorii III. Ponieważ
jednak organiczny skład kapitału jest we wszystkich trzech
wypadkach jednakowy, to ta zmiana nie odbija się na indy
widualnej absolute rent, którą przynoszą kategorie I, II, III.
Jeżeli bowiem wartość tony węgla kategorii I jest większa,
to większa jest też jej cena kosztu; jest większa tylko odpo
wiednio do tego, jak w iększy kapital o takim samym składzie
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organicznym stosuje się do produkcji jednej tony węgla w ka
tegorii I w porównaniu z kategorią II i do produkcji jednej
tony w kategorii II w porównaniu z kategorią III. A więc ta
różnica między wartościami ich ton węgla równa się dokładnie
różnicy między ich cenami kosztu, tzn. różnicy między względ
nymi kapitałami expended to produce one ton of coal on
I, II and III [wydatkowanymi na produkcję jednej tony węgla
w I, II i III]. Niejednakowa wielkość wartości w trzech ka
tegoriach kopalń nie wpływa więc na różnicę między wartością
a ceną kosztu w różnych kategoriach. Jeżeli wartość jest więk
sza, to cena kosztu jest większa w takim samym stosunku,
gdyż wartość zwiększa się tylko odpowiednio do tego, jak
zwiększa się wydatek kapitału lub labour; znaczy to, że sto
sunek między wartością a ceną kosztu pozostaje bez zmiany,
a więc także i absolute rent.
Ale patrzmy dalej, jak się ma sprawa z rentą różniczkową.
Po pierwsze, do całej produkcji węgla w kategorii II, III
i IV stosuje się teraz mniej kapitału, kapitał bowiem stosowa
ny w kategorii IV ma taką samą wielkość, jaką miał kapitał
w kategorii I. A nadto połowa kapitału stosowanego w ka
tegorii II zostaje withdrawn. A więc the amount of rent w ka
tegorii II zmniejsza się w każdym razie o połowę. Zmiana
wysokości ulokowanego kapitału nastąpiła jedynie w kate
gorii II, gdyż w kategorii IV lokuje się tyleż kapitału, ile
przedtem lokowano w kategorii I. Następnie założyliśmy, że
w kategorii I, II i III ulokowano kapitały jednakowej wiel
kości, np. w każdej z nich po 100 f. szt., a zatem łącznie
300 f. szt.; a więc teraz w kategorii II, III i IV pozostało
tylko 250 f. szt., co znaczy, że szósta część kapitału has been
withdrawn from the production of coal [została wycofana
z produkcji węgla].
N adto obniżyła się wartość rynkowa węgla. Widzieliśmy,
że kategoria I przynosi R, kategoria II - 2 R, a kategoria III 4 R. Jeżeli przypuścimy, że w kategorii I produkt 100 f. szt.
równa się 120 f. szt., w której to sumie R wynosi 10 i 10 sta
nowi zysk, to wartość rynkowa produktu kategorii II wynosi
130 f. szt. (10 - zysk i 20 - renta), produktu kategorii III 150 f. szt. (10 - zysk i 40 - renta). Jeżeli produkt kategorii
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1 równał się 60 tonom (tona = 2 f. szt.), to produkt katego
rii II równał się 65 tonom, produkt kategorii III - 75 tonom,
a łączna produkcja równała się 60 -f- 65 + 75 = 200 tonom.
A ponieważ 100 w kategorii IV produkuje teraz taką samą
ilość, jaką wynosił cały produkt kategorii I i połowa produktu
kategorii II, to 60 -f- 32V2 tony = 92V2 tony, które według
dawnej wartości rynkowej kosztowałyby 185 f. szt., przynosi
łyby tedy rentę w wysokości 75 f. szt., gdyż zysk równa się
10; a wobec tego, że renta absolutna równa się 10 f. szt., ka
tegoria IV przynosiłaby 71/г R.
Kopalnie kategorii II, III, IV produkują taką samą liczbę
ton jak przedtem, 200 ton, gdyż 321h -f- 75 + 921/ 2 =
= 200 tonom.
Jak jednak ma się teraz sprawa z wartością rynkową i z dif
ferential rents?
Aby na to odpowiedzieć, musimy przekonać się, ile wynosi
absolute individual rent w kategorii II. Przypuśćmy, że różni
ca absolutna między wartością a ceną kosztu w tej sferze pro
dukcji równa się 10 f. szt., czyli równa się rencie, którą przy
nosiła najgorsza kopalnia, chociaż nie jest to konieczne, z wy
jątkiem wypadku, kiedy wartość produktu kategorii I absolut
nie określałaby wartość rynkową. ||569| Jeżeli tak było rze
czywiście, to renta, którą przynosiła kategoria I (kiedy coal
kategorii I sprzedaje się według jego wartości), stanowiła
w ogóle nadwyżkę wartości w tej sferze produkcji ponad
własną cost-price i general cost-price of commodities [ogólną
cenę kosztu towarów]. Kategoria II sprzedaje więc swe pro
dukty według ich wartości, jeżeli swoją liczbę ton (65 ton)
sprzedaje za 120 f. szt., czyli poszczególną tonę po l 11/ « f. szt.
Okoliczność, że zamiast po tej cenie sprzedawała tonę po
2 f. szt., miała jedynie za przyczynę to, że wartość rynkowa,
określona przez kategorię I, była wyższa od jej (tj. kate
gorii II) wartości indywidualnej, nie to, że jej wartość była
wyższa, lecz to, że jej wartość rynkowa była wyższa od jej
ceny kosztu.
Dalej, kategoria II sprzedaje, w myśl założenia, nie 65, lecz
już tylko 32ł/2 tony, gdyż nie lokuje już w kopalni kapitału
w wysokości 100, lecz tylko w wysokości 50.
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A więc kategoria II sprzedaje teraz 321/г tony za 60 f. szt.
W stosunku do 50 f. szt. [wyłożonego kapitału] 10 f. szt. sta
nowi 20°/o- Z kwoty 60 f. szt. na zysk idzie 5 f. szt. i 5 £. szt.
na rentę.
Л z^tem w wypadku kategorii II mamy, co następuje: war
tość produktu, 1 tony, równa się l 11/ia f. szt.; liczba ton =
= 32*/г; łączna wartość produktu = 60 f. szt.; renta =
= 5 f. szt. Renta zmniejszyła się z 20 do 5. Gdyby nadal sto
sowano kapitał takiej samej wielkości, renta zmniejszyłaby się
tylko do 10. Pod względem stopy zmniejszyła się ona tedy
tylko o połowę. Znaczy to, że zmniejszyła się o całą różnicę,
o którą wartość rynkowa określana przez kategorię I przekra
czała jej [kategorii II] własną wartość, a przeto przekraczała
różnicę, która wynika z różnicy między jej własną wartością
a jej ceną kosztu. Jej renta różniczkowa równała się 10; jej
renta równa się teraz 10, równa się jej rencie absolutnej. W ten
sposób wraz z obniżeniem wartości rynkowej do wartości
(węgla kategorii II) renta różniczkowa znikła w kategorii II,
a więc i zdwojona rate of rent [stopa renty], tak wyśrubowa
na przez tę rentę różniczkową. Renta spadła więc z 20 do 10;
nadto spadła ona z 10 do 5, gdyż przy tej danej stopie renty
zmniejszył się o połowę kapitał ulokowany w kopalniach ka
tegorii II.
Ponieważ wartość rynkową określa teraz wartość węgla ka
tegorii II, wynosząca 1h /is f- szt. za tonę, przeto wartość
rynkowa 75 ton produkowanych przez kopalnie kategorii III
równa się teraz 1386/i3 f. szt., z czego renta wynosi 28*/is f. szt.
Przedtem renta równała się 40 f. szt., zmniejszyła się tedy
o I F /13 f. szt. Różniła się od renty absolutnej o 30 f. szt.,
a teraz różni się nie więcej niż o 18e/is (gdyż 186/ i 3 + 10 =
= 286/is). Przedtem równała się 4 R, a teraz już tylko
2 R -j- 8е/ io f. szt. Ponieważ kapitał ulokowany w kopalniach
kategorii III zachował dawną wielkość, przeto spadek ten
należy położyć wyłącznie na karb zmniejszenia się stopy renty
różniczkowej, a więc na karb zmniejszenia się nadwyżki w ar
tości rynkowej węgla kategorii III ponad jego wartość indy
widualną. Przedtem cała suma renty w kopalniach katego
rii III równała się nadwyżce większej wartości rynkowej po325
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nad cenę produkcji, teraz zaś równa się już tylko nadwyżce
niższej wartości rynkowej ponad cenę kosztu f8*l. Różnica zbli
ża się więc do renty absolutnej w kopalniach kategorii III.
Kategoria III za pomocą kapitału w wysokości 100 f. szt.
produkuje 75 ton, których wartość równa się 120 f. szt.; war
tość 1 tony równa się tedy l 3/s f. szt. Zam iast tego katego
ria III sprzedawała przy dawnej cenie rynkowej tonę za
2 f. szt., czyli o 2/л £. szt. za drogo. N a 75 ton stanowiło to
2/5 X 75 = 30 f. szt. i było rzeczywiście rentą różniczkową
w obrębie całej renty kategorii III, gdyż renta tej kategorii
równała się 40 (10 - renta absolutna i 30 - renta różniczko
wa). Kategoria III sprzedaje teraz tonę według nowej war
tości rynkowej już tylko za 111/i3 f. szt. O ile więc cena ta
przekracza wartość węgla tej kategorii? l 3/s =
139/б5
i l n / i 3 = 155/c5 [155/в5 - 139/б5 = 16/в5]. Kategoria III sprze
daje zatem tonę za drogo o le/es [8>1. Wynosi to na 75 ton
186/is i stanowi akurat rentę różniczkową, która tedy równa
się wciąż liczbie ton pomnożonej przez nadwyżkę wartości
rynkowej każdej tony ponad jej wartość [indywidualną]. Te
raz należy jeszcze obliczyć tylko, w jaki sposób następuje
zmniejszenie się renty o l l 7/ i 3. Nadwyżka wartości rynkowej
ponad wartość węgla kategorii III zmniejszyła się z s/s f. szt.
na tonę (kiedy sprzedawano ją po 2 f. szt.) do 16/es na tonę
(kiedy sprzedaje się ją po l u /is f. szt.), czyli z !/s = 2e/es do
16/в5, a więc o 10/e5. Wynosi to na 75 ton 76% 5 = 150/is =
= l l 7/ i 3 i jest to exactly [dokładnie] suma, o którą zmniej
szyła się renta w kategorii III.
||5701 92У2 tony węgla kategorii IV kosztują - gdy cena
1 tony wynosi 1И/13 f. szt. - 17010/i3 f. szt. Renta równa się
tu 6010/i3, a renta różniczkowa - 5010/i3.
Gdyby te 92У2 tony sprzedano według ich wartości (tj. za
120 f. szt.), to tona kosztowałaby l n /s7 f- szt. Zamiast tego
sprzedaje się je po l n / i 3 za tonę. Ale l n /is = 1407/ 4ri
i 1п /з7 = l 143/ 48i. D aje to 264/48i f. szt. nadwyżki wartości
rynkowej węgla kategorii IV ponad jego wartość, co stanowi
na 92V2 tony dokładnie 5010/is f. szt., rentę różniczkową dla
kategorii IV.
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Porównajmy teraz obydwa te cases [wypadki] w tablicach
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Łączny kapitał = 250. Renta absolutna = 25. Renta róż
niczkowa = 693/is. Łączna renta = 943Лз. Łączna wartość
rynkowa 200 ton zmniejszyła się z 400 do 3693Лз.
Obie tablice dają asumpt do bardzo ważnych spostrzeżeń.
Widzimy przede wszystkim, je renta absolutna powiększa
się lub zmniejsza pod względem sumy odpowiednio do ka
pitału ulokowanego w rolnictwie 1*9, odpowiednio do łącz
nych mas kapitału ulokowanych w kopalniach kategorii I, II,
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III. Stopa tej renty absolutnej jest zupełnie niezależna od wiel
kości ulokowanych kapitałów, gdyż nie zależy wcale od różni
cy między jakością poszczególnych kategorii gruntów, lecz,
przeciwnie, wynika z różnicy między wartością a ceną kosztu,
która to różnica sama określana jest przez skład organiczny
of agricultural capital, przez sposób produkcji, a nie przez
jakość gruntu. W wypadku II В suma renty absolutnej zmniej
sza się z 10 do 5, dlatego że kapitał zmniejszył się ze 100 do
50, że połowę ||5711 kapitału wycofano [z lokaty w ziemi].
Zanim zastanowimy się w dalszym ciągu nad treścią tych
dwóch tablic, zamieścimy tu jeszcze inne tablice. Widzieliśmy,
że w tablicy В wartość rynkowa spadła do l n / i 3 f. szt. za
tonę. Ale przy tej wartości ani kategoria I A nie będzie mu
siała zupełnie zniknąć z rynku, ani kategoria II В nie będzie
musiała stosować tylko połowy poprzedniego kapitału. Po
nieważ w kategorii I, kiedy łączna wartość jej towaru równa
się 120, renta równa się 10 albo V12 łącznej wartości, więc
to samo stosuje się do wartości poszczególnej tony, która ma
wartość 2 f. szt. Jednakie 2/i 2 f. szt. równają się Vfi f. szt.,
czyli 3*/з szylinga (3Vs szylinga X 60 = 10 f. szt.). Cena
kosztu tony kategorii I wynosi tedy [2 f. szt. - 31/з szylin
ga = ] 1 f. szt. 162/з szylinga. N ow a wartość rynkowa wynosi
111/i3 f. szt., czyli 1 f. szt. 1612/i3 szylinga. Ale 1 f. szt. 162/з
szylinga równa się 1 f. szt. 16 szylingom 8 pensom, czyli
1 f. szt. 1 6 26/ з 9 szylinga. N atom iast 1 f. szt. 1612/is szylinga
równa się 1 f. szt. 1636/зэ szylinga, czyli wynosi więcej о 10/зя
szylinga. Byłaby to renta, którą przy nowej cenie rynkowej
otrzymywano by z każdej tony, co z 60 ton stanowiłoby łączną
rentę w wysokości 155/i3 szylinga. A więc renta nie przyno
siłaby mi nawet 1% od kapitału wynoszącego 100. Po to, aby
kategoria I A wcale nie przynosiła renty, wartość rynkowa
musiałaby się obniżyć do poziomu ceny kosztu w tej kategorii,
a więc do 1 f. szt. 162/з szylinga, czyli l 5/e f. szt. (czyli l 10/ia
f. szt.). W tym wypadku renta w kategorii I A znikłaby. Ale
kopalnie kategorii I można by eksploatować nadal, osiągając
zysk w wysokości 10%. Skończyłoby się to dopiero przy dal
szym spadku wartości rynkowej poniżej [ceny kosztu wyno
szącej] l 5/e f. szt.
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Co się zaś tyczy kategorii II B, to w tablicy В założyliśmy,
że połowa kapitału zostaje withdrawn. Ponieważ jednak war
tość rynkowa wynosząca l ł l /i3 f. szt. przynosi jeszcze rentę
w wysokości 10%, to przynosi ją tak samo od 100, jak i od
50 f. szt. Jeżeli się więc zakłada, że połowa kapitału zostaje
withdrawn, to tylko dlatego, że w tych warunkach katego
ria II В przynosi jeszcze rentę absolutną w wysokości 10%.
Gdyby bowiem kategoria II В produkowała nadal 65 ton
zamiast 321/г, to nastąpiłoby przeładowanie rynku i panująca
na rynku wartość rynkowa produktu kategorii IV tak by się
obniżyła, że po to, aby kategoria II В przynosiła rentę absolut
ną, musiano by zmniejszyć lokatę kapitału w jej kopalniach.
Oczywiste jest jednak, że jeżeli cały kapitał wynoszący
100 f. szt. przynosi rentę w wysokości 9%, to łączna suma
renty jest większa, niż gdyby kapitał wynoszący 50 f. szt. przy
nosił rentę w wysokości 10%. Skoro więc do zaspokojenia po
pytu istniejącego na rynku wystarczałby w kategorii II ka
pitał wynoszący tylko 50, to rentę musiano by obniżyć do
5 f. szt. Ale w rzeczywistości spadłaby ona jeszcze niżej, jeżeli
przypuścimy, że owe 32V2 tony nie mogą znaleźć stałego zby
tu, że zatem wyprze się je z rynku. Wartość rynkowa obniży
łaby się tak znacznie, że nie tylko znikłaby renta w kategorii
II B, ale skrupiłoby się to również na zysku. Nastąpiłoby po
tem wycofanie kapitału, aby zmniejszać podaż aż do chwili,
kiedy obniży się on do właściwego poziomu, który wynosi
50, a wtedy wartość rynkowa ustaliłaby się na wysokości
l n /is f. szt., przynosząc znów kategorii II В rentę absolutną,
ale już tylko dla połowy kapitału, który ulokowano przedtem
w kopalniach tej kategorii. Także i w tym wypadku inicja
tywa akcji należałaby do kategorii IV i III, które panują na
rynku.
Jednakże to, że rynek wchłania tylko 200 ton po cenie
l u / i 3 f. szt. za tonę, bynajmniej nie znaczy, że nie wchłonie
jeszcze dodatkowo 32x/2 tony, kiedy wartość rynkowa się
obniży, kiedy presja wywierana na rynek przez dodatkowe
321/г tony zmniejszy wartość rynkową 232V2 tony. Cena kosztu
w kategorii II В wynosi l 9/i3 f. szt., czyli 1 f. szt. 13n /i3 szylin
ga. Ale wartość rynkowa równa się l n /i 3 f. szt., czyli 1 f. szt.
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1612/13 szylinga. Gdyby wartość rynkowa tak się obniżyła, że
kategoria I A nie przynosiłaby już renty, tzn. gdyby wartość
rynkowa obniżyła się do ceny kosztu w kategorii I A , do
I f. szt. 162/з szylinga, czyli do l 5/e f. szt., czyli do l 10/ i 2 fszt., to popyt musiałby już znacznie wzrosnąć, aby kategoria
II В mogła zastosować cały swój kapitał, kopalnie kategorii
I A bowiem mogłyby być nadal eksploatowane, gdyż przy
noszą zwykły zysk. Rynek powinien by wchłonąć już nie 32V2
dodatkowej tony, lecz 92V2 tony, a więc 292V 2 tony zamiast
200, zatem niemal o połowę więcej. Stanowi to bardzo znaczne
powiększenie. Po to więc, aby to powiększenie było umiarko
wane, wartość rynkowa musiałaby obniżyć się do poziomu,
przy którym kategorię I A wyparto by z rynku. Znaczy to, że
cena rynkowa powinna by spaść poniżej ceny kosztu w kate
gorii I A , a więc poniżej l 10/ i 2 f. szt., dajmy na to, do IV 12 f.
szt., czyli 1 f. szt. 15 szylingów. Ale nawet wtedy byłaby ona
jeszcze znacznie wyższa od ceny kosztu w kategorii II B.
D o tablic A i В dodamy więc jeszcze trzy tablice: C, D i E.
Go się tyczy tablicy C, to zakładamy, że popyt wzrasta, że
wszystkie kategorie wymienione w tablicach A i В mogą na
dal produkować, ale według wartości rynkowej produktu ka
tegorii B, przy której kategoria I A przynosi jeszcze rentę. Gdy
chodzi o tablicę D , to zakładamy, że popyt jest wystarczająco
duży, aby kategoria I A już nie przynosiła renty, przynosząc
jednak nadal zwykły zysk. W związku z tablicą E zakładamy,
że cena tak bardzo się obniża, iż kategoria I A zostaje wy
parta z rynku, ||572| ale jednocześnie ta obniżka ceny sprawia, że rynek wchłania owe dodatkowe 32V2 tony węgla ka
tegorii II B.
The case, który, jak zakładamy, zachodzi w tablicach A
i B, jest możliwy. Być może, iż wraz ze zmniejszeniem się ren
ty z 10 f. szt. do niespełna 16 szylingów, kategoria I A wycofa
z tej eksploatacji swoje grunty i wydzierżawi je do użytku w in
nej sferze eksploatacji, w której mogą przynosić większą rentę
gruntową. W tym jednak case kategoria II В byłaby przez opi
sany wyżej proces zmuszona to withdraw [do wycofania] po
łowy of his capital, gdyby wraz z ustaleniem nowej wartości
rynkowej rynek się nie rozszerzył.
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||573| Skonfrontujemy teraz dane tablic A , B, C, D i E,
w taki jednak sposób, w jaki powinno by się to było stać na
samym początku: kapital, wartość łączna, produkt łączny,
wartość rynkowa tony, wartość indywidualna, wattość różnicz
kow a t8*!, cena kosztu, renta absolutna, renta absolutna w to
nach, renta różniczkowa, renta różniczkowa w tonach, łączna
renta, a potem - podsumowanie wszystkich kategorii w każdej
tablicy 18,1.
||575| Objaśnienie tablicy (str. 574) *.
Z akłada się, że wyłożono kapitał w wysokości 100 (kapitał
stały i zmienny) i że praca uruchomiona przez ten kapitał
przynosi pracę dodatkową (nieopłaconą), która równa się jed
nej piątej całego wyłożonego kapitału, czyli przynosi wartość
dodatkową równającą się 100/s. Jeżeli więc wyłożony kapitał
równa się 100 f. szt., to wartość łącznego produktu powinna
by równać się 120 f. szt. Zakłada się dalej, że przeciętny zysk
równa się 10%, a wtedy cena kosztu łącznego produktu
w przytoczonym wyżej przykładzie z węglem równa się
110 f. szt. Owe 100 f. szt. kapitału przekształcają się przy da
nej stopie wartości dodatkowej, czyli pracy dodatkowej,
w wartość wynoszącą 120 f. szt., bez względu na to, czy eks
ploatuje się wydajne czy mało wydajne kopalnie; słowem:
różna wydajność pracy - niezależnie od tego, czy jest następ
stwem odmiennych warunków naturalnych, w których wyko
nuje się pracę, lub odmiennych warunków społecznych, lub
warunków technologicznych - w niczym nie zmienia faktu, że
wartość towarów równa się ilości pracy, która się w nich zma
terializowała.
Skoro więc mówi się, że wartość produktu wytworzonego
przez kapitał w wysokości 100 równa się 120, oznacza to
tylko, że produkt zawiera czas pracy zmaterializowany w ka
pitale wynoszącym 100 plus jedna szósta, stanowiąca czas
pracy nieopłacony, lecz przywłaszczony sobie przez kapitalistę.
Łączna wartość produktu równa się 120 f. szt., niezależnie od
tego, czy kapitał w wysokości 100 produkuje w kopalniach
jednej kategorii 60 ton, czy też w kopalniach innej kategorii 65 bądź 75, bądź 92*/2 tony. Oczywiste jest jednak, że zależ* P atrz załączoną w kładkę. - R ed .

332

11574 I
[K ategoria]

A
K apitał

Liczba
ton

f. szt.

Łączna
wartość
rynkowa
f. szt.

W artość rynkowa
tony

2
2
2

I
И
III

100
100
100

60
65
75

120

R azem

300

200

400

130
150

W artość indyw idualna
tony

2 f. szt. [ = 40 szyi.]
l n /i* f. szt. = 1 f. szt. 1612/is szyi.
l»/s f. szt. = 1 f. szt. 12 szyi.

f. szt. [ = 40 szyi.]
f. szt. [ = 40 szyi.]
f. szt. [ = 40 szyi.]

Wartość różniczkowa
tony

0
2/l3 f. szt. = 3*/n szyi.
2/ 5 f. szt. = 8 szyi.

Cena kosztu
tony

l 5/s f. szt. = 1 f. szt. 162/s szyi.
l°/lJ f. szt. = 1 f. szt. 1314/ u szyi.
l 7/i5 £. szt. = 1 f. szt. 9 1/» szyi.

Renta
absolutna
w tonach

Renta
różn iczkowa
w tonach

Łączna suma
renty w tonach

Łączna suma
renty

Renta absoluuia

Renta
różniczkowa

f. szt.

i. szt.

10
10
10

0

5

0

10

5

10

5

5

20

10

30

5

15

40

20

40

15

20

70

35

0
10

2 l,/ u
155/и

21lh

5
28°/is
6010/18

32ł,/i*

1313/24

37Vs

943/is

51V*4

0
0
10
ПЧг

‘1

30

f. szt.

D

II
III
IV

50
100
100

32Vs
75
92*/s

60
138°/i3
ПО10/!*

Razem

250

200

3693Лз

l n / u f. szt. = 1 f. szt. 16l!/ u szyi.
l n /i* f. szt. = 1 f. szt. 16l2/is ^zyl.
l n /i* f. szt. = 1 f. szt. 1612/ia szyi.

l u /is f. szt. = 1 f. szt. 1612/ia szyi.
l*/s f. szt. = 1 f. szt. 12 szyi.
I n /s7 f. szt. = 1 f. szt. 555/37 szyi.

0
10/«5 f. szt. = 4 1*/1* szyi.
204/481 f. szt. = 10',70/481 jzyl.

l 9/is f. szt. = 1 f. szt. 13n / u szyi.
17/ 15 f. SZt. = 1 f. szt. 9Vs szyi.
17/ *7 f. SZt. = 1 f. szt. 3*®/*7 szyi.

..........■
5
10
10

I
0
180/13
50I0/i3
693/is

25

2 17/24
55/l2
55/l2

С

I
II
III
IV

100
100
100
100

60
65
75
92 '/ 2

1 1010/ u
120
138°/u
17010/is

Razem

400

292•/*

540

l 11/!»
l l,/l*
l “ /l*
1n / u

f.
f.
f.
f.

szt.
szt.
szt.
szt.

=
=
=
=

1
1
1
1

f.
f.
f.
f.

szt.
szt.
szt.
szt.

161®/l*
1612/ u
1612/is
1612/ u

szyi.
szyi.
szyi.
szyi.

2 f. szt. = 40 szyi.
I 11/ » f. szt. = 1 f. szt* 1612/is szyi.
l 3/s f. szt. = 1 f. szt. 12 szyi.
1U/S7 f. szt. = 1 f. szt. 555/37 szyi.

— 2/ u f. szt. = — 3V u szyi.
0
+ 10/li5 f. szt. = + 4 12/l* szyi.
+ 204/481 f. szt. = + 10470/481 szyi.

l 5/s f. szt.
l°/ia f. szt.
I 7/ 15 f. szt.
17/»7 f. szt.

=
=
=
=

1 f. szt. 16*/* szyi.
1 f. szt. 13n /l* szyi.
1 f. szt. 9* 3 szyi.
1 f. szt. i 29/»! szyi.

10
10
10

0
0
I 8 O/13

S/12
55/l2
55/'i2

5010/i3

55 /12

3010/i3

693/i3

i°/u f. szt. = 15s/is szyi

162/3

37*/г

10/is =
10
280/13
6010/is
100

15 5 /13

szyi.

5/12
5 5 / 1*
15 0 / 1 2

32” /i*
545/a

O

I
II
III
IV

100
100
100
100

60
^65
75
92V*

110
119*/e
137V*
1697/iz

Razem

400

292'/г

536Vt

l s/e
l 5/e
l s/e
15/ s

f.
f.
f.
f.

szt.
szt.
szt.
szt.

=
=
=
=

1
1
1
1

f. szt.
f. szt.
f. szt.
f. szt.

162/з
16*/*
16*/*
16*/*

szyi.
szyi.
szyi.
szyi.

2 f. szt. = 40 szyi.
l'V i* f. szt. = 1 f. szt. 1612/is szyi
l 3/s f. szt. = 1 f. szt. 12 szyi.
I n /i7 f. szt. = 1 f. szt. 535/s7 szyi.

— Ve f. szt. =
— V78 f. szt. =
T 7/ 32 f. szt. =
Ą. 119/222 ( s/t.

— 3*/s szyi.
— 10/*9 szyi.
+ 42/s szyi.
= -)- 10**/lll szyi.

l 5/s f. szt. =
l 9/lJ f. szt. =
l 7/l5 f. szt. =
l 7/*7 f. szt. =

1 f. szt. 16*/* szyi.
1 f. szt. 13ll/t* szyi.
1 f. szt. 9Vs szyi.
1 f. szt. i ^ / i i szyi.

...........................
0
9 '/e

1
0
0

0
9 •/«

0
5
15

10
10

0
0
17V2
49 7/ 12

0
5
55/и
55/и

21 Ч п

214*
597/i2

32V*

29‘/o

67*/i2

1510/ u

3613/22

W it

5 2Чг

0
11 */4
4 l 7/e

2'/7
55/7

0
6«/7
23>*/i4

У /t
2 \4 t
517/e

24i
12V?
29 ®/14

53Ve

13V7

3 0 » /u

7 6 7/s

4 3 13/ld

9 0 / 11

E

II
III
IV
Razem

100
100
100
300

65
75
924/г

113®/4
131*/*
1617/e

232V2

4067/s

l 3/ i f. szt. = 1 f. szt. 15 szyi.
1*/« £. szt. = 1 f. szt. 15 szyi.
l 3/ 4 £. szt. = 1 f. szt. 15 szyi.

1‘Vis f. szt. = 1 f. szt. 16l*/i* szyi.
1*/* f. szt. = 1 f. szt. 12 szyi.
l n /»7 f. szt. = 1 f. szt. 535/s7 szyi.

[— ®/52 f. szt.] = ~ l ‘i/U szyi.
[ + 3/20 f. szt.] = + 3 szyi.
[~h 73/ 148 f. szt.] = + 92/S7 szyi.

Iе/ 1* f. szt. = 1 f. szt. 13n /ia szyi.
l 7/l5 f. szt. = 1 f. szt. 9*/s szvl.
17/J7 f. szt. = 1 f. szt. 320. s7 szyi.

" -----3’/4
10
10

-------------

■1
5 5 /7

----------------------------- 1---23%

Tablice renty różniczkowej oraz icb objaśnienie

nie od wydajności pracy wartość poszczególnej jednostki pro
duktu, bez względu na to, czy mierzy się ją tonami, jak w tym
wypadku, czy też kwarterami, łokciami itp., jest zupełnie róż
na. Aby pozostać przy naszej tablicy (to samo stosuje się do
każdej innej masy towarowej stanowiącej rezultat kapitali
stycznego sposobu produkcji), wartość 1 tony równa się
2 f. szt., jeżeli łączny produkt kapitału równa się 60 tonom,
a więc 60 ton warte jest 120 f. szt. albo wyobraża czas pracy,
który równa się czasowi pracy zmaterializowanemu w 120
f. szt. Jeżeli łączny produkt równa się 65 tonom, to wartość
poszczególnej tony równa się 1 f. szt. 1612/ i 3 szylinga, czyli
l 11/is f. szt.; jeżeli równa się 75 tonom, to wartość poszcze
gólnej tony równa się l 9/i5 f. szt., czyli 1 f. szt. 12 szylingom;,
jeżeli wreszcie równa się 92V2 tony, to wartość tony równa
się 1и /з7 f. szt., czyli 1 f. szt. 535/s7 szylinga. Ponieważ łączna
masa towarów, czyli ton, wyprodukowanych przez kapitał wy
noszący 100 ma wciąż taką samą wartość, równającą się
120 f. szt., wciąż bowiem wyobraża taką samą łączną ilość
pracy, która zawarta jest w 120 f. szt., to właśnie dlatego po
szczególne tony mają niejednakową wartość, w zależności od
tego, czy taka sama wartość wyraża się w 60, 65, 75 lub 921/г
tony, a więc w zależności od różnej wydajności pracy. T a róż
na wydajność pracy sprawia właśnie, że taka sama ilość pracy
wyraża się to w mniejszej, to znów w większej łącznej masie
towarów i że odpowiednia poszczególna część tej łącznej masy
zawiera to więcej, to znów mniej expended absolute amount
of labour [wydatkowanej absolutnej ilości pracy], a więc sto
sownie do tego ma to większą, to znów mniejszą wartość. Ta
różna wartość poszczególnych ton, w zależności od tego, czy
ów kapitał w wysokości 100 f. szt. ulokowano w wydajniej
szych lub mało wydajnych kopalniach, a więc w zależności od
niejednakowej wydajności pracy, jest właśnie tym, co figuruje
w tablicy jako wartość indywidualna poszczególnej tony.
Dlatego też zupełnie błędne jest mniemanie, że - jeżeli
wartość jednostki towaru zmniejsza się przy wzrastającej wy
dajności pracy - łączna wartość produktu * wytworzonego
przez określony kapitał, np. w wysokości 100, wzrasta wsku
* W rękopisie-, pracy. - R e d .
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tek powiększenia się ilości towarów, która ją wyobraża. Prze
cież wartość jednostki towaru tylko dlatego się zmniejsza, że
łączna wartość - łączna ilość of expended labour - wyraża się
w większej ilości wartości użytkowych, produktów, że zatem
na jednostkę produktu wypada mniejsza odpowiednia część
łącznej wartości, czyli of expended labour, mianowicie mniej
sza tylko o tyle, o ile mniejszą ilość pracy pochłania jednostka
produktu albo o ile mniejszy ma ona udział w łącznej war
tości.
Z początku ujmowaliśmy jednostką towaru jako wynik
i bezpośredni produkt określonej ilości pracy. Teraz, kiedy
towar występuje jako w ytwór produkcji ^kapitalistycznej, spra
wa pod względem formalnym zmienia się w następujący spo
sób: Wytworzona ilość wartości użytkowych wyobraża ilość
czasu pracy równającą się ilości czasu pracy zawartej w kapi
tale (stałym i zmiennym), który zużyto na wyprodukowanie
owej ilości wartości użytkowych, plus nieopłacony czas pracy
przywłaszczony sobie przez kapitalistę. Jeżeli czas pracy
zawarty w kapitale równa się w swym wyrazie pieniężnym
100 f. szt., jeżeli te 100 f. s z t zawierają 40 f. szt. w postaci
kapitału wyłożonego na płacę roboczą i jeżeli dodatkowy czas
pracy wynosi 50% kapitału zmiennego, czyli stopa wartości
dodatkowej równa się 50%, to wartość łącznej ilości towarów,
wyprodukowanych przez kapitał w wysokości 100 f. szt., rów
na się 120 f. szt. Aby towary mogły wejść do procesu cyrku
lacji, ich wartość wymienna - jak to widzieliśmy w pierwszej
części niniejszej rozprawy [87] - musi przekształcić się przed
tem w cenę, tzn. musi być wyrażona w pieniądzu. A więc
1(5761 zanim kapitalista rzuci towary na rynek, musi przed
tem - gdyby łączny produkt nie był jednym niepodzielnym
przedmiotem (jak np. dom, który wyobraża cały kapitał, jest
jednym niepodzielnym towarem), którego cena w myśl nasze
go założenia równałaby się wtedy 120 f. szt., równałaby się
łącznej wartości wyrażonej w pieniądzu - obliczyć cenę jed
nostki towaru. Cena równa się tu monetary expression of va
lue [pieniężnemu wyrazowi wartości].
Zależnie od niejednakowej wydajności pracy, łączna w ar
tość w wysokości 120 f. szt. będzie się teraz dzieliła na więcej
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albo mniej produktów, a więc wartość jednostki produktu bę
dzie się odpowiednio - proporcjonalnie - do tego równała
większej lub mniejszej części 120 f. szt. Obliczenie to jest bar
dzo proste. Jeżeli łączny produkt równa się np. 60 tonom wę
gla, to 60 ton równa się 120 f. szt., a jedna tona równa się
120/eo f. szt., czyli 2 f. szt.; jeżeli produkt równa się 65 tonom,
to wartość poszczególnej tony równa się 120/б 5 f. szt., czyli
111/ i 3 f- szt., czyli 1 f. szt. 1612/is szylinga (czyli 1 f. szt.
16 szylingom llV is pensa); jeżeli produkt równa się 75 to
nom, to wartość jednej tony równa się 120/ 7 5 , czyli 1 f. szt.
12 szylingom; jeżeli produkt równa się 92Va tony, to wartość
jednej tony równa się 1п /з7 f. szt., czyli 1 f. szt. 535/з7 szy
linga. W artość (cena) jednostki towaru równa się tedy łączne)
wartości produktu dzielonej przez łączną liczbę produktów,
które mierzy się jednostkami miary właściwymi tym produk
tom jako wartościom użytkowym, a więc tonami, kwarterami,
łokciami itd.
Jeżeli tedy cena jednostki towaru równa się łącznej warto
ści masy towarowej, którą wytworzył kapitał w wysokości
100, podzielonej przez łączną liczbę towarów, to łączna war
tość równa się cenie jednostki towaru pomnożonej przez łącz
ną liczbę jednostek towaru, czyli równa się cenie określonej
miary jednostki towaru pomnożonej przez łączną liczbę masy
towarowej, mierzonej według tej skali. Następnie: na łączną
wartość składa się wartość kapitału wyłożonego na produkcję
plus wartość dodatkowa, czas pracy zawarty w wyłożonym
kapitale plus dodatkowy czas pracy przywłaszczony sobie
przez kapitał, czyli nieopłacony czas pracy. A więc każda po
szczególna część masy towarowej zawiera w takim samym
stosunku wartość dodatkową, w jakim zawiera wartość. W za
leżności od tego, czy 120 f. szt. wypada podzielić między 60,
65, 75 czy 92Уг tony, dzieli się między nic owe 20 f. szt. war
tości dodatkowej. Jeżeli liczba ton równa się 60, a więc war
tość poszczególnej tony równa się 120/ go, czyli 2 f. szt., czyli
40 szylingom, to szósta część tych 40 szylingów, czyli tych
2 f. szt., stanowi udział poszczególnej tony w wartości dodat
kowej, który równa się 62/з szylinga. Jedna tona, która ko
sztuje 2 f. szt., zawiera stosunkowo tyleż wartości dodatkowej,
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co 60 ton, które kosztują 120 f. szt. Stosunek wartości dodat
kowej do wartości pozostaje w cenie jednostki towaru taki
sam, jak w łącznej wartości masy towarowej. W powyższym
wypadku łączna wartość dodatkowa zawarta w każdej po
szczególnej tonie równa się 2% o = 2/e = Vs części 20 =
= jednej szóstej części 40, jak to już stwierdziliśmy wyżej.
Toteż wartość dodatkowa zawarta w jednej tonie pomnożona
przez 60 równa się łącznej wartości dodatkowej, którą wypro
dukował kapitał. Jeżeli część wartości, wypadająca na jed
nostkę produktu - odpowiednia część łącznej wartości zmniejsza się wskutek zwiększonej liczby produktów, czyli
wskutek wzmożonej wydajności pracy, to mniejsza też staje
się owa część wartości dodatkowej, która wypada na jednost
kę produktu, owa odpowiednia część łącznej wartości dodat
kowej, którą zawiera jednostka produktu. Nie wpływa to
jednak na stosunek wartości dodatkowej, nowo wytworzonej
wartości, do wyłożonej i jedynie odtworzonej wartości. Cho
ciaż wydajność pracy nie oddziałuje na łączną wartość pro
duktu, to jednak - jak widzieliśmy wyżej t88l - może ona po
większyć wartość dodatkową, jeżeli produkt wchodzi do kon
sumpcji robotnika, a więc jeżeli zmniejszy się normalna płaca
robocza lub, co na jedno wychodzi, zmniejszy się wartość siły
roboczej wskutek zniżki ceny jednostek towaru, lub, co na
jedno wychodzi, danej ilości towarów. Jeżeli większa wydaj
ność pracy stwarza względną wartość dodatkową, to zwiększa
nie łączną wartość produktu, lecz tę część owej łącznej w ar
tości, która reprezentuje wartość dodatkową, czyli pracę nie
opłaconą. Jeżeli więc przy większej wydajności pracy na jed
nostkę produktu wypada mniejsza część wartości - zwiększyła
się bowiem łączna masa towarów, która wyobraża wartość jeżeli zatem obniża się cena jednostki produktu, to jednak,
w wyżej wspomnianych okolicznościach, wzrośnie ta część ceny
jednostki towaru, która wyobraża wartość dodatkową, po
większy się tedy wartość dodatkowa w stosunku do odtworzo
nej wartości {jako że nie ma tu jeszcze mowy o zysku, nale
żałoby właściwie wciąż jeszcze mówić przede wszystkim o sto
sunku do kapitału zmiennego}. Ale dzieje się tak tylko dla
tego, że wskutek wzmożonej wydajności pracy wzrosła w ląatr
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nej wartości produktu wartość dodatkowa. Ta sama przyczy
na - wzmożona wydajność pracy - która sprawia, że taka
sama ilość pracy wyraża się w większej ilości produktów,
a wskutek tego obniża wartość odpowiedniej części tej ilości
produktów lub ceną jednostki towaru, zmniejsza wartość siły
roboczej, zwiększa tym samym pracę dodatkową, czyli pracę
nieopłaconą, którą zawiera wartość łącznego produktu, hinc
[a zatem] i cena jednostki towaru. Chociaż więc obniża się
cena jednostki towaru, chociaż zmniejsza się łączna ilość za
wartej w niej pracy, a przeto zmniejsza się i jej wartość,
zwiększa się jednak owa proporcjonalna część tej wartości,
która składa się z wartości dodatkowej; czyli ilość pracy nie
opłaconej, która tkwi w mniejszej łącznej ilości ||577| pracy
zawartej w jednostce towaru, jest większa niż przedtem, kiedy
praca była mniej wydajna, a wskutek tego jednostka towaru
miała wyższą cenę i łączna ilość pracy zawarta w jednostce
towaru była większa. Chociaż jedna tona zawiera w tym wy
padku mniej pracy i jest przeto tańsza, zawiera mimo to wię
cej pracy dodatkowej i przynosi więcej wartości dodatkowej.
Ponieważ w konkurencji wszystko przybiera zniekształconą,
wypaczoną postać, przeto kapitaliście indywidualnemu zdaje
się, 1. że przez obniżenie ceny jednostki towaru zmniejszył
zysk, osiągany na tej jednostce, lecz że wskutek powiększenia
ilości towarów otrzymuje większy zysk (miesza się to jeszcze
tutaj ze zwiększoną masą zysku, którą w następstwie powięk
szenia zastosowanego kapitału osiąga się przy mniejszej nawet
stopie zysku); 2. że ustala on cenę jednostki towaru i przez
mnożenie określa łączną wartość produktu, gdy tymczasem
pierwotny proces jest dzieleniem, mnożenie zaś następuje do
piero w drugiej kolejności i ma owo dzielenie za przesłankę.
Ekonomista wulgarny poprzestaje faktycznie na tym, że queer
notions [dziwaczne wyobrażenia] kapitalistów znajdujących
się we władzy konkurencji przekłada na bardziej z pozoru
teoretyczny język i usiłuje uzasadnić słuszność tych wyobra
żeń.
Ale wróćmy już do naszej tablicy.
Łączna wartość produktu wytworzonego przez kapitał wy
noszący 100, czyli wytworzonej masy towarowej, równa się
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120 f. szt.; masa towarowa może być duża lub mala, w za
leżności od niejednakowego stopnia wydajności pracy. Cena
kosztu tego łącznego produktu, bez względu na jego wielkość,
równa się 110 f. szt., jeżeli, w myśl naszego założenia, prze
ciętny zysk wynosi 10%. Nadwyżka wartości łącznego pro
duktu, bez względu na jego wielkość, równa się 10 f. szt.,
czyli jednej dwunastej łącznej wartości albo jednej dziesiątej
wyłożonego kapitału. Ta nadwyżka wartości ponad cenę ko
sztu łącznego produktu - te 10 f. szt. - stanowi rentę. Oczy
wiście nie zależy ona wcale od niejednakowej wydajności pra
cy będącej następstwem różnych degrees of natural fertility
[stopni naturalnej wydajności] kopalni, klas gruntów, krótko
mówiąc, of natural element in which the capital of 100 has
been employed, for those different degrees in the productivity
of the labour employed, arising from the different degrees of
fertility in the natural agent [tego elementu natury, w którym
znalazł zastosowanie kapitał w wysokości 100, gdyż owe róż
ne stopnie wydajności zastosowanej pracy wynikające z nie
jednakowych stopni wydajności czynnika naturalnego] nie
przeszkadzają temu, aby wartość łącznego produktu równała
się 120 f. szt., a jego cena kosztu - 110 f. szt., a więc nie
przeszkadzają temu, aby łączny produkt daw ał 10 f. szt. nad
wyżki wartości ponad cenę kosztu. Konkurencja kapitałów to
tylko może osiągnąć, że cena kosztu towarów, któte za pomo
cą kapitału w wysokości 100 f. szt. wytwarza kapitalista w pro
dukcji węgla, w tej szczególnej sferze produkcji, będzie rów
nała się 110 f. szt. Konkurencja kapitałów nie może jednak
sprawić, aby kapitalista sprzedawał swój produkt za 110 f. szt.,
mimo że w art on jest 120 f. szt. - przymus, który wywiera
się w innych gałęziach przemysłu. W kracza tu bowiem właści
ciel ziemski i zabiera sobie owe 10 f. szt. Toteż tę rentę okre
ślam jako rentę absolutną. Dlatego pozostaje ona wciąż w ta
blicy bez zmian, chociaż zmienia się fertility of coal-mines
i wskutek tego wydajność pracy. Owa renta nie wyraża się
jednak w takiej samej liczbie ton przy różnych degrees of fer
tility of mines, a przeto i różnych degrees of productivity of
labour. W zależności bowiem od różnej wydajności pracy,
ilość pracy zawarta w 10 f. szt. wyraża się w większej lub
338

Tablice renty różniczkowej oraz ich objaśnienie

mniejszej ilości wartości użytkowych, w większej lub mniej
szej liczbie ton. Czy tę rentę absolutną, przy różnym degree
of fertility, wypłaca się stale w całości lub w części, okaże się
to w przebiegu analizy, która nastąpi w dalszym ciągu.
Ale na rynku znajduje się nadto węgiel, który jest produk
tem kopalń o różnej produkcyjności; kopalnie te oznaczyłem
cyframi I, II, III, IV, zaczynając od najniższego stopnia wy
dajności. A więc na przykład pierwsza kategoria, w której
produkt kapitału w wysokości 100 f. szt. wynosi 60 ton, dru
ga kategoria, w której produkt wynosi 65 ton itd. K apitał ta
kiej samej wielkości - 100 f. szt., o takim samym składzie
organicznym, czynny w tej samej sferze produkcji - ma tu więc
niejednakową produkcyjność, gdyż stopień wydajności pracy
jest różny, zależnie od stopnia produkcyjności kopalni, pro
dukcyjności gruntu, słowem - of the natural agent [czynnika
naturalnego]. Ale konkurencja ustala jednakową wartość ryn
kową dla tych produktów, które mają różną wartość indywi
dualną. Sama ta wartość rynkowa nie może być nigdy więk
sza niż wartość indywidualna produktu wytwarzanego przez
kategorię o najmniejszej wydajności. Gdyby była wyższa, do
wodziłoby to jedynie, że cena rynkowa jest wyższa od warto
ści rynkowej. A le wartość rynkowa musi być wyrazem rzeczy
wistej wartości. Być wszakże może, że gdy chodzi o produkty
wytworzone przez poszczególne kategorie produkcyjne, ich
wartość jest wyższa lub niższa od wartości rynkowej. Jeżeli
jest wyższa od wartości rynkowej, to różnica między w arto
ścią rynkową a ceną kosztu tych produktów jest mniejsza od
różnicy między ich wartością indywidualną a ich ceną kosztu.
Ponieważ jednak renta absolutna równa się różnicy między
ich wartością indywidualną ||578| a ich ceną kosztu, to w tym
wypadku wartość rynkowa nie może wytwarzanym w taki
sposób produktom przynosić całej renty absolutnej. Gdyby
wartość rynkowa spadła do poziomu ich ceny kosztu, to nie
przynosiłaby im wcale renty. Kapitaliści wytwarzający te pro
dukty nie mogliby płacić renty, gdyż renta jest tylko różnicą
między wartością a ceną kosztu, dla nich zaś osobiście różnica
ta znikłaby za sprawą wartości rynkowej. W tym wypadku
różnica między wartością rynkową a wartością indywidualną
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produktów jest ujemna, co znaczy, że wartość rynkowa różni
się od wartości indywidualnej o wielkość ujemną. Różnicę
między wartością rynkową a wartością indywidualną okre
ślam w ogóle jako wartość różniczkową. Przy towarach, które
znajdują się w wymienionych wyżej warunkach, umieściłem
przed wartością różniczkową znak minus.
Jeżeli natomiast wartość indywidualna produktów kopalń
określonej kategorii (klasy gruntów) jest niższa od wartości
rynkowej, to wartość rynkowa jest w y ż s z a od ich wartości
indywidualnej. W artość panująca w ich sferze produkcji, czyli
wartość rynkowa, daje tedy pewną nadwyżkę ponad wartość
indywidualną tych produktów. Jeżeli np. wartość rynkowa
jednej tony równa się 2 f. szt., to wartość różniczkowa tony,
której wartość indywidualna wynosi 1 f. szt. 12 szylingów,
równa się 8 szylingom. A ponieważ w owej kategorii, w któ
rej wartość indywidualna tony wynosi 1 f. szt. 12. szylingów,
kapitał w wysokości 100 f. szt. wytwarza 75 ton, to łączna
wartość różniczkowa tych 75 ton równa się 8 szylingom X
X 75 = 30 f. szt. Ta nadwyżka wartości rynkowej dla łącz
nego produktu danej kategorii ponad wartość indywidualną
jej produktu, nadwyżka, która jest wynikiem stosunkowo więk
szej wydajności gruntu lub kopalni, stanowi rentę różniczkową,
gdyż cena kosztu pozostaje dla kapitału bez zmiany. T a renta
różniczkowa jest większa lub mniejsza w zależności od tego,
czy nadwyżka wartości rynkowej ponad wartość indywidualną
jest większa lub mniejsza, a nadwyżka ta jest z kolei większa
lub mniejsza w zależności od stosunkowo większej lub mniej
szej wydajności owej kategorii kopalń lub gruntów, których
owocem jest dany produkt, w porównaniu z mniej wydajną
kategorią, której produkt wpływa w sposób decydujący na
ukształtowanie się wartości rynkowej.
Wreszcie należy jeszcze nadmienić, że indywidualna cena
kosztu produktów ■wytworzonych przez różne kategorie jest
różna. G dy np. chodzi o kategorię, w której kapitał w wyso
kości 100 f. szt. dostarcza 75 ton, cena kosztu jednostki to
waru równa się 1 f. szt. 9J/3 szylinga, gdyż łączna wartość
wynosi 120 f. szt., a cena kosztu - 110 f. szt.; gdyby wartość
rynkowa tony równała się jej wartości indywidualnej w danej
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kategorii, czyli gdyby wynosiła 1 f. szt. 12 szylingów, to owe
75 ton, sprzedane za 120 f. szt., przyniosłyby rentę w wyso
kości 10 f. szt., 110 f. szt. zaś wyrażałoby ich cenę kosztu.
Ale indywidualna cena kosztu poszczególnej tony różni się,
rzecz naturalna, w zależności od liczby ton, w których wyraża
się kapitał w wysokości 100 f. szt., albo w zależności od war
tości indywidualne) jednostki produktu w różnych katego
riach. Jeżeli np. kapitał w wysokości 100 f. szt. wytwarza
60 ton, to wartość tony równa się 2 f. szt., a jej cena kosztu 1 f. szt. 162/з szylinga. Produkt wynoszący 55 ton równałby
się 110 f. szt., czyli cenie kosztu łącznego produktu. Jeżeli na
tomiast kapitał w wysokości 100 f. szt. wytwarza 75 ton, to
wartość tony równa się 1 f. szt. 12 szylingom, jej cena ko
sztu = 1 f. szt. 9*/з szylinga, a z łącznego produktu 683/ 4
tony kosztują 110 f. szt., czyli zastępują cenę kosztu. W takim
samym stosunku, w jakim wartość indywidualna różni się
w różnych kategoriach, różni się też indywidualna cena ko
sztu, to jest cena kosztu jedne) tony.
Ze wszystkich pięciu tablic wynika, że renta absolutna rów
na się stale nadwyżce wartości towaru ponad jego własną cenę
kosztu, natomiast renta różniczkowa równa się nadwyżce war
tości rynkowej ponad wartość indywidualną towaru, łączna
renta, s’il у en a [jeżeli taka istnieje] (oprócz renty absolut
nej), równa się nadwyżce wartości rynkowej ponad wartość
indywidualną plus nadwyżka wartości indywidualnej ponad
cenę kosztu, czyli równa się nadwyżce wartości rynkowej po
nad indywidualną cenę kosztu.
Ponieważ chodzi tu tylko o to, aby ogólne prawo renty
rozwinąć jako ilustrację mojej teorii wartości i cen kosztu,
bardziej szczegółowo zaś omówię rentę gruntową dopiero wte
dy, ||579| kiedy przystąpię ex professo do rozpatrywania w ła
sności ziemi, przeto pominąłem wszystkie momenty, które
komplikują sprawę: a więc w pływ położenia kopalni lub róż
nych klas gruntów; różny degree wydajności dawek kapitału
stosowanych w te) same) kopalni lub w te) same) klasie grun
tów ; wzajemny stosunek rent, które przynoszą różne odmiany tej
samej gałęzi produkcji, więc np. różne gałęzie rolnictwa; wza
jemny stosunek rent, które przynoszą różne, przekształcające
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się jedna w drugą gałęzie produkcji, w takich np. wypadkach,
kiedy ziemię wycofuje się z rolnictwa, aby zużytkować ją do
budowy domów itd. Wszystko to nie jest objęte przez nasz
temat.
[3. Analiza tablic]
A teraz rozejrzyjmy się w tablicach. Mówią one o tym, jak
prawo ogólne tłumaczy wielką rozmaitość kombinacji, gdy
tymczasem Ricardo, wskutek nieznajomości ogólnego prawa
renty, istotę renty różniczkowej również ujmuje tylko jedno
stronnie i dlatego chce za pomocą wymuszonych abstrakcji
sprowadzić wielką różnorodność zjawisk do one single case
[jednego jedynego wypadku]. W tablicach tych nie zamierzam
wyczerpać wszystkich możliwych kombinacji, lecz pragnę
przedstawić jedynie najważniejsze, zwłaszcza gdy chodzi o nasz
specjalny cel.
[a)] N a m a r g i n e s i e t a b l i c y A [ S t o s u n e k m i ę d z y
wartością indywidualną w różnych kategoriach
a wa r t ości ą rynkową]

W tablicy A wartość rynkową tony węgla określa wartość
indywidualna tony kategorii I, gdzie kopalnie są najmniej
produkcyjne, wydajność pracy więc jest najniższa, a zatem
ilość produktów, które dostarcza lokata kapitału w wysokości
100 f. szt., jest najmniejsza, a wskutek tego cena jednostki
produktu (określana przez jej wartość) - najwyższa.
Zakłada się, że rynek wchłania 200 ton, ni plus, ni moins
[ani więcej, ani mniej].
Wartość rynkowa n ie może być wyższa od wartości tony
kategorii I, czyli od wartości towaru wytwarzanego w naj
mniej korzystnych warunkach produkcji. Okoliczność, że ka
tegorie II i III sprzedają tonę powyżej jej wartości indywi
dualne'], tym się tłumaczy, iż produkują one w warunkach ko
rzystniejszych, niż produkuje się inne towary w obrębie te}
samej sfery (trade), nie uchybia przeto prawu wartości. G dy
by natomiast wartość rynkowa przekraczała wartość tony ka
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tegorii I, to stać by się to mogło jedynie wskutek sprzedaży
produktu kategorii I powyżej jego wartości, bez jakiegokob
w iek względu na wartość rynkową. W ogóle różnica między
wartością rynkową a wartością występuje nie dlatego, że pro
dukty sprzedaje się absolutnie powyżej ich wartości, lecz tylko
dlatego, że wartość, którą ma produkt całej sfery, może się
różnić od wartości jednostki produktu, to znaczy dlatego, że
czas pracy niezbędny do wytworzenia łącznego produktu tu 200 ton - może być inny niż czas pracy, w ciągu którego
wytwarza się część tej liczby ton, w danym wypadku tony
wytwarzane przez kategorie II i III; słowem, dlatego, że
łączny produkt, który wytworzono, jest rezultatem pracy
o różnych degrees of productivity. Toteż różnica między war
tością rynkową a wartością indywidualną produktu może być
związana jedynie z różnicą in the degrees of productivity,
wskutek których określona ilość pracy dostarcza niejednakowe
części łącznego produktu. Różnica ta nie może nigdy świad
czyć o tym, że wartość określa się niezależnie od ilości pracy,
którą stosuje się w ogóle w tej sferze produkcji. Gdyby w ar
tość rynkowa tony przekroczyła 2 f. szt., nastąpić to mogłoby
tylko dlatego, że kategoria I, pomijając jej stosunek do kate
gorii II i III, sprzedawałaby w ogóle swój produkt powyżej
jego wartości. W takim wypadku cena rynkowa byłaby wyż
sza od wartości rynkowej wskutek state of the market, of de
mand and supply [stanu rynku, stanu popytu i podaży]. Jed
nakże wartość rynkowa, o której tutaj mowa - i która, jak
zakłada się tu, równa się cenie rynkowej - nic może być w yż
sza od samej siebie.
W artość rynkowa równa się tu wartości produktu z kopalni
kategorii I, która dostarcza trzy dziesiąte * całego produktu
znajdującego się na rynku, gdyż kategorie II i III dostarczają
akurat tyle produktu, aby zaspokoić cały demand, czyniąc
zadość dodatkowemu popytowi ponad popyt zaspokajany
przez kategorię I. Nie ma tedy powodu, aby kategorie II i III
sprzedawały swój produkt po cenie niższej od 2 f. szt., gdyż
cały produkt mogą sprzedać po 2 f. szt. Nie mogą ||580|
* W r ę k o p is ie : je d n ą p ią tą . - R e d .
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sprzedawać drożej niż po 2 f. szt., gdyż kategoria I sprzedaje
tonę po 2 f. szt.
Powyższe prawo, ustalające, że wartość rynkowa nie może
być wyższa od wartości indywidualnej produktu, który wy
twarza się w najgorszych warunkach produkcyjnych, lecz któ
ry stanowi część nieodzownej podaży, Ricardo przeinacza, na
dając mu taki sens, że wartość rynkowa nie może spaść poni
żej poziomu wartości tego produktu, a więc musi być zawsze
określana przez jego wartość. Przekonamy się w dalszym cią
gu, jak błędna jest ta teza.
Ponieważ w kategorii I wartość rynkowa tony i jej wartość
indywidualna są takie same, renta, którą przynosi ta kategoria,
stanowi absolutną nadwyżkę wartości produktu ponad jego
cenę kosztu, stanowi rentę absolutną równającą się 10 f. szt.
Kategoria II przynosi rentę różniczkową w wysokości 10 f. szt.,
kategoria III zaś - w wysokości 30 f. szt., gdyż wartość ryn
kowa określana przez kategorię I daje kategorii II nadwyżkę
w wysokości 10 f. szt., kategorii III zaś nadwyżkę w wyso
kości 30 f. szt. ponad wartość indywidualną ich produktów,
a przeto i ponad rentę absolutną w wysokości 10 f. szt., która
wyobraża nadwyżkę wartości indywidualnej ponad cenę kosz
tu. Kategoria II przynosi więc łączną rentę w wysokości 20,
a kategoria III - w wysokości 40 f. szt., gdyż wartość rynko
w a daje nadwyżkę w kwocie 20 bądź też 40 ponad cenę
kosztu ich produktu.
Załóżmy, że przechodzi się od kategorii I, kopalni najmniej
wydajnych, do bardziej wydajnych kopalni kategorii II, a od
nich do jeszcze wydajniejszych kopalni kategorii III. Kategorie
II i III są wprawdzie bardziej wydajne od kategorii I, ale
zaspokajają jedynie siedem dziesiątych * of total demand
[łącznego popytu] i dlatego - jak to przed chwilą wyjaśniliś
my - mogą sprzedawać swój produkt po 2 f. szt., mimo że
jego wartość wynosi odpowiednio tylko 1 f. szt. 1612/ i 3 szylin
ga i 1 f. szt. 12 szylingów. Rzecz to oczywista, że jeżeli do
starcza się określoną ilość produktu, która zaspokaja popyt,
i ma się do czynienia ze stopniowaniem in the productivity of
* W r ęko p isie: cztery piąte. - R ed.
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labour zaspokajającej różne części tego popytu - w zależności
od tego, czy przechodzi się od kategorii do kategorii w jednym
bądź też w drugim kierunku - wartość rynkowa produktu
bardziej wydajnych kategorii przekracza w obu wypadkach
jego wartość indywidualną-, w jednym wypadku dlatego, że
zastają one wartość rynkową określaną przez niewydajną ka
tegorię i dodatkowa podaż, którą dostarczają, nie jest tak
duża, aby stać się przyczyną zmiany ceny rynkowej określanej
przez kategorię I; w drugim wypadku dlatego, że wartość
rynkową, określaną pierwotnie przez nie same, przez kate
gorie III lub II, określa teraz kategoria I, która dostarcza
dodatkową podaż, wymaganą przez rynek, i może ją dostar
czać jedynie według wyższej wartości, ta zaś określa tera»
wartość rynkową.
[b)
Związek między Ricardowską teorią renty
a k o n c e p c j ą z mn i e j s z a j ą c e j się p r o d u k c y j n o ś c i
r o l n i c t w a . Z m i a n y s t o p y r e n t y a b s o l u t n e j w ic
s t o s u n k u do z mi a n st o p y zysku]

Ricardo tak by na przykład powiedział w danym wypadkut
Punkt wyjścia stanowi kategoria III. Additional supply dostar
cza z początku kategoria II. Wreszcie ostatnią dodatkową po
daż - której domaga się rynek - dostarcza kategoria I, a po
nieważ kategoria I może dostarczyć additional supply w wy
sokości 60 ton tylko za 120 f. szt., czyli po 2 f. szt. za tonę,
podaż ta zaś jest niezbędna, przeto wartość rynkowa tony,
która pierwotnie równała się 1 f. szt. 12 szylingom, a potem
1 f. szt. 1612/i3 szylinga, podnosi się teraz do 2 f. szt. Ale rów
nie słuszne jest i to, że kiedy, na odwrót, punkt wyjścia sta
nowi kategoria I, która popyt na 60 ton zaspokajała po 2 f.
szt., potem jednak additional supply dostarcza kategoria II produkt kategorii II będzie sprzedawany według wartości ryn
kowej w wysokości 2 f. szt., chociaż individual value tego pro
duktu wynosi tylko 1 f. szt. 1612/ i 3 szylinga, wymagane bo
wiem przez rynek 125 ton można będzie tylko wtedy dostar
czać nadal, kiedy kategoria I dostarczać będzie swoje 60 ton
według wartości wynoszącej 2 f. szt. za tonę. To samo nastąpi
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też wtedy, kiedy potrzeba będzie nowej dodatkowej podaży *
w wysokości 75 ton, lecz kategoria III dostarcza tylko 75 ton,
tylko supplies the additional demand [zaspokaja dodatkowy
popyt], a więc kategoria I musi dostarczać nadal 60 ton po
2 f. szt. Gdyby kategoria I zaspokajała cały popyt w wyso
kości 200 ton, sprzedawano by je za 400 f. szt. I tak samo
sprzedaje się je teraz, gdyż kategorie II i III sprzedają nie po
tej cenie, według której mogłyby zaspokajać additional de
mand w wysokości 140 ton, ЦХП-5811 lecz po cenie, po której
mogłaby zaspokajać go kategoria I, która dostarcza zaledwie
trzy dziesiąte ** produktu. Całą ilość wymaganego przez ry
nek produktu, równającą się 200 tonom, sprzedaje się tu po
2 f. szt. za tonę, gdyż trzy dziesiąte *** tej ilości mogą być
dostarczone jedynie według wartości wynoszącej 2 f. szt. za
tonę, bez względu na to, w jakim porządku dostarczano addi
tional portions of the demand [dodatkowe ilości niezbędne do
zaspokojenia popytu], czy poczynając od kategorii III, przez
kategorię II, a kończąc na kategorii I, czy też zaczynając od
kategorii I, przez kategorię II, a kończąc na kategorii III.
Ricardo mówi: jeżeli punktem wyjścia są kategorie III i IŁ
to wartość rynkowa ich produktów musi podnieść się do po
ziomu wartości produktu z kategorii I (u Ricarda - do ceny
kosztu), gdyż owe trzy dziesiąte, które dostarcza kategoria I,
niezbędne są do zaspokojenia popytu; chodzi tu więc o w y nur
garią ilość produktów, a nie o wartość indywidualną poszcze
gólnych części tej ilości. Ale tak samo słuszne jest i to, że
jeżeli punkt wyjścia stanowi kategoria I, a kategorie II i III
dostarczają tylko additional supply, to trzy dziesiąte produko
wane przez kategorię I są tak samo nieodzowne, jak były
przedtem. Jeżeli więc kategoria I określała wartość rynkową
przy descending line [linii zstępnejl, to z tych samych przy
czyn określa ją przy ascending line [linii wstępnej]. Tablica
A demonstruje nam więc, że błędny jest pogląd Ricarda, ja
koby niezbędnym warunkiem powstania renty różniczkowej
miało być przechodzenie od bardziej wydajnej kopalni lub
* W rękopisie: popytu. - R ed.
** W rękopisie: jedną p ią tą. - R e d .
*** W ręko p isie: jedna p ią ta . - R e d .
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ziemi do mniej wydajnej *, czyli zmniejszająca się wydajność
pracy. Rentę różniczkową można zupełnie tak samo pogodzić
z przeciwstawnym ruchem, a przeto i z wzrastającą wydaj
nością pracy. Okoliczność, czy ruch odbywa się w jednym
czy też w drugim kierunku, nie ma nic wspólnego z istotą
renty różniczkowej ani z faktem jej istnienia, lecz stanowi za
gadnienie charakteru historycznego. W rzeczywistości ascen
ding i descending line będą się krzyżowały, additional demand
będzie zaspokajany to dzięki przejściu do bardziej fertile [wy
dajnych], to znów do mniej fertile kategorii gruntów, złóż
węgla, natural agent. Przy tym always supposed [zakłada się
wciąż], że podaż dostarczana przez natural agent nowej, od
miennej od dotychczasowych kategorii - bez względu na to,
czy kategoria ta jest bardziej lub mniej produkcyjna - równa
się tylko owemu additional demand, nie zmienia zatem sto
sunku między popytem a podażą, a więc samą wartość ryn
kową zmienia tylko wtedy, kiedy podaż można dostarczyć nie
za cenę niższych, lecz za cenę wyższych kosztów.
A zatem tablica A ujawnia nam od razu błąd tkwiący w tej
podstawowej przesłance Ricarda, która - jak to widzimy u An
dersona - nie była potrzebna nawet przy mylnym ujmowaniu
renty absolutnej.
Jeżeli przechodzi się od kategorii III do II i od kategorii
II do I - a więc po descending line, with a recourse to natural
agents of a gradually decreasing fertility [linii zstępnej, ucie
kając się do naturalnych czynników o wciąż zmniejszającej
się wydajności] - to kategoria III, w której ulokowano kapitał
w wysokości 100, sprzedaje z początku swoje towary według
ich wartości, za 120 f. szt. Stanowi to 1 f. szt. 12 szylingów
za tonę, gdyż kategoria III wytwarza 75 ton. Jeżeli okaże się
niezbędna dodatkowa podaż ** w wysokości 65 ton, to kate
goria II, która stosuje kapitał wynoszący 100, będzie sprzeda
wała swój produkt również za 120 f. szt., według jego w ar
tości. Wynosi to 1 f. szt. 1612/i3 szylinga za tonę. Jeżeli wresz
cie okaże się niezbędna dodatkowa podaż w wysokości 60 ton,
które mogą być dostarczone tylko przez kategorię I, to katego* W rękopisie-, niew ydajnej. - Red.
** W r ęko p isie: popyt. - R ed.
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ria ta będzie sprzedawała swój produkt także według jego
wartości, osiągając 120 i. szt., co wynosi po 2 f. szt. za tonę.
Gdyby sprawy miały taki przebieg, to od chwili ukazania się
na rynku produktów kategorii II kategoria III przynosiłaby
rentę różniczkową w wysokości 18е/ 13 f. szt., gdy tymczasem
przedtem przynosiła jedynie rentę absolutną w wysokości
10 f. szt. Kategoria II zaczęłaby przynosić rentę różniczkową
w wysokości 10 f. szt. od chwili ukazania się na rynku pro
duktów kategorii I, a renta różniczkowa podniosłaby się w ka
tegorii III do 30 f. szt.
Jeżeli Ricardo posuwając się po linii zstępnej od katego
rii III do kategorii I nie natrafia już w kategorii I na rentę,
to dzieje się tak dlatego, że rozpatrując kategorię III wycho
dził z założenia, iż renta absolutna nie istnieje.
Nie ulega wątpliwości, że między ascending i descending
line istnieje wyraźna różnica. Jeżeli przechodzi się od kate
gorii I do kategorii III, wobec czego kategorie II i III dostar
czają jedynie additional supply, to wartość rynkowa równa
się nadal wartości indywidualnej produktu kategorii I, czyli
równa się 2 f. szt. A jeżeli przeciętny zysk równa się, w myśl
naszego założenia, 10%, to można przypuszczać, że kalkulacja
tego zysku uwzględnia cenę węgla (lub cenę pszenicy; można
tu wszędzie tonę węgla zastąpić przez kwarter pszenicy itp.),
węgiel bowiem stanowi nader poważną pozycję zarówno w
konsumpcji robotnika w charakterze środka utrzymania, jak
i w kapitale stałym w charakterze matićre instrumentale. Moż
na tedy również przypuszczać, że stopa wartości dodatkowej
byłaby wyższa, a tym samym byłaby też wyższa sama wartość
dodatkowa, a więc i stopa zysku przekraczałaby 10%, gdyby
kategoria I była bardziej produkcyjna, czyli wartość tony węgla
wynosiła mniej niż 2 f. szt. Ale tak właśnie było, kiedy kate
goria III stanowiła punkt wyjścia. Wartość rynkowa tony
węgla równała się wtedy tylko 1 f. szt. 12 szylingom. Kiedy
na rynku ukazały się produkty kategorii II, wartość ta wzrosła
||582| do 1 f. szt. 1612/i3 szylinga, a w końcu, kiedy na rynku
ukazały się produkty kategorii I, wartość ta wzrosła do 2 f. szt.
Można więc przypuszczać - jeżeli się założy, iż wszystkie inne
okoliczności, czas trwania pracy dodatkowej, inne warunki
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produkcji itd. pozostawały czymś stałym i unchanged [nie
zmiennym] - że stopa zysku była wyższa -{stopa wartości do
datkowej była wyższa, gdyż tańszy był jeden z elementów
płacy roboczej; już wskutek wyższej stopy wartości dodatko
wej większa była masa wartości dodatkowej, a zatem wyższa
też była stopa zysku; ale ponadto - przy tak zmodyfikowanej
wartości dodatkowej - stopa zysku jeszcze i dlatego wzrosła,
że potaniał jeden z elementów kosztu kapitału stałego), kiedy
w eksploatacji znajdowała się tylko kategoria III, że obniżyła
się, kiedy na rynku ukazały się produkty kategorii II, i spadła
w końcu do 10% jako do lowest level [najniższego poziomu],
kiedy na rynku ukazały się produkty kategorii I. Należałoby
więc w tym wypadku przypuszczać, że (nie zważając na owe
dane, które stanowiły punkt wyjścia) stopa zysku równała się
np. 12%, kiedy w eksploatacji znajdowała się tylko katego
ria III; że spadła do 11%, kiedy na rynku ukazały się pro
dukty II, i obniżyła się w końcu do 10%, kiedy na rynku uka
zały się produkty kategorii I. W tym case renta absolutna
w kategorii III równałaby się 8 f. szt., gdyż cena kosztu wy
nosiłaby 112 f. szt.; równałaby się 9 f. szt. wraz z ukazaniem
się na rynku produktów kategorii II, gdyż cena kosztu równa
łaby się wtedy 111 f. szt., i podniosłaby się w końcu do 10 f.
szt., gdyż cena kosztu spadłaby do 110 f. szt. Nastąpiłaby tu
zatem zmiana stopy samej renty absolutnej, w odwrotnym
mianowicie stosunku do change stopy zysku. Stopa renty wzra
stałaby progresywnie, gdyż stopa zysku spadałaby progre
sywnie. Stopa zysku spadałaby jednak wskutek zmniejszającej
się wydajności pracy w kopalniach, w rolnictwie itp. oraz
wskutek odpowiadającej temu zjawisku wzrastającej drożyzny
środków utrzymania i matieres instrumentales.
[с)] R o z w a ż a n i a n a t e m a t w p ł y w u z m i a n y w a r t o ś c i
środków utrzymania i materiałów surowych
(a w i ę c i z m i a n y w a r t o ś c i m a s z y n ) n a o r g a n i c z n y
skład kapitału

W powyższym wypadku stopa renty podniosła się, gdyz
obniżyła się stopa zysku. Czy dlatego obniżyła się, że nastąpiła
zmiana organicznego składu kapitału? Jeżeli przeciętny skład
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kapitału równał się 80c -j- 20v, to czy taki skład pozostał na
dal? Zakłada się, że normalny dzień pracy się nie zmienia.
W przeciwnym wypadku wpływ podrożenia środków utrzy
mania może być sparaliżowany. Należy tu rozróżniać dwie
okoliczności. Po pierwsze, podrożenie środków utrzymania,
a zatem zmniejszenie pracy dodatkowej i wartości dodatko
wej. Po wtóre, podrożenie du capital constant, gdyż może
podnieść się wartość de la matiere instrumentale, jak w wy
padku z węglem, bądź innego elementu du capital constant,
nasion, jak w wypadku z pszenicą, albo też dlatego, że wsku
tek podrożenia pszenicy może wzrosnąć cena kosztu innego
raw produce (material) [produktu surowego (materiału su
rowego)]. Wreszcie, jeżeli produktem, który podrożał, było
żelazo, miedź itd., to podniosła się wartość materiału suro
wego, używanego przez niektóre gałęzie przemysłu, i mate
riału surowego, używanego do produkcji maszyn (włączając
w to naczynia) dla wszystkich gałęzi przemysłu.
Z jednej strony zakłada się, że nie uległ zmianie organiczny
skład kapitału. Oznacza to, że nie nastąpiła zmiana sposobu
produkcji, która by w stosunku do wielkości zastosowanego
kapitału stałego zmniejszyła lub zwiększyła niezbędną ilość
zastosowanej żywej pracy. Wymagana jest nadal taka sama
liczba robotników (the limits of the normal working day re
maining the same [granice normalnego dnia pracy pozostają
bez zmiany]), aby przetworzyć taką samą ilość materiału su
rowego za pomocą takiej samej liczby maszyn itp. albo, gdzie
nie ma się do czynienia z materiałem surowym, aby uruchomić
taką samą ilość maszyn, narzędzi itp. Oprócz tego pierwszego
punktu widzenia, który należy uwzględnić rozpatrując orga
niczny skład kapitału, w rachubę wchodzi jeszcze inny punkt
widzenia, mianowicie podyktowany przez zmianę wartości
elementów kapitału, mimo że jako wartości użytkowe stosuje
się je nadal w takich samych ilościach. Należy tu rozróżniać
z kolei następujące momenty:
1. Zmiana wartości oddziałuje w jednakowym stopniu na
oba elementy - na kapitał zmienny i stały. W praktyce nigdy
się to chyba nie zdarza. Wzrost wartości niektórych produktów
rolnych, jak pszenica itd., wywołuje podrożenie płacy robo
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czej (niezbędnej) i materiału surowego (na przykład nasion).
Wzrost wartości węgla wywołuje w przeważnej części gałęzi
przemysłu podrożenie niezbędnej płacy roboczej oraz de la
matiere instrumentale. Jednakże w pierwszym wypadku zwyż
ka płacy roboczej następuje we wszystkich gałęziach prze
mysłu, podrożenie zaś materiału surowego - tylko w niektórych.
Gdy mowa o węglu, to wchodzi on w skład płacy roboczej
w stosunkowo mniejszej ilości niż do produkcji. A więc w ge
neral capital [łącznym, kapitale] zmiana wartości węgla i psze
nicy nie mogłaby oddziaływać w jednakowym stopniu na oba
elementy kapitału. Przypuśćmy jednak, że jest to możliwe.
Załóżmy, że wartość produktu, wytworzonego przez kapitał
składający się z 80c -f- 20v, równa się 120. Gdy chodzi o ge
neral capital, wartość produktu i jego cena kosztu równają się
sobie. Różnica między wartością a ceną kosztu wyrównała się
właśnie w wypadku of general capital. Przypuśćmy, że podnie
sienie się wartości takiego artykułu, jak węgiel, który w myśl
naszego założenia wchodzi w takiej samej stosunkowo ilości
do obu części składowych kapitału, wywołuje dla obu elemen
tów wzrost kosztów o jedną dziesiątą. Wtedy za 80c można
by nabyć tylko tyle towarów, ile przedtem można było kupić
(w przybliżeniu) za 70c, kwotą 20v zaś można by opłacić tyl
ko taką liczbę robotników, jaką przedtem można było opłacić
(w przybliżeniu) kwotą 18v. Albo też po to, aby kontynuować
produkcję w dotychczasowej skali, trzeba teraz wyłożyć (w
przybliżeniu) 90c i 22v. Wartość produktu wynosi nadal 120,
lecz wyłożono 112 (90 kapitału stałego i 22 - zmiennego).
Zysk równa się więc 8, co w stosunku do 112 stanowi Vi4,
czyli 71/7%. Zatem wartość produktu, na którego wytworzenie
wyłożono kapitał w wysokości 100, wynosi teraz 107V7.
W jakim stosunku wchodzą teraz do tego nowego kapitału
с i v? Przedtem v i с miały się do siebie jak 20 : 80, czyli
jak 1 : 4. Teraz - jak 22 : 90, czyli jak 11 : 45. Otóż V4 =
= 45/iso; n /45 = 44/ i 80* Znaczy to, że kapitał zmienny w sto
sunku do stałego zmniejszył się o V180. ||583| Aby więc przy
puścić, zgodnie z założeniem, że podrożenie węgla itd. wpły
wa na obie części kapitału w takim samym stosunkowo stop
niu, musimy wziąć liczby 88c + 22v, wartość bowiem pro
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duktu równa się 120; z tego schodzi jako wyłożony kapitał
88 —
J—22 = 110. Pozostaje 10 jako zysk. A 22 : 88 = 20 :80.
Stosunek między с a v pozostaje taki sam, jak w poprzednim
kapitale. Podobnie jak przedtem, v tak się ma do с jak 1 do
4. Ale 10, zysk, w stosunku do 110 równa się V n , czyli 9ł/n%Jeżeli więc ma się nadal produkować w takiej samej skali, to
należy ulokować w produkcji kapitał w wysokości 110, gdy
tymczasem przedtem lokowano 100, a wartość produktu równa
się nadal 120 [89h Ale kapitał w wysokości 100 miałby skład:
80c + 20v, przy czym wartość produktu równałaby się 109Vn.
Gdyby w powyższym wypadku wartość owych 80c nie uległa
zmianie, a zmieniłaby się jedynie wartość v, gdybyśmy więc
zamiast 20v mieli 22v, to poprzednia proporcja 20 : 80, czyli
10 : 40, przekształciłaby się teraz w 22 : 80, czyli 11 : 40. Gdy
by nastąpiła taka zmiana, kapitał wynosiłby obecnie 80c -f+ 22v, wartość zaś produktu - 120. A więc wyłożona suma
wynosiłaby 102, zysk zaś - 18, czyli 1733/si%- Ale 22 tak się
ma do 18 jak 2129/si do 17м/б1. Jeżeli do uruchomienia ka
pitału stałego o wartości 80 trzeba wyłożyć na płacę roboczą
kapitał w wysokości 22v, to do uruchomienia kapitału stałego
o wartości 7822/5i potrzeba 2129/ ó i v . W edług tej proporcji,
z kapitału w wysokości 100 mogłoby na maszyny i mate
riał surowy wypaść tylko 7822/si, na płacę roboczą musiano
by przeznaczyć 2129/si, gdy tymczasem przedtem 80 wypa
dało na materiał surowy itp., a tylko 20 na płacę robo
czą. Wartość produktu równa się teraz 11733/si, a skład k a
pitału = 7822/ 5ic + 2129/ 5i v . Ale 2129/51 + 1733/si =
= 39u / 5i. Przy poprzednim składzie kapitału cała dołączona
praca równała się 40, teraz zaś równa się 39u / 5i, czyli wy
nosi o 4% i mniej niż przedtem, nie dlatego, że capital con
stant zmienił swą wartość, lecz dlatego, że trzeba przetwo
rzyć mniej capital constant, a więc kapitał w wysokości 100
może uruchomić nieco mniej, aczkolwiek drożej opłaconej pra
cy niż przedtem.
Jeżeli tedy change jednego z elementów kosztów, w danym
wypadku podrożenie, wzrost wartości, zmienia jedynie płacę
roboczą (niezbędną), to konsekwencje tego są takie: po pierw
sze, obniża się stopa wartości dodatkowej; po drugie, stosując
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dany kapitał można przeznaczyć mniej na capital constant, na
materiał surowy i maszyny. Absolutna masa tej części kapitału
zmniejsza się w stosunku do kapitału zmiennego, co przy in
nych nie zmieniających się okolicznościach musi wywołać
zawsze wzrost stopy zysku (jeżeli wartość kapitału stałego po
zostaje bez zmiany). Masa tej części kapitału zmniejsza się,
mimo że jej wartość się nie zmienia. Zmniejsza się jednak
stopa wartości dodatkowej i sama wartość dodatkowa, gdyż
przy obniżającej się stopie wartości dodatkowej liczba zatrud
nionych robotników nie wzrasta. Stopa wartości dodatkowej pracy dodatkowej - obniża się bardziej niż stopa proporcji
między kapitałem zmiennym a stałym. Po to mianowicie, aby
uruchamiać taką samą masę kapitału stałego, trzeba nadal
zatrudniać taką samą łiczbę robotników, a więc stosować taką
samą absolutną ilość pracy. Ale ta absolutna ilość pracy za
wiera więcej pracy niezbędnej, a mniej pracy dodatkowej.
Za taką samą iłość pracy trzeba więc zapłacić drożej. Taki
sam kapitał - na przykład w wysokości 100 - może zatem
wykładać mniej na capital constant, musi bowiem wykładać
więcej na capital variable, aby uruchomić mniejszy capital
constant. Spadek stopy wartości dodatkowej nie łączy się tu
ze wzrostem absolutnej ilości pracy stosowanej przez określo
ny kapitał, czyli z powiększeniem liczby robotników zatrudnio
nych przez ten kapitał. Sama wartość dodatkowa nie może
tu więc wzrosnąć, kiedy stopa wartości dodatkowej spada.
Jeżeli tedy skład organiczny kapitału - gdy jego części skła
dowe rozpatrujemy w ich postaci materialnej jako wartości
użytkowe - nie ulega zmianie, jeżeli zatem zmiana organicz
nego składu kapitału nie jest wywołana przez change sposobu
produkcji w obrębie sfery, w której ulokowano kapitał, lecz
ma jedynie za przyczynę wzrost wartości siły roboczej, a prze
to podwyższenie niezbędnej płacy roboczej, co równa się
zmniejszeniu pracy dodatkowej, czyli stopy wartości dodat
kowej, które to zmniejszenie nie może być w danym wypadku
ani w całości, ani w części sparaliżowane przez zwiększenie
liczby robotników zatrudnionych przez kapitał danej wiel
kości - na przykład 100 - to spadek stopy zysku przypisać
należy po prostu zmniejszeniu się samej wartości dodatkowej.
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Ta sama przyczyna wywołuje wtedy zmianę organicznego skła
du kapitału, która - przy niezmienionym sposobie produkcji
i niezmienionym stosunku między zastosowanymi ilościami pra
cy bezpośredniej i accumulated labour - stąd tylko się bierze,
że zmianie uległa wartość (proporcjonalna wartość) zastoso
wanych ilości. Taki sam kapitał stosuje ||584| proporcjonalnie
o tyle mniej pracy bezpośredniej, o ile stosuje mniej kapitału
stałego, płaci jednak drożej za tę mniejszą ilość pracy. Dlatego
też może stosować tylko mniej kapitału stałego, gdyż ta mniej
sza ilość pracy, uruchamiająca ową mniejszą ilość kapitału
stałego, pochłania większą część łącznego kapitału. Aby uru
chomić kapitał stały w wysokości 78, musi się teraz wyłożyć
np. 22 na kapitał zmienny, gdy przedtem 20v wystarczało do
uruchomienia 80c.
A więc taki jest ów wypadek, kiedy podrożenie produktu,
którego wytwarzanie uzależnione jest od własności ziemi, od
działuje tylko na płacę roboczą. Odwrotny wynik nastąpiłby
w razie potanienia tego produktu.
Weźmiemy jednak teraz wypadek, który przewidzieliśmy
w naszym powyższym przypuszczeniu. Załóżmy, że podrożenie
produktu rolnego wpływa w stosunkowo takim, samym stopniu
na kapitał stały i zmienny. W myśl naszego założenia nie na
stępuje tu więc change organicznego składu kapitału. Po
pierwsze, nie ma change sposobu produkcji. Taka sama ab
solutna ilość of immediate labour [pracy bezpośredniej] uru
chamia nadal taką samą ilość of accumulated labom. Pro
porcje między tymi ilościami pozostają bez zmiany. Po dru
gie, nie ma change stosunku między wartościami of accumula
ted i immediate labour. Jeżeli podnosi się lub obniża wartość
jednej z nich, to w takim samym stosunku do jej względnej
wielkości zmienia się wartość drugiej, czyli pozostaje bez zmia
ny. Ale przedtem mieliśmy 80c -(- 20v, a wartość produktu
równała się 120. Teraz mamy 88c + 22v, a wartość produktu
równa się znów 120. D aje to 10 w stosunku do 110, czyli
9ł/n% , a więc dla 80c + 20v wartość w wysokości 109‘/u
Mieliśmy przedtem:
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K a p ita l

K a p ita ł

W a rto ść

S to p a

S to p a

sta ły

zm ie n n y

d o d a tk o w a

zysku

w a rto śc i
d o d a tk o w e j

20

20

20"/»

100°/o

S to p a

S to p a
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Mamy teraz:
K a p ita l
sta ły

K a p ita ł
z m ie n n y

W a rto ść
d o d a tk o w a

zysku

w arto ści
d o d a tk o w e j

80

20

9V n

9V n0/»

455/n%

80c reprezentuje tu mniejszą ilość materiału surowego itd.,
20v w takim samym stosunku - mniejszą absolutną ilość pra
cy. M ateriał surowy itd. zdrożał, toteż ilość nabytego za 80 ma
teriału surowego itd. zmniejszyła się, wymaga przeto, jako że
sposób produkcji się nie zmienił, mniejszej ilości of immedia
te labour. Ale ta mniejsza ilość of immediate labour kosztuje
tyle, ile przedtem kosztowała większa ilość of immediate la
bour, i zdrożała akurat w takim samym stopniu, a więc zmniej
szyła się też w takim samym stosunku, jak materiał surowy
itd. Gdyby tedy wartość dodatkowa nie uległa zmianie, stopa
zysku obniżyłaby się w takim samym stosunku, w jakim zdro
żał materiał surowy itd., czyli w jakim zmienił się stosunek
wartości capital variable do wartości capital constant. Ale
stopa wartości dodatkowej nie pozostała bez zmiany, lecz
zmieniła się w takim samym stosunku, w jakim wzrosła w ar
tość kapitału zmiennego.
Weźmy przykład.
Wartość funta bawełny podniosła się z 1 szylinga do
2 szylingów. Za 80 f. szt. (przypuśćmy tu, że wartość maszyn
itd. równa się zeru) można było przedtem kupić 1600 funtów
bawełny. Teraz za 80 f. szt. można kupić zaledwie 800 fun
tów bawełny. Aby przerobić na przędzę 1600 funtów bawełny,
trzeba było przedtem wydać na płacę roboczą 20 f. szt., co
odpowiada, dajmy na to, zatrudnieniu 20 robotników. Aby
przerobić na przędzę 800 funtów bawełny, potrzeba tylko
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10 robotników, gdyż nie zmienił się sposób produkcji. Tych
10 robotników kosztowałoby przedtem 10 £. szt., a teraz
kosztuje 20 f. szt., zupełnie tak samo jak owe 800 funtów ba
wełny kosztowało przedtem 40 f. szt., a obecnie kosztuje 80.
Przypuśćmy teraz, że zysk równał się przedtem 20%. Zakłada
się tym samym, co następuje:
K a p ita ł
•ta ły

K a p ita ł
z m ie n n y

W a rto ść
d o d a tk o w a

S to p a
w a rto ś c i

S to p a
zy sk u

P ro d u k t

d o d a t-

C en a
f u n ta
p rzę d z y

k o w ej

80 f. szt. 20 f. szt.
= 1600 = 20 ro
funtbm botnikom
bawełny
80 f. szt. 20 f. szt.
= 800
= 10 ro
funtom botnikom
bawełny

20 f. szt.

100%

20 %

1600
funtów
przędzy

1 szyling
6 pensów

10 f. szt.

50%

10%

800
funtów
przędzy

2 szylingi
9 pensów

Jeżeli mianowicie wartość dodatkowa wytwarzana przez
20 robotników równa się 20, to wytwarzana przez 10 robot
ników równa się 10, aby ją wytworzyć, trzeba jednak po
dawnemu zapłacić 20 f. szt., gdy tymczasem według poprzed
niego stosunku płaciło się tylko 10 f. szt. Wartość produktu,
||5851 jednego funta przędzy, musi tu się w każdym razie
podnieść, bo zawiera on więcej pracy, accumulated labour (w
bawełnie, która wchodzi do przędzy) i immediate labour.
Gdyby podniosła się tylko wartość bawełny, a płaca robo
cza pozostała bez zmiany, to do przerobienia na przędzę
800 funtów bawełny trzeba byłoby nadal tylko 10 robotników.
Ale tych dziesięciu robotników kosztowałoby też tylko 10 f.
szt. A więc wartość dodatkowa w wysokości 10 f. szt. równa
łaby się po dawnemu 100%. Aby przerobić na przędzę 800 fun
tów bawełny, potrzeba 10 robotników, na których wykłada się
kapitał w wysokości 10 f. szt. Łączny wyłożony kapitał równa
się tedy 90 f. szt. Zakłada się więc nadal, że na 80 funtów
bawełny wypada 1 robotnik. Wobec czego na 800 funtów ba
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wełny wypada 10 robotników, a na 1600 funtów - 20 robotni
ków. Ile więc funtów bawełny mógłby teraz przerobić na przę
dzę łączny kapitał w wysokości 100 f. szt.? Za 888/o f. szt.
można by kupić bawełnę, a I I V 9 f. szt. wyłożyć na płacę ro
boczą.
Stosunek byłby następujący:
K a p ita l

K a p ita l

ita ty

z m ie n n y

.v’artość
d o d at
kow a

S to p a

S to p a

w a rto id

zysku

P ro d u k t

C en a
f u n ta
p rzę d z y

d o d a t
k o w ej

II I 8 8 6/o
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=

l l 1/»

8 8 8 8 /9 = l l

funta
bawełny

l l 1/»

f. szt. =
‘ /9

f. szt.

100«/«

l l 1/»

8888/э
funta
przędzy

2 szylingi
6 pensów

robotnika

W tym wypadku, kiedy wartość kapitału zmiennego pozo
staje taka sama, a więc stopa wartości dodatkowej się nie
zmienia, otrzymujemy taki oto wynik:
W wypadku I kapitał zmienny tak się ma do stałego jak
20 :8 0 = 1 : 4. W wypadku III kapitał zmienny ma się do
stałego jak I I V 9 : 888/э = 1 : 8, zmniejszył się tu więc sto
sunkowo o połowę, gdyż wartość kapitału stałego się po
dwoiła. Taka sama liczba robotników przerabia na przędzę
taką samą ilość bawełny, ale za pomocą kapitału w wyso
kości 100 f. szt. można teraz zatrudnić już tylko I I V 9 robot
nika, gdy za pozostałą sumę w wysokości 883/э f. szt. można
kupić zaledwie 8888/э funta bawełny, zamiast 1600 funtów,
jak za pozostałą sumę w wypadku I. Stopa wartości dodatko
we) pozostała bez zmiany. Jednakże wskutek change in the va
lue kapitału stałego kapitał w wysokości 100 f. szt. nie może
już zatrudnić takiej samej liczby robotników; zmienił się sto
sunek między kapitałem zmiennym i stałym. Zmniejsza się
przeto masa wartości dodatkowej, a tym samym i zysk, gdyż
tę wartość dodatkową oblicza się nadal w stosunku do takie
go samego wyłożonego kapitału. W pierwszym wypadku ka
pitał zmienny równał się Vi kapitału stałego (20 : 80) i Vs
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łącznego kapitału ( = 20). Teraz wynosi już tylko Ve kapitału
stałego (H V 9 : 888/ 9) i V9 (H V 9) łącznego kapitału w wy
sokości 100. Ale 100% od 100/5, czyli od 20, równa się 20,
a 100% od 100/9, czyli od H V 9, wynosi tylko llVfl. Jeżeli
płaca robocza nie zmienia się tutaj, czyli nie zmienia się w ar
tość kapitału zmiennego, to zmniejsza się absolutna wielkość
tego kapitału, gdyż podniosła się wartość kapitału stałego.
Dlatego zmniejsza się percentage [udział procentowy] kapita
łu zmiennego, a więc i sama wartość dodatkowa, jej wielkość
absolutna, a tym samym i stopa zysku.
Change in the vałue kapitału stałego [tutaj - wzrost] przy
niezmienionej wartości kapitału zmiennego i niezmienionym
sposobie produkcji, a więc przy takim samym stosunku wza
jemnym użytych ilości pracy, materiału surowego i maszyn,
wywołuje taką samą zmianę składu kapitału, jaka nastąpiła
by, gdyby wartość kapitału stałego pozostała nie zmieniona,
ale zastosowano by większą iłość tego kapitału, nie zmienio
nego pod względem wartości (a więc również większą sumę
jego wartości), w stosunku do kapitału wyłożonego na pracę.
Nieuchronnym następstwem tego jest zmniejszenie się zysku.
(Odwrotne zjawisko następuje przy zmniejszającej się wartości
kapitału stałego.)
N a odwrót, change in the value kapitału zmiennego (tu
taj - wzrost) powiększa kapitał zmienny w stosunku do stałego,
a więc i percentage kapitału zmiennego, czyli proporcjonalny
jego udział w łącznym kapitale. Niemniej jednak stopa zysku
obniża się tu zamiast wzrastać, sposób produkcji bowiem po
został bez zmiany. Stosuje się nadal taką samą ilość pracy ży
wej, aby przekształcić w produkt taką samą ilość materiału
surowego, maszyn itd. Tutaj, jak i w powyższym wypadku,
można za pomocą takiego samego kapitału, wynoszącego 100,
||586| uruchomić jedynie mniejszą ogólną ilość of immediate
and accumulated labour; ale ta mniejsza ilość pracy kosztuje
drożej. Niezbędna płaca robocza wzrosła. Większa część tej
mniejszej ilości pracy zastępuje niezbędną pracę, mniejsza jej
część stanowi tedy pracę dodatkową. Stopa wartości dodat
kowej obniżyła się, gdy jednocześnie zmniejszyła się liczba
robotników, czyli łączna ilość pracy, podporządkowana temu
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samemu kapitałowi. K apitał zmienny powiększył się w sto
sunku do kapitału stałego, a przeto i do łącznego kapitału,
mimo że ilość zastosowanej pracy zmniejszyła się w stosunku
do ilości kapitału stałego. Dlatego zmniejsza się wartość do
datkowa, a wraz z nią i stopa zysku. W poprzednim wypad
ku zmniejszyła się stopa zysku, gdyż przy niezmienionej stopie
wartości dodatkowej zmniejszył się kapitał zmienny w stosun
ku do kapitału stałego, a przeto i do łącznego kapitału, czyli
zmniejszyła się wartość dodatkowa, gdyż przy niezmienionej
stopie wartości dodatkowej zredukowano liczbę robotników,
zmniejszył się mnożnik tej wartości. Tym razem stopa zysku
obniża się, gdyż kapitał zmienny powiększa się w stosunku
do stałego, a więc i do łącznego kapitału; ale temu powięk
szeniu kapitału zmiennego towarzyszy zmniejszenie ilości za
stosowanej pracy (zastosowanej przez ten sam k ap itał); czyli
wartość dodatkowa zmniejszyła się dlatego, że obniżenie się
jej stopy związane jest ze zmniejszeniem się ilości zastosowa
nej pracy. Opłacona praca wzrosła w stosunku do kapitału
stałego, ale łączna ilość zastosowanej pracy zmniejszyła się.
A więc te zmiany wartości wpływają zawsze na samą w ar
tość dodatkową, której absolute amount [absolutna ilość]
zmniejsza się w obu wypadkach, zmniejsza się bowiem jeden
z obu jej czynników albo zmniejszają się oba te czynniki;
w jednym wypadku wartość dodatkowa zmniejsza się dlatego,
że przy takiej samej stopie wartości dodatkowej zmniejsza
się liczba robotników, w drugim wypadku wartość dodatkowa
zmniejsza się dlatego, że zmniejsza się zarówno stopa wartości
dodatkowej, jak i liczba robotników zatrudnionych per cent
[na 100 jednostek] kapitału.
Dochodzimy w końcu do wypadku II, w którym change in
che value produktu rolnego oddziałuje w takim samym sto
sunkowo stopniu na obie części kapitału, a więc tej zmianie
wartości nie towarzyszy change in the organie composition of
capital.
Wartość funta przędzy podnosi się w tym wypadku (patrz
str. 584 t90l) z 1 szylinga 6 pensów do 2 szylingów 9 pensów,
jest bowiem produktem większego niż przedtem czasu pracy.
Funt przędzy zawiera wprawdzie taką samą ilość o f imme359
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diate labour (aczkolwiek więcej pracy opłaconej i mniej nie
opłaconej) jak przedtem, ale za to więcej accumulated labour.
Change in the value of cotton [Zmiana wartości bawełny]
z 1 do 2 szylingów sprawia, że do wartości jednego funta
przędzy wchodzą teraz 2 szylingi zamiast 1 szylinga.
Przykład II na str. 584 jest jednak niewłaściwie sformuło
wany. Mieliśmy:
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bawełny

Praca 20 robotników wyraża się w 40 f. szt. Połowę tej
kwoty stanowi tu praca nieopłacona, a przeto 20 - wartość
dodatkowa. W tym stosunku 10 robotników wytworzy w ar
tość równającą się 20 f. szt., która to suma składa się
z 10 f. szt. płacy roboczej i 10 f. szt. wartości dodatkowej.
Gdyby zatem wartość siły roboczej podniosła się w takim
samym stosunku jak wartość materiału surowego, czyli gdyby
się podwoiła, to równałaby się 20 f. szt. dla 10 robotników,
tak jak przedtem równała się 20 f. szt. dla 20 robotników.
W takim wypadku nie byłoby pracy dodatkowej. Jeżeli bo
wiem wartość, którą dostarcza 20 robotników, równa się
w pieniądzu 40 f. szt., to wartość, którą dostarcza 10 robotni
ków, równa się w pieniądzu 20 f. szt. N ie jest to możliwe.
Gdyby tak było, znikłaby podstawa produkcji kapitalistycz
nej.
Ponieważ jednak zmiana wartości kapitału stałego i zmien
nego powinna być (proporcjonalnie) taka sama, będziemy mu
sieli ów wypadek inaczej ująć. Przypuśćmy tedy, że wartość
bawełny podniosła się o jedną trzecią; za 80 f. szt. kupuje
się teraz 1200 funtów bawełny, gdy tymczasem przedtem ku
powało się 1600. Przedtem 1 f. szt. = 20 funtom bawełny,
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czyli 1 funt b a b in y = 1/20 f. szt. = 1 szylingowi. Teraz
1 f. szt. = 15 funtom bawełny, czyli 1 funt bawełny =
= V 15 f- szt. = 11/3 szylinga, czyli 1 szylingowi 4 pensom.
Przedtem 1 robotnik kosztował 1 f. szt., a teraz kosztuje
IV 3 f. szt. = 1 f. szt. 6 2/ з szylinga, czyli 1 f. szt. 6 szylingom
8 pensom, a to dla 15 robotników daje sumę 20 f. szt.
(15 f. szt. + 15/3 f. szt.). ||587| Ponieważ 20 robotników wy
twarza wartość w wysokości 40 f. szt., to 15 robotników pro
dukuje wartość w wysokości 30 f. szt. Z tej kwoty 20 f. szt.
stanowi płacę tych robotników, a 10 f. szt. - wartość dodat
kową, czyli pracę nieopłaconą.
Mamy w ięc:
K a p ita l

K a p ita l

W a rto ść

S to p a

s ta ły

zm ie n n y

d o d a tk o w a

w a rto śc i zysku

S to p a

P ro d u k t

C ena
f u n ta
p rzę d z y

d o d a t
kow e)

IV 80
f. szt.
= 1200
funtom
bawełny

20 f. szt.
= 15 tobotnikom

10 f. szt.

50°/o

10°/«

1200
funtów
przędzy

1 szyling
10 pensów

Z tej kwoty wynoszącej 1 szyling 10 pensów na bawełnę *
wypada 1 szyling 4 pensy, a na pracę 6 pensów.
Produkt podrożał, gdyż bawełna jest o jedną trzecią droż
sza. Produkt podrożał jednak nie o jedną trzecią. Przedtem,
w wypadku I, równał się 18 pensom, gdyby więc zdrożał o jed
ną trzecią, równałby się teraz 18 + 6 pensów = 24 pensom,
a równa się tylko 22 pensom. Przedtem w 1600 funtach przę
dzy tkwiło pracy za 40 f. szt., czyli w 1 funcie przędzy za
V40 f. szt., czyli za 20/4o szylinga, czyli za V2 szylinga, czyli
za 6 pensów. Teraz 1200 funtów przędzy zawiera pracy za
30 f. szt., czyli 1 funt zawiera pracy również za V40 f. szt.,
czyli za V2 szylinga, czyli za 6 pensów. Chociaż praca podro
żała w takim samym stopniu jak materiał surowy, to jednak
ilość pracy bezpośredniej zawarta w 1 funcie przędzy pozosta* W r ęko p isie : przędzę. - R ed,
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ła taka sama, mimo że przeważa w niej teraz praca opłacona
nad nieopłaconą. Dlatego też ta zmiana in the value of wages
wcale nie zmienia wartości funta przędzy, wartości produktu.
W ypada tu, jak i przedtem, na pracę tylko 6 pensów, gdy
tymczasem na bawełnę, na którą wypadał przedtem 1 szyling,
wypada teraz 1 szyling 4 pensy. Jeżeli towar będzie się sprze
dawało według jego wartości, to w ogóle change in the value
of wages nie może wywołać żadnej zmiany ceny produktu.
Przedtem jednak z 6 pensów 3 pensy wypadały na płacę ro
boczą i 3 pensy na wartość dodatkową. Teraz z 6 pensów 4
pensy przypadają na płacę roboczą, a 2 pensy na wartość do
datkową. I rzeczywiście 3 pensy płacy roboczej na 1 funt przę
dzy dają (na 1600 funtów przędzy 3 X 1600 pensów = 20
f. szt., a 4pensy na 1 funt dają na 1200 funtów przędzy
4 X 1200 = 20 f. szt. Ale 3 pensy na 15 pensów (1 szyling
za bawełnę i 3 pensy za płacę roboczą) dają w pierwszym
wypadku zysk w wysokości Vs — 20%. Natomiast 2 pensy na
20 pensów (16 pensów za bawełnę i 4 pensy za płacę robo
czą) dają zysk w wysokości Vio, czyli 10%.
Gdyby w powyższym przykładzie cena bawełny pozostała
bez zmiany, to otrzymalibyśmy taki wynik: 1 robotnik prze
rabia na przędzę - ponieważ we wszystkich przykładach spo
sób produkcji pozostaje bez zmiany - 80 funtów bawełny i jej
funt równa się znów 1 szylingowi.
K apitał dzieli się teraz w następujący sposób:
K a p ita ł

K a p ita ł

W a rto ś ć

c ta ły

z m ie n n y

d o d a tk o w a

S to p a

S to p a

P ro d u k t

w a rto ś c i zysku

С ела
fu n ta
przęd zy

d o d a t
ko w ej

731/» f. szt.
= 1466*/»
funta
bawełny

26*/»
f. szt.
(20 ro-

13‘/s
f. szt.

50°/o

13V»% 1466*/»
funta
przędzy

l 9/ u
szylinga

botników)

Powyższa kalkulacja nie jest możliwa: jeżeli bowiem 1 ro
botnik przerabia na przędzę 80 funtów bawełny, to 20 prze
rabia 1600 funtów, a nie 14662/з, gdyż zakłada się, że sposób
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produkcji nie uległ zmianie. Inna płaca otrzymywana przez
robotnika w niczym nie może zmienić tego faktu. Przykład
należy tedy ująć inaczej.
K a p ita ł

K a p ita ł

W a rto ść

S to p a

S to p a

s ta ły

z m ie n n y

d o d a t-

w a rto śc i

zysku

кo w a

Produkt

С ела
fu n ta
p rzę d z y

d o d a t
ko w ej

II 75 f. szt.
= 1500
funtom
bawełny

25 f. szt. 12'/г
(18s/ i to- f. szt.
botnilta)

50°/#

12V*% 1500
funtów

1 szyling
6 pensów

przędzy

Z tych 6 pensów 4 pensy wypadają na płacę roboczą, a 2 na zysk. 2 tak się ma do 16 jak 1 do 8 = 121/г%.
Wreszcie, gdyby kapitał zmienny zachował swą poprzednią
wartość, tzn. gdyby na 1 robotnika wypadał 1 f. szt., gdy
tymczasem wartość kapitału stałego tak by się zmieniła, że
1 funt bawełny * kosztowałby nie 1 szylinga, lecz 1 szyling
4 pensy, czyli 16 pensów, mielibyśmy wówczas:

K a p ita ł

С ела

W a rto ść

S to p a

d o d a t-

w a rto śc i zysku

f u n ta

kow a

d o d a t.

przęd zy

III 84Vte
1515/i9
f. szt. =
f. szt.
1263«/to (1516/io
funta
robotbawetny nika)

15ls/io

f. szt.

S to p a

P ro d u k t

K a p ita ł
zm ie n n y

100°/o 1515/t9°/o

1263s/ia
funta
przędzy

1 szyling
10 pensów

||588| Zysk równałby się 3 pensom. W stosunku do 19 pen
sów stanowi to dokładnie 1515/i9%.
Porównajmy teraz ze sobą wszystkie 4 wypadki, poczyna
jąc od I, w którym nie dokonała się jeszcze zmiana wartości.
* W r ę k o p is ie : p rzę d z y . - R e d .
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K a p ita l
sta ły

K a p ita ł

W a rto ść

zm ie n n y

d o d a t
ko w a

d o d a t
k ow e)
100*/i

20 f. szt.

20

f. szt.

-

i. s z t.

= 1600

ro b o tn ik o m

I 80

20

S to p a
S to p a
w a rto śc i zysku

20*/*

P ro d u k /

C ena

Z ysk

f u n ta
p rzę d z y

1600

1 sz y lin g

fu n tó w

6 p e n só w

3 p en sy

przęd zy

fu n to m
b a w e łn y
I I 75
i. szt.

25 f. szt.
- 18*/*

“

ro b o tn ik a

1500

12V«
f. sz t.

50*/*

12V i *A

1500
fu o tó w

1 sz y lin g

2 p en sy

6 p e n só w

p rzę d z y

fu n to m
b a w e łn y
111 84Vi*
f. szt.

1 5 « /u

15**/«

f. szt.

f. s z t.

100*/*

15«/is*/* 1263*/u
f u n ta
p rzęd zy

“ 1263*/*- “ 1 5 » /«
f u n ta
ro b o tn ik a
b a w e łn y
IV 80
f. sz t.
-= 1200

1 sz y lin g
3 pen sy
10 p e n só w

20 f. szt.

10

« 15
ro b o tn ik o m

f. szt.

50°/«

10*/o

1200

1 sz y lin g

fu n tó w

10 p e n só w

2 pensy

p rzęd zy

fu n to m
b a w e łn y

Cena produktu zmienia się w wypadku III i IV, zmieniła
się bowiem wartość du capital constant. N atom iast change in
value du capital variable nie wywołuje zmiany ceny, gdyż
absolutna ilość of immediate labour pozostaje taka sama i tyl
ko inaczej dzieli się na necessary labour oraz surplus labour.
Jak jednak przedstawia się wypadek IV, w którym zmiaha
wartości w takim samym stosunkowo stopniu oddziałała na
kapital stały i zmienny i oba te kapitały powiększyły się
o jedną trzecią?
Gdyby powiększyła się sama płaca robocza (wypadek II),
zysk zmniejszyłby się z 20 do 12!/2%, czyli o 7V2%. Gdyby
powiększył się sam capital constant (wypadek III), zysk
zmniejszyłby się z 20 do 1515/i9, czyli o 44/i9%. Ponieważ
w wypadku IV płaca robocza i kapitał stały powiększają się *
w jednakowym stopniu, przeto zysk zmniejsza się z 20 do
* W ręko p isie : spadają. - R ed.
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10%, czyli o 10%. Ale dlaczego nie zmniejsza się o 7V2 +
г 44/i9%, czyli о ЦЭТ/38, co stanowi sumę różnic z wypad
ków II i III? Należy uprzytomnić sobie, co znaczą owe 127/зв;
za ich sprawą zysk (w wypadku IV) musiałby zmniejszyć się
nie do 10, lecz do 8и /з8%. Masę zysku określa amount of
surplus value, a tę kwotę - zakładając, że stopa pracy dodat
kowej jest dana - określa liczba robotników. W wypadku I
zatrudnia się 20 robotników i połowa ich czasu pracy jest
unpaid [nieopłacona]. W wypadku II tylko trzecia część łącz
nej pracy stanowi unpaid labour, a więc następuje spadek
stopy wartości dodatkowej; prócz tego zatrudnia się mniej
0 IV 4 robotnika, a zatem zmniejsza się również liczba robot
ników, czyli łączna ilość pracy. W wypadku III mamy znów
taką samą stopę wartości dodatkowej jak w wypadku I, one
half of the working day unpaid [nieopłaconą połowę dnia
pracy], ale wskutek podniesienia się wartości kapitału stałego
liczba robotników spada z 20 do 1515/i9, czyli o 44/i9. W wy
padku IV liczba robotników zmniejsza się o 5 (gdy także
1 stopa wartości dodatkowej tak już znów nisko spadła, jak
w wypadku II, mianowicie do 4/з of the working day), czyli
z 20 do 15. W porównaniu z wypadkiem I liczba robotników
w wypadku IV jest mniejsza o 5, w porównaniu z wypad
kiem I I - o 33A, a w porównaniu z wypadkiem III - o 15/i9 ;
ale nie zmniejsza się ona w porównaniu z wypadkiem I
o IV 4 + 44/i9„ czyli o 535/76. W przeciwnym razie liczba za
trudnionych robotników w wypadku IV równałaby się 1441/76.
Wynik jest następujący: zmiany wartości towarów, które
wchodzą do capital constant albo variable - przy niezmienio
nym sposobie produkcji, czyli niezmienionym, materialnym
składzie kapitału (tzn. przy niezmienionym stosunku między
zastosowaną pracą bezpośrednią i nagromadzoną) - nie wy
wołują change in the organie composition of the capital, jeżeli
oddziałują na kapitał zmienny i stały w takim samym stosun
kowo stopniu jak w wypadku IV (w którym np. bawełna dro
żeje w takim samym stopniu jak pszenica, konsumowana przez
robotników). Stopa zysku spada tu (przy wzrastającej warto
ści kapitału stałego i zmiennego) po pierwsze dlatego, że z po
wodu podniesienia się płacy roboczej spada stopa wartości
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dodatkowej, a po wtóre dlatego, że zmniejsza się liczba ro
botników.
Jeżeli zmiana wartości odbija się jedynie na kapitale stałym
lub jedynie na zmiennym, to działa jak change in the organie
composition kapitału i wywołuje odpowiednią zmianę we
wzajemnym stosunku wartości części składowych kapitału, mi
mo że sposób produkcji się nie zmienia. Jeżeli zmiana w ar
tości oddziałuje tylko na kapitał zmienny, to wzrasta on w sto
sunku do kapitału stałego ||589| i do łącznego kapitału,
zmniejsza się jednak nie tylko stopa wartości dodatkowej, lecz
i liczba zatrudnionych robotników. Toteż stosuje się (wypa
dek II) mniej kapitału stałego (którego wartość się nie zmie
nia).
Jeżeli zmiana wartości oddziałuje tylko na kapitał stały, to
kapitał zmienny zmniejsza się w stosunku do kapitału stałego
i łącznego. Chociaż stopa wartości dodatkowej pozostaje bez
zmiany, to jednak amount tej wartości zmniejsza się, zmniej
sza się bowiem liczba zatrudnionych robotników (wypa
dek III).
Wreszcie mogłoby się zdarzyć, że zmiana wartości oddzia
łuje na oba kapitały, zarówno na capital constant, jak i na
variable, lecz w niejednakowym stopniu. Taki wypadek można
tylko sprowadzić do powyższych wypadków. Przypuśćmy, że
np. zmiana wartości tak oddziałuje na kapitał stały i zmien
ny, że wartość pierwszego z nich podnosi się o 10%, a dru
giego - o 5%. W takim wypadku, ponieważ każdy z nich
podnosi się o 5%, jeden o 5 + 5, drugi - o 5, mielibyśmy
do czynienia z case IV. Gdyby jednak kapitał stały zmienił
się ponadto o 5%, mielibyśmy wypadek III.
Zakładaliśmy wyżej, że następuje tylko wzrost wartości. Jej
obniżenie się pociągnęłoby za sobą odwrotny skutek. Prze
chodząc np. od wypadku IV do I, należałoby rozpatrzyć wy
padek, w którym obniżenie się wartości działa na obie części
składowe w takim samym stosunkowo stopniu. Aby uprzy
tomnić sobie, jaki wpływ wywiera obniżenie się wartości tyl
ko jednej części składowej, należałoby odpowiednio zmody
fikować wypadki II i III. 1589Ц
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II6001 Wywody powyższe o wpływie of variation of value
upon the organic composition of capital [zmiany wartości na
skład organiczny kapitału] uzupełnię jeszcze następującą uwa
gą: G dy chodzi o kapitały ulokowane w różnych gałęziach
produkcji, przy jednakowym ich składzie materialnym, wyższa
wartość zastosowanych maszyn lub materiału może więc wy
wołać różnicę w tym składzie. Gdyby np. cotton, silk, linen
and wool [przemysł bawełniany, jedwabniczy, lniany i weł
niany] miały jednakowy skład materialny kapitałów, to sama
tylko różnica wartości materiałów, stosowanych iprzcz te prze
mysły, wywołałaby zmianę w organicznym składzie tych ka
pitałów. 1600||

w

[d) Z m i a n y t ą c z n c j r e n t y
z a l e ż n o ś c i od z m i a n y w a r t o ś c i

rynkowej]

||589| Wracamy do tablicy A . Okazało się więc, że przy
puszczenie, w myśl którego zysk wynoszący 10% powstał
wskutek obniżania się stopy zysku (gdyż biorąc za punkt wyj
ścia kategorię III, stopa zysku miała wyższy poziom, w ka
tegorii II - niższy niż w kategorii III, jednakże wrciąż jeszcze
wyższy niż w kategorii I, w której równała się 10%), jest być
może trafne, mianowicie wtedy, kiedy zmiany następowały
rzeczywiście po descending line, lecz przypuszczenie to wcale
nie jest nieuchronnym następstwem stopniowania rent, samego
faktu istnienia rent różniczkowych, przeciwnie, to stopniowa
nie rent przy ascending line zakłada, iż stopa zysku przez cały
czas się nie zmienia.
Tablica B. Jak już wyjaśniliśmy wyżej, konkurencja kate
gorii III i IV zmusza tu kapitalistę eksploatującego katego
rię II do wycofania połowy swego kapitału. Przeciwnie, przy
descending line wyglądałoby to tak, że wymagana jest tylko
dodatkowa podaż 32V2 tony, hence [przeto] w kategorii II
należy ulokować jedynie kapitał w wysokości 50 f. szt.
Najciekawsza w tej tablicy jest jednak następująca okolicz
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ność: przedtem ulokowano kapitał w wysokości 300 f. szt.,
teraz - już tylko 250 f. szt., czyli mniej o jedną szóstą. Ilość
produktów pozostała jednak bez zmiany - 200 ton. W ydaj
ność pracy podniosła się tedy i wartość jednostki towaru spa
dła. Zmniejszyła się też łączna wartość towarów z 400 f. szt.
do 3693/ 13 f. szt. W porównaniu z tablicą A wartość rynkowa
tony spadła z 2 f. szt. do 1 f. szt. 1612/i3 szylinga, gdyż nową
wartość rynkową określa wartość indywidualna produktu ka
tegorii II, a nie, jak przedtem, wyższa wartość produktu ka
tegorii I. Mimo tych wszystkich okoliczności - zmniejszenia
się ulokowanego kapitału, zmniejszenia się łącznej wartości
produktu przy nie zmieniającej się ilości produktów, spadku
wartości rynkowej, eksploatacji bardziej urodzajnych katego
rii - renta w tablicy B, w porównaniu z tablicą A , podniosła
się absolutnie o 243/i3 f. szt. (943Лз wobec 70). Jeżeli przyj
rzymy się, w jakim stopniu poszczególne kategorie uczestniczą
w powiększeniu łącznej renty, to przekonamy się, że w kate
gorii II renta absolutna nie zmieniła się, gdy chodzi o jej
stopę, gdyż 5 f. szt. w stosunku do 50 f. szt. równa się 10%.
Ale suma renty absolutnej zmniejszyła się o połowę, z 10 do
5, gdyż kapitał ulokowany w kategorii II В zmniejszył się
o połowę, że 100 do 50. Zamiast powiększenia łącznej sumy
renty, kategória II В zmniejsza ją o 5 f. szt. N adto w kate
gorii II В znikła zupełnie renta różniczkowa, gdyż wartość
rynkowa równa się teraz wartości indywidualnej produktu ka
tegorii II. Zmniejsza to po raz drugi łączną sumę renty
o 10 f. szt. Razem więc renta w kategorii II zmniejszyła się
o 15 f. szt.
W kategorii III suma renty absolutnej nie zmieniła się, lecz
wskutek spadku wartości rynkowej spadła też wartość róż
niczkowa produktu tej kategorii; hence the differential rent
[a zatem i renta różniczkowa]. Wynosiła ona 30 f. szt. Teraz
wynosi zaledwie 186/ i 3 f. szt., czyli zmniejszyła się o l l 7/ i 3
f. szt. A więc w kategoriach II i III renta zmniejszyła się ra
zem o 267/i3 f- szt. Należy tedy zdać sprawę z powiększenia
się łącznej sumy renty nic o 243/i3 f. szt., jak się to na pierw
szy rzut oka wydaje, lecz o 5010/i3 f. szt. Ale nadto, jeżeli
chodzi o tablicę В w porównaniu z tablicą A , odpadła renta
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absolutna w kategorii I A wraz z wycofaniem z produkcji sa
mej kategorii I. Stanowi to więc dalsze zmniejszenie łącznej
sumy renty o 10 f. szt. W ten sposób należy summa summa
rum zdać sprawcę z kwoty 6010Лз f. szt. Ale tyle właśnie wy
nosi łączna suma renty w nowej kategorii IV B. A więc wzrost
łącznej sumy renty w tablicy В można objaśnić jedynie za
pomocą renty w kategorii IV B. Renta absolutna w katego
rii IV B, podobnie jak renta absolutna we wszystkich innych
kategoriach, równa się 10 f. szt. Ale renta różniczkowa w wy
sokości 5010/i3 f. szt. stąd się bierze, ||590| że wartość róż
niczkowa tony produktu kategorii IV równa się 10470/48i szy
linga i tę kwotę należy mnożyć przez 924/2, gdyż taka jest
liczba ton produkowanych przez tę kategorię. Urodzajność ka
tegorii II i III nie uległa zmianie; najmniej urodzajna katego
ria została zupełnie usunięta, a mimo to łączna suma renty
wzrasta, gdyż renta różniczkowa w samej tylko kategorii IV
jest wskutek jej stosunkowo wysokiej urodzajności większa, niż
była łączna renta różniczkowa w tablicy A . Renta różniczko
wa nie zależy od absolutnej urodzajności eksploatowanych
kategorii, od tego, że V2 kategorii II i kategorie III, IV [B są]
bardziej urodzajne niż kategorie I, II, III [А]. Renta różnicz
kowa w V2 II, III, IV [B] jest większa, niż była w katego
riach I, II, III [A], gdyż największa część dostarczonego pro
duktu - 92V2 tony - pochodzi z kategorii, w której wartość
różniczkowa produktu jest większa, niż była w ogóle w kate
goriach I, II, III [А]. Jeżeli dana jest wartość różniczkowa
produktu jakiejkolwiek kategorii, to absolute amount jej renty
różniczkowej zależy oczywiście od ilości jej produktu. Ale sa
ma ta ilość jest już uwzględniona przy obliczaniu i określaniu
wartości różniczkowej. Ponieważ kategoria IV za pomocą ka
pitału w wysokości 100 f. szt. wytwarza 92V2 tony, ni plus ni
inoins, przeto wartość różniczkowa tony tej kategorii w tabli
cy B, w której wartość rynkowa tony równa się 1 f. szt. 1612/ 1 3
szylinga, wynosi 10470/48i szylinga.
Łączna suma renty w tablicy A wynosi 70 f. szt. w stosunku
do kapitału w wysokości 300 f. szt., czyli 231/з%. Natomiast
w tablicy B, jeżeli pominąć 3/ i 3, wynosi 94 w stosunku do 250,
czyli 373/s%.
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Tablica C. Przypuszcza się tutaj, że gdy do eksploatacji
włączono już kategorię IV i wartość rynkową określa produkt
kategorii II, popyt nie pozostaje bez zmiany, jak w tablicy B,
lecz powiększa się wraz ze spadkiem ceny, wskutek czego cała
dostarczona przez kategorię IV dodatkowa podaż w wysoko
ści 92V2 tony zostaje wchłonięta przez rynek. Przy cenie
2 f. szt. za tonę rynek wchłonąłby tylko 200 ton; przy cenie
l n /i3 f. szt. za tonę popyt wzrasta do 292ł/a tony. Popełnili
byśmy błąd przypuszczając, że przy cenie l u / i 3 f. szt. za tonę
granice rynku muszą koniecznie być takie same jak przy cenie
2 f. szt. za tonę. Przeciwnie, rynek wraz ze spadkiem ceny
rozszerza się to a certain extent [do pewnego stopnia], nawet
gdy chodzi o tak powszechny środek wyżywienia, jakim jest
pszenica.
Ten oto jedyny punkt pragniemy przede wszystkim uwy
datnić w tablicy C.
Tablica D. Przypuszcza się tutaj, że rynek tylko wtedy
wchłania 292V2 tony, kiedy wartość rynkowa spada do 1s/e f.
szt., co stanowi cenę kosztu tony w kategorii I, która nie przy
nosi zatem renty, lecz tylko zwykły zysk w wysokości 10°/o.
Jest to ów wypadek, który Ricardo poczytuje za normalny
i nad którym należy przeto zastanowić się dokładniej.
Przypuszcza się tu de prime abord [od razu], jak w poprzed
nich tablicach, że zmiany następują po ascending line; później
rozpatrzymy ten sam proces po descending line.
Gdyby kategorie II, III i IV dostarczały tylko additional
supply w wysokości 140 ton, czyli dodatkową podaż, którą
rynek wchłania płacąc 2 f. szt. za tonę, to kategoria I nadal
określałaby wartość rynkową.
Sprawa ma się jednak inaczej. N a rynku znajduje się nad
wyżka w wysokości 92V2 tony, wytworzona przez katego
rię IV. Gdyby ta ilość stanowiła w ogóle nadmierny produkt,
absolutnie przekraczający potrzeby rynku, kategoria I zosta
łaby zupełnie wyparta z rynku, a kategoria II musiałaby
withdraw połowę swego kapitału, jak to widzimy w tabli
cy B. W tedy wartość rynkową określałaby kategoria II, jak
w tablicy B. Jednakże przypuszcza się, że przy dalszym spad
ku wartości rynkowej rynek zdoła wchłonąć owe 92*/г tony.
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Jak więc proces ten będzie się odbywał? Kategorie IV, III
i V2 H panują absolutnie na rynku. Znaczy to, że gdyby ry
nck mógł absolutnie wchłonąć nie więcej niż 200 ton, po
wyższe kategorie wyparłyby z rynku kategorię I.
Ale weźmy z początku stan faktyczny. N a rynku znajdują
się 292V2 tony, gdy przedtem znajdowało się na nim tylko
200 ton. Kategoria II sprzedawałaby swój produkt według
jego wartości indywidualnej, po 1п Лз f. szt., aby zdobyć
miejsce na rynku i wyprzeć z niego produkt kategorii I, któ
rego wartość indywidualna równa się 2 f. szt. Ponieważ jednak
i przy tej wartości rynkowej nie ma miejsca dla owych 292lh
tony, kategorie IV i III dopóty wywierają nacisk na katego
rię II, dopóki cena rynkowa nie spadnie do l 5/r> f. s , p r z y
której to cenie kategorie IV, III, II i I znajdują już dla swego
produktu nabywców na rynku i ten po tej ||5911 cenie ryn
kowej wchłania cały produkt. Wskutek tej obniżki ceny po
daż zrównała się z popytem. Z chwilą kiedy additional supply
przekracza granice pojemności rynku - w obrębie dawnej
wartości rynkowej - każda z kategorii stara się, rzecz prosta,
wcisnąć na rynek cały swój produkt, wypierając z niego pro
dukt innych kategorii. Może to nastąpić tylko przez obniżenie
ceny, a mianowicie przez obniżenie ceny aż do poziomu, przy
którym wszyscy znajdują nabywców. Jeżeli ta obniżka ceny
jest tak znaczna, że kategorie I, II itd. muszą sprzedawać
poniżej kosztów produkcji I*1!, to muszą one oczywiście with
draw z produkcji swój kapitał. Jeżeli się jednak okaże, iż
doprowadzenie produktu do ceny odpowiadającej sytuacji na
rynku nie wymaga tak znacznej obniżki, to przy tej nowej
wartości rynkowej łączny kapitał może pracować nadal w tej
sferze produkcji.
Ale nadto jest rzeczą oczywistą, że w tych warunkach nie
grunty najgorszych kategorii I i II określają wartość rynko
wą, lecz grunty najlepszych kategorii III i IV, a więc też i ren
ta uzyskiwana na najlepszych rodzajach gruntów określa ren
tę otrzymywaną z gorszych gruntów, jak to trafnie dla danego
przypadku zrozumiał StorchJ t8l
Kategoria IV sprzedaje po cenie, po której może wcisnąć
rynkowi cały swój produkt, przezwyciężając wszelki opór in
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nych kategorii. Cena ta wynosi 15/б f. szt. Gdyby kategoria
IV sprzedawała po wyższej cenie, chłonność rynku zmniej
szyłaby się i proces wzajemnego wypierania rozpocząłby się
na nowo.
Kategoria I określa wartość rynkową jedynie przy założe
niu, że additional supply ze strony kategorii II i in. jest tylko
dodatkową podażą, którą rynek wchłania w granicach w ar
tości rynkowej produktu kategorii I. Jeżeli dodatkowa po
daż jest większa, to kategoria I odgrywa zupełnie bierną rolę
i wskutek miejsca, które zajmuje na rynku, wywołuje tylko
odpowiednią reakcję ze strony kategorii II, III, IV aż do
chwili, kiedy cena spadnie tak nisko, że rynek stanie się dosta
tecznie pojemny, aby wchłonąć cały produkt. Okazuje się te
raz, że przy tej wartości rynkowej określanej in fact przez ka
tegorię IV sama ta kategoria prócz renty absolutnej płaci
jeszcze rentę różniczkową w wysokości 497/i2 f. szt., kate
goria III prócz renty absolutnej - rentę różniczkową w wy
sokości 171/г f. szt., natomiast kategoria II wcale nic płaci
renty różniczkowej, a renty absolutnej tylko część, 91/«
f. szt. zamiast 10 f. szt., a więc niecałą wysokość renty absolut
nej. Dlaczego? W prawdzie nowa wartość rynkowa w wyso
kości l 5/e f. szt. jest wyższa od ceny kosztu produktu kate
gorii II, jest jednak niższa od jego wartości indywidualnej.
Gdyby równała się jego wartości indywidualnej, to katego
ria II płaciłaby rentę absolutną w wysokości 10 f. szt., równa
jącą się różnicy między wartością indywidualną a ceną kosztu.
Ponieważ jednak nowa wartość rynkowa jest niższa od jego
wartości indywidualnej - faktyczna renta, którą produkt ten
płaci, równa się różnicy między wartością rynkową a ceną
kosztu, różnica ta jest wszakże mniejsza od różnicy między
wartością indywidualną tego produktu a jego ceną kosztu przeto kategoria II płaci tylko część swojej renty absolutnej,
mianowicie 9Vo f. szt. zamiast 10 f. szt.
{Faktyczna renta równa się różnicy między wartością ryn
kową a ceną kosztu.}
Renta absolutna równa się różnicy między wartością indy
widualną a ceną kosztu.
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Renta różniczkowa równa się różnicy między wartością ryn
kową a wartością indywidualną.
Faktyczna renta, czyli łączna renta, równa się rencie absolut
nej plus renta różniczkowa, alias równa się nadwyżce wartości
indywidualnej ponad cenę kosztu plus nadwyżka wartości ryn
kowej ponad wartość indywidualną, czyli równa się różnicy
między wartością rynkową a ceną kosztu.
Jeżeli więc wartość rynkowa równa się wartości indywidual
nej, to renta różniczkowa równa się zeru, a łączna renta równa
się różnicy między wartością indywidualną a ceną kosztu.
Jeżeli wartość rynkowa jest większa od wartości indywidual
nej, to renta różniczkowa równa się nadwyżce wartości ryn
kowej ponad wartość indywidualną, łączna renta zaś równa
się tej rencie różniczkowej plus renta absolutna.
Jeżeli wartość rynkowa jest mniejsza od wartości indywi
dualnej, lecz większa od ceny kosztu, to renta różniczkowa
stanowi wielkość ujemną, łączna renta więc równa się rencie
absolutnej plus ta ujemna renta różniczkowa, czyli minus nad
wyżka wartości indywidualnej ponad wartość rynkową.
Jeżeli wartość rynkowa równa się cenie kosztu, to renta
w ogóle równa się zeru.
Aby całą tę sprawę ująć w równaniach, oznaczmy rentę
absolutną literami RA, rentę różniczkową - RR, łączną ren
tę - ŁR, wartość rynkową - WR, wartość indywidualną WI i cenę kosztu - CK. Otrzymamy wtedy następujące równa
nia:
||5921 1. RA = W I — CK = + у
2. RR = W R — W I = x
3. ŁR = RA + RR = W R — W I + W I —
— CK = у + x == W R — CK.
If WR > niż W I, to W R — W I = + x. Hence RR jest
wielkością dodatnią, a ŁR = у -)- x.
W tedy W R — CK = у + x. Albo W R — у — x = CK,
albo WR = у + x + CK.
If WR < niż W I, to W R — W I = — x. Hence RR jest
wielkością ujemną, a ŁR = у — x.
A wtedy W R — CK = у — x. Albo W R + x = WI.
Albo W R + x — у = CK. Albo W R ==у — x + CK.
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If WR = WI, to RR = 0, x = 0, ponieważ W R — WI —
= 0. Hence ŁR = RA + RR = RA + 0 = W R — WI -f
-(- W I _ CK = 0 + W I — CK = W I _ CK = W R —
— CK = + y .
If WR = CK, to ŁR albo W R — CK = 0.
W warunkach, których istnienie założyliśmy, kategoria I nic
płaci renty. Dlaczego nie płaci? Dlatego, że renta absolutna
równa się różnicy między wartością indywidualną a ceną
kosztu. Renta różniczkowa zaś równa się różnicy między w ar
tością rynkową a wartością indywidualną. Otóż wartość ryn
kowa równa się tu cenie kosztu w kategorii I. Wartość indy
widualna w kategorii I równa się 2 f. szt. za tonę, wartość
rynkowa zaś równa się l 5/e f. szt. Renta różniczkowa w ka
tegorii I równa się więc 15/б f. szt. — 2 f. szt., czyli równa się
- Ve f. szt. Natomiast renta absolutna w kategorii I równa się
2 f. szt. — l 5/e f- szt., czyli równa się różnicy między w ar
tością indywidualną produktu a jego ceną kosztu, co wyno
si + Ve f. szt. Ponieważ więc rzeczywista renta w katego
rii I równa się rencie absolutnej (—
(—г/о f. szt.) i rencie różnicz
kowej (— Ve f. szt.), przeto równa się -f- Ve f. szt. — Vg fszt. = 0. Kategoria I nie przynosi tedy ani renty różniczko
wej, ani renty absolutnej, lecz tylko cenę kosztu. Wartość jej
produktu równa się 2 f. szt.; sprzedaje się go za l 5/e f. szt.,
czyli о Vi2 poniżej jego wartości, о 81/з% poniżej jego w ar
tości. Kategoria I nie może sprzedawać drożej, gdyż nie ona
określa rynek, lecz wbrew niej kategoria IV, III, II. Katego
ria I winna tylko dostarczać an additional supply po cenie
l 5/e f. szt
Ów fact, że kategoria I nie płaci renty, tym się tłumaczy,
iż wartość rynkowa równa się cenie kosztu jej produktu.
Ale fakt ten jest następstwem:
Po pierwsze, względnej nieurodzajności kategorii /. Kate
goria ta winna dostarczyć 60 additional tons po l 5/« f. szt.
Przypuśćmy', że zamiast 60 ton przy kapitale w wysokości
100 f. szt. dostarcza ona przy takim samym kapitale 64 tony,
czyli o 1 tonę mniej niż kategoria II. Wystarczyłoby tedy ulo
kować w kategorii I kapitał wynoszący tylko 933A f. szt., aby
dostarczyła ona 60 ton. Wartość indywidualna 1 tony pro
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duktu kategorii I równałaby się wtedy l 7/e f. szt., czyli 1 f. szt.
17V2 szylinga, jej cena kosztu zaś - 1 £. szt. 143/e szylinga.
A ponieważ wartość rynkowa równa się l 5/e f. szt. = 1 f. szt.
162/з szylinga, przeto różnica między ceną kosztu a wartością
rynkową wynosi 27/г4 szylinga. Stanowiłoby to na 60 ton
||5931 rentę w wysokości 6 f. szt. 17Va szylinga.
Gdyby tedy wszystkie warunki pozostały bez zmiany, a ka
tegoria I byłaby о V 15 (jako że 00/ i5 = 4 ) bardziej urodzajna,
płaciłaby ona jeszcze część renty absolutnej, wartość rynkowa
bowiem różniłaby się od ceny kosztu jej produktu, chociaż
różnica ta byłaby mniejsza od różnicy między jego wartością
indywidualną a jego ceną kosztu. Zatem w danym wypadku
najgorszy grunt przynosiłby jeszcze rentę, gdyby urodzajność
jego była większa od obecnej. Gdyby kategoria I była absolut
nie urodzajniejsza, niż jest obecnie, to kategorie II, III, IV
byłyby w porównaniu z kategorią I stosunkowo mniej urodzaj
ne. Różnica między wartością produktu kategorii I a w ar
tościami indywidualnymi produktów tych trzech kategorii by
łaby mniejsza. Toteż fakt, że kategoria I nie przynosi renty,
ma w takim samym stopniu za przyczynę to, że ona sama
nie jest absolutnie urodzajniejsza, jak i to, że kategorie II, III,
IV nie są stosunkowo mniej urodzajne.
A le po drugie: Przypuśćmy, że urodzajność kategorii I jest
dana, 60 ton przy kapitale w wysokości 100 f. szt. Gdyby ka
tegorie II, III, IV, a zwłaszcza kategoria IV, która ukazała
się na rynku w charakterze nowego konkurenta, były nie tyl
ko względnie, w stosunku do kategorii I, lecz absolutnie mniej
urodzajne, to kategoria I mogłaby przynosić rentę, mimo że ta
renta stanowiłaby tylko część renty absolutnej. Jeżeli bowiem
rynek wchłania 292*/г tony po l 5/e f. szt., to wchłonąłby
mniejszą liczbę ton, np. 280 ton według wyższej wartości ryn
kowej niż l 5/e f. szt. Ale wszelka wartość rynkowa, która jest
wyższa niż l 5/e f. szt., czyli jest wyższa od kosztów produkcji
w kategorii I, przynosi kategorii I rentę równającą się war
tości rynkowej minus cena kosztu w tej kategorii.
Można zatem również powiedzieć, że z powodu absolutnej
urodzajności kategorii IV kategoria I nie przynosi renty, gdyż
przynosiła rentę, dopóki konkurentami na rynku były tylko
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kategorie II i III, i przynosiiaby 14 nadal - w mniejszej co
prawda wysokości - mimo ukazania się na rynku kategorii
IV, mimo additional supply, gdyby kategoria IV za pomocą
wyłożonego kapitału w kwocie 100 f. szt. produkowała 80 za
miast 92V2 tony.
Po trzecie-. Założyliśmy, że gdy wykłada się kapitał w wy
sokości 100 f. szt., renta absolutna równa się 10 f. szt., czyli
10% od kapitału, czyli V11 ceny kosztu, że tedy 100 f. szt. ka
pitału ulokowanego w rolnictwie daje produkt o wartości
120 f. szt., przy czym zysk wynosi 10 f. szt.
Nie należy jednak sądzić, że jeżeli mówimy: w rolnictwie
wyłożono kapitał w wysokości 100 f. szt. i jeżeli jeden dzień
pracy równa się 1 f. sz t, to wyłożono 100 dni pracy. W ogóle,
jeżeli kapitał w wysokości 100 f. szt. równa się 100 dniom
pracy, to wytworzona za pomocą tego kapitału nowa wartość
nie równa się nigdy 100 dniom pracy, bez względu na to,
w jakiej gałęzi produkcji ulokowano ten kapitał. Jeżeli przy
puścimy, że 1 f. szt. złota równa się jednemu dwunastogodzinnemu dniu pracy i że jest to normalny dzień pracy, to po
pierwsze powstaje pytanie, według jakiej stopy wyzyskuje się
tu pracę, to. znaczy, ile godzin z liczby owych 12 robotnik
pracuje dla siebie, dla odtworzenia (jako ekwiwalentu) swej
płacy, a ile godzin pracuje gratis dla kapitalisty? Ile więc
trwa ów czas pracy, który kapitalista sprzedaje, nie zapła
ciwszy za niego, który zatem stanowi źródło wartości dodatko
wej, powiększenia kapitału? Jeżeli stopa wyzysku pracy wy
nosi 50%, to robotnik pracuje 8 godzin dla siebie, a 4 - gratis
dla kapitalisty. Produkt równa się 12 godzinom, równa się
1 f. szt. (gdyż w myśl naszego założenia 1 f. szt. złota zawie
ra 12 godzin czasu pracy). Z liczby tych 12 godzin, które
równają się 1 f. szt., 8 godzin zastępuje kapitaliście płacę ro
boczą, a 4 godziny stanowią jego wartość dodatkową. A więc
na płacę roboczą wynoszącą 131/ 3 szylinga wypada wartość
dodatkowa w wysokości 62/з szylinga, albo na wyłożony ka
pitał wynoszący 1 f. szt. wypada wartość dodatkowa w wy
sokości 10 szylingów, a zatem na kapitał w wysokości 100 f.
szt. - 50 f. szt. W takim wypadku wartość towaru wyprodu
kowanego za pomocą kapitału w wysokości 100 f. szt. równa
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łaby się 150 f. szt. Zysk kapitalisty polega w ogóle na sprze
daży zawartej w produkcie pracy nieopłaconej. Ze sprzedaży
tego, za co nic nie zapłacono, pochodzi normalny zysk.
||594| Natomiast drugie pytanie brzmi, jak następuje: jaki
skład organiczny ma kapitał? Tę część wartości kapitału, któ
ra składa się z maszyn itd. oraz z materiału surowego, repro
dukuje się po prostu w produkcie, zjawia się ona ponownie,
nie ulega zmianie. Za tę część składową kapitału kapitalista
musi płacić według jej wartości. Wchodzi ona przeto do pro
duktu jako dana, z góry przewidziana wartość. Jedynie pracę,
którą stosuje sam kapitalista, opłaca on zaledwie w części,
mimo że wchodzi ona w całości do produktu i mimo że ka
pitalista w całości ją nabywa. Jeżeli więc założymy, że obo
wiązuje wyżej wymieniona stopa wyzysku pracy, to wielkość
wartości dodatkowej osiąganej przez kapitały takiej samej
wielkości będzie zależała od ich składu organicznego. Jeżeli
kapitał a równa się 80c + 20v, to wartość produktu równa
się 110, zysk zaś wynosi 10 (chociaż w produkcie tkwi praca
nieopłacona w wysokości 50%). Jeżeli kapitał b składa się
z 40c + 60v, to wartość produktu równa się 130, zysk zaś
wynosi 30, chociaż w produkcie tkwi znów tylko praca nieopła
cona w wysokości 50%. Jeżeli kapitał с składa się z 60c +
+ 40v, to wartość produktu równa się 120, zysk zaś wynosi
20%, chociaż w produkcie znów tkwi praca nieopłacona w wy
sokości 50%. Zatem te trzy kapitały, równające się 300, przy
noszą razem zysk w wysokości 10 + 30 + 20 = 60. N a 100
daje to przeciętnie 20%. I ten przeciętny zysk przynosi każdy
z tych kapitałów, jeżeli wytworzony przez siebie towar sprze
daje za 120 f. szt. K apitał a, składający się z 80c + 20v,
sprzedaje swój produkt z nadwyżką 10 f. szt. ponad jego
wartość, kapitał b, składający się z 40c + 60v, sprzedaje
swój towar o 10 f. szt. poniżej jego wartości, a kapitał c, skła
dający się z 60c + 40v, sprzedaje swój produkt według jego
wartości. Summa summarum towary sprzedaje się tu według
ich wartości: 120 + 120 + 120 = 360 f. szt., rzeczywiście
bowiem wartość a -j- b + с równa się 110 + 130
120 =
= 360 f. szt. Ale ceny produktów poszczególnych kapitałów
po części przekraczają, po części nie dosięgają, a po części
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równają się wartości tych produktów i w końcu każdy z tych
kapitałów przynosi zysk w wysokości 20%. Zmienione w ten
sposób wartości towarów stanowią ich ceny kosztu i konku
rencja sprawia, że stają się one wciąż ośrodkami, ku którym
ciążą ceny rynkowe.
Gdy chodzi o 100 f. szt., które ulokowane są w rolnictwie,
zakładamy, że składają się z 60c -j- 40v (co zresztą może być
zbyt jeszcze niską proporcją dla v), a wtedy wartość produktu
równa się 120. Ale taka wartość równałaby się cenie kosztu
produktów przemysłu. Toteż przypuśćmy w tym wypadku, że
przeciętna cena produktu wytworzonego przez kapitał w wy
sokości 100 równa się 110 £. szt. Powiemy teraz, że jeżeli pro
dukt rolny sprzedaje się według jego wartości, to jego wartość
przekracza o 10 f. szt. jego cenę kosztu. Przynosi on wtedy
rentę wynoszącą 10% i w warunkach produkcji kapitalistycz
nej uznajemy za normalne zjawisko, że wskutek istnienia
własności ziem i produkt rolny, w odróżnieniu od innych pro
duktów, sprzedaje się nie w jego cenie kosztu, lecz według
jego wartości. Łączny kapitał będzie się składał z 80c + 20v,
jeżeli przeciętny zysk równa się 10% Zakładamy, że kapitał
rolny składa się z 60c + 40v, czyli że skład jego jest taki,
iż na płacę roboczą - immediate labour - wykłada się więcej,
niż przeznacza się na ten cel w łącznej sumie kapitału, wyło
żonego w innych gałęziach produkcji. Świadczy to o stosun
kowo niższym rozwoju wydajności pracy w tej gałęzi pro
dukcji. Wprawdzie w niektórych działach rolnictwa, np. w
gospodarce hodowlanej, kapitał może składać się z 90c + 10v,
czyli v może tu być w stosunku do с mniejsze niż w łącznym
kapitale przemysłowym. Jednakże nie ten dział rolnictwa
określa rentę, lecz rolnicwo we właściwym znaczeniu tego sło
wa, a mianowicie ta jego część, która wytwarza główny śro
dek wyżywienia, jak pszenicę itp. Rentę w innych działach
rolnictwa określa nie skład kapitału, ||5951 który ulokowane
w samych tych działach, lecz skład kapitału, który stosuje się
do produkcji głównego środka wyżywienia. Sam fakt istnie
nia produkcji kapitalistycznej zakłada, że najważniejszym ele
mentem środków utrzymania jest pożywienie pochodzenia
roślinnego, a nie zwierzęcego. Wzajemny stosunek rent istnic378
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jących w poszczególnych działach rolnictwa is a secondary
question [jest sprawą drugorzędną], która nas tu nie obchodzi,
nie będziemy więc jej rozpatrywać.
Aby zatem renta absolutna równała się 10%, zakłada się,
że ogólny przeciętny skład of not agricultural capital [kapitału
nierolnego] równa się 80c -|- 20v, a skład of agricultural capi
tal [kapitału rolnego] równa się 60c + 40v.
Powstaje teraz pytanie, czy inny skład kapitału rolnego, np.
50c + 50v albo 70c + 30v, wywarłby wpływ na przewidzia
ny w tablicy D wypadek, w którym kategoria I nie przynosi
renty. W pierwszym wypadku wartość produktu równałaby
się 125 f. szt., w drugim - 115 f. szt. W pierwszym wypadku
różnica wynikająca z the different composition from the not
agricultural capital [odmiennego składu kapitału rolnego od
kapitału nierolnego] wynosiłaby 15 f. szt., w drugim - 5 f. szt.
Oznacza to, że różnica między wartością produktu rolnego
a jego ceną kosztu jest w jednym wypadku o 50% wyższa,
niż przypuszczaliśmy, a w drugim - 50% niższa.
Gdybyśmy mieli do czynienia z pierwszym wypadkiem, czyli
gdyby wartość produktu wytworzonego przez kapitał w wy
sokości 100 f. szt. równała się 125 f. szt., to w tablicy A war
tość tony kategorii I równałaby się 2Vi2 f. szt. I stanowiłoby
to wartość rynkową dla A , gdyż wartość rynkową określa
tu kategoria I. Natomiast cena kosztu w kategorii I A wyno
siłaby nadal 15/в f. szt. Ponieważ więc w myśl założenia
292Va tony [w tablicy D] można sprzedać tylko po l 5/e f. szt.,
to rozpatrywana zmiana organicznego składu kapitału rolnego
pozostałaby bez wpływu na fakt, że kategoria I D nie przy
nosi renty; nic by też nie zmieniło się pod tym względem
i wtedy, kiedy by agricultural capital składał się z 70c + 30v,
czyli gdyby różnica między wartością of agricultural produce
a jego ceną kosztu wynosiła zaledwie 5 f. szt., tj. tylko poło
wę tego, co przypuszczaliśmy. Jeżeli tedy przypuszcza się, że
cena kosztu nie ulega zmianie, a więc że nie ulega zmianie
przeciętny skład organiczny of not agricultural capital, równa
jący się 80c 4- 20v, to w danym case [D] byłoby obojętne,
czy skład organiczny kapitału rolnego jest wyższy lub niższy,
25 - M a rk s, E n g e ls - D a ic ła , t. 26
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chociaż różnica taka miałaby znaczenie dla tablicy A i absolut
na renta zmieniłaby się o 50%.
Przypuśćmy jednak teraz, że rzecz ma się na odwrót: agri
cultural capital składa się nadal z 6Qc -+- 40v, a zmienia się
skład of not agricultural capital. Zamiast 80c -1- 20v równa
się on albo 70c -f 30v, albo też 90c + 10v. W pierwszym
z ostatnich dwóch wypadków przeciętny zysk wynosiłby 15,
czyli byłby o 50% wyższy niż w supposed case [przewidzia
nym przez nas wypadku]. W drugim wypadku, wynosiłby
5 f. szt., czyli byłby o 50% niższy. W pierwszym wypadku
renta absolutna równałaby się 5 f. szt. Znów nie stanowiłoby
to różnicy dla case I D. W drugim wypadku renta absolutna
wynosiłaby 15 f. szt. Ale i to nie stanowiłoby różnicy dla
case I D. D la tego wypadku są to wszystko rzeczy obojętne,
mimo że mają doniosłe znaczenie, gdy chodzi o tablice A , B,
С i E , czyli gdy chodzi o absolutne określanie renty absolutnej
i różniczkowej za każdym razem, kiedy nowa kategoria - bez
względu na to, czy line is ascending or descending - zaspo
kaja jedynie the necessary additional demand według dawnej
wartości rynkowej.
A teraz powstaje następująca kwestia:
Czy ów case D jest w praktyce możliwy? A przede wszyst
kim, czy jest to, jak przypuszcza Ricardo, normalny wypadek?
Może to być normalny case tylko pod dwoma warunkami:
Albo wtedy, kiedy skład of agricultural capital równa się
80c + 20v, czyli równa się przeciętnemu składowi of not
agricultural capital, wobec czego wartość of agricultural pro
duce równałaby się cenie kosztu of not agricultural produce.
Na razie jest to z punktu widzenia statystyki błędne. Przy
puszczenie, że wydajność pracy w rolnictwie jest stosunkowo
niższa, bardziej odpowiada rzeczywistości niż przypuszczenie
Ricarda, że w rolnictwie następuje progresywny absolutny spa
dek produkcyjności.
||596| W rozdziale I, „O wartości”, Ricardo przypuszcza,
że w kopalniach złota i srebra kapitały mają przeciętny skład
(chociaż mówi #on tu tylko o capital fixe i capital circulant
[kapitale trwałym i kapitale obrotowym ]; dokonamy jednak
odpowiedniej „korekty”). Jeżeli się tak przypuszcza, to
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wspomniane wyżej kopalnie mogłyby przynosić stale tylko
rentę różniczkową, nie przynosząc nigdy renty absolutnej. Sa
mo to przypuszczenie opiera się z kolei na innym przypuszcze
niu, w myśl którego dodatkowa podaż, dostarczana przez
bardziej wydajne kopalnie, jest zawsze większa od dodatkowej
podaży, której wymaga się przy istnieniu dawnej wartości ryn
kowej. Absolutnie jednak niezrozumiale jest, dlaczego równie
dobrze nie może się zdarzyć coś wręcz przeciwnego. Już sam
fakt istnienia renty różniczkowej dowodzi, że możliwa jest
dodatkowa podaż bez zmiany danej wartości rynkowej *, al
bowiem kategoria IV bądź III, bądź II nie przynosiłyby rent
różniczkowych, gdyby nie sprzedawały swych produktów
według wartości rynkowej produktu kategorii I, bez względu
na to, jak zostaje ona określona, a więc według wartości ryn
kowej określonej niezależnie od absolutnej wielkości podaży
tych kategorii.
Albo też case D musiałby zawsze być normalny, gdyby
stosunki, których istnienie przypuszcza się w tym wypadku,
były zawsze normalne; tzn. gdyby wskutek konkurencji kate
gorii IV, III i II, a zwłaszcza kategorii IV, kategoria I mu
siała sprzedawać zawsze swój produkt we własnej cenie kosztu,
o całą sumę renty absolutnej poniżej jego wartości. Sam fakt
istnienia renty różniczkowej w kategoriach IV, III, II dowo
dzi, że kategorie te sprzedają swe produkty według wartości
rynkowej, która jest wyższa niż ich wartość indywidualna.
Jeżeli Ricardo przypuszcza, że nie może się to zdarzyć z ka
tegorią I, to jedyną przyczyną tego jest jego przesłanka, że
renta absolutna nie może istnieć, co z kolei jest następstwem
jego przesłanki o tożsamości wartości i ceny kosztu.
Weźmy wypadek C, w którym owe 292V2 tony znajdują
sobie zbyt według wartości rynkowej wynoszącej 1 f. szt.
1612/ia szylinga. I za przykładem Ricarda obierzmy kategorię
IV za punkt wyjścia. Dopóki rynkowi potrzeba tylko 92Va to 
ny, kategoria IV sprzedaje tonę po 1 f. szt. 535/з7 szylinga,
czyli towar wytworzony za pomocą kapitału w wysokości
100 f. szt. sprzedaje według wartości tego towaru wynoszą
* W rękopisie: ceny rynkowej. - Red.
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cej 120 f. szt., co przynosi rentę absolutną w sumie 10 f. szt.
Dlaczego kategoria IV ma sprzedawać swój towar poniżej
jego wartości, w jego cenie kosztu? Dopóki jedynie katego
ria IV jest na rynku, kategorie III, II i I nie mogą stanowić
dla niej konkurencji. Sama cena kosztu w kategorii III przekra
cza wartość, która przynosi kategorii IV rentę w wysokości
10 f. szt., a w jeszcze większym stopniu przekracza tę wartość
cena kosztu w kategorii II i I. Toteż kategoria III i inne nie
mogłyby stanowić konkurencji, gdyby nawet sprzedawały swe
tony tylko według ich ceny kosztu.
Przypuśćmy, że istnieje tylko jedna kategoria - najlepsza
lub najgorsza kategoria gruntów, IV bądź I, bądź III, bądź
też II, nie ma to dla teorii żadnego znaczenia; przypuśćmy
następnie, że kategoria ta istnieje w postaci elementarnej, tj.
względnie elementarnej w stosunku do tej ilości kapitału i pra
cy, która jest w ogóle do dyspozycji i którą odpowiednia ga
łąź produkcji może wchłonąć; kategoria ta nie zakreśla tedy
żadnych granic i stanowi względnie nielimitowane pole
działania dla istniejącego kontyngentu pracy i kapitału; przy
puśćmy przeto, że renta różniczkowa nie istnieje, nie uprawia
się bowiem gruntów o różnej natural fertility [urodzajności
naturalnej], wobec czego renta różniczkowa nie istnieje (albo
istnieje jedynie w znikomej wielkości); załóżmy jeszcze, że
nie istnieje własność ziemi, a wtedy stanie się oczywiste, że nie
istnieje renta absolutna, a więc że nie istnieje w ogóle jaka
kolwiek renta (założyliśmy bowiem, że nie ma renty różnicz
kowej). Jest to tautologia. Albowiem istnienie absolutnej renty
gruntowej nie tylko zakłada z góry, że istnieje własność ziemi,
lecz jest z góry przewidzianą własnością ziemi, czyli własnością
ziemi uwarunkowaną i zmodyfikowaną przez działanie pro
dukcji kapitalistycznej. Tautologia ta wcale nie rozwiązuje
zagadnienia, gdyż powstawanie absolutnej renty gruntowej
objaśniamy właśnie za pomocą oporu, który własność ziemi
stawia w rolnictwie kapitalistycznemu procesowi wyrównywa
nia wartości do przeciętnych cen. Jeżeli uchylimy to działanie
własności ziemi - ów opór, specyficzny opór, który w tym
field of action napotyka konkurencja kapitałów - to uchyli
my, rzecz prosta, samą przesłankę istnienia renty gruntowej.
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Jest to zresztą przypuszczenie, które samo sobie przeczy:
z jednej strony rozwinięta produkcja kapitalistyczna (jak ją
pan Wakefield w swej teorii kolonizacji |02] bardzo trafnie
ujmuje), a z drugiej - brak własności ziemi. Skąd by w takim
razie mogli się wziąć robotnicy najemni?
Coś zbliżonego do powyższej sytuacji widzimy w koloniach,
nawet wtedy, kiedy istnieje własność ziemi w sensie prawnym,
jeśli rząd bezpłatnie rozdaje ziemię, jak to było pierwotnie
przy kolonizowaniu nowych ziem wprost z Anglii, a nawet
wtedy, kiedy ||597| rząd faktycznie krzewi własność ziemską,
sprzedając ziemię za znikomą wprost cenę, jak \y United Sta
tes 1 dollar or something of the sort per acre [Stanach Zjedno
czonych za 1 dolara lub coś w tym rodzaju akr ziemi].
Należy rozróżniać tu dwa rodzaje kolonii.
Po pierwsze: mam tu na myśli kolonie we właściwym zna
czeniu tego wyrazu, jak np. Stany Zjednoczone, Australię itp.
Rzesze kolonistów trudniących się rolnictwem, mimo że przy
wożą z metropolii większe lub mniejsze kapitały, nie stano
wią tu klasy kapitalistów, a ich produkcja również nie jest
produkcją kapitalistyczną. Są to more or less sclfworking pea
sants [w większym lub mniejszym stopniu osobiście pracujący
chłopi], którym chodzi przede wszystkim o zapewnienie sobie
utrzymania, o wytwarzanie na własne potrzeby means of sub
sistence [środków utrzymania]. Toteż główny ich produkt nie
staje się towarem i nie jest przeznaczony do trade [handlu].
Koloniści sprzedają nadwyżkę swych produktów ponad własną
konsumpcję, wymieniają ją na importowane towary przemysło
we itd. Druga, mniejsza część kolonistów, która osiadła na
wybrzeżu morskim, nad spławnymi rzekami, stwarza miasta
handlowe. I tu także nie może być wcale mowy o produkcji
kapitalistycznej. Nawet jeśli produkcja kapitalistyczna kształ
tuje się tu stopniowo, wskutek czego dla self-working and
self-owning farmer [farmera, który sam uprawia ziemię i sam
jest jej właścicielem] sprzedaż własnych produktów i osiągany
dzięki temu zysk zaczyna odgrywać decydującą rolę, to jednak
wciąż jeszcze, dopóki kapitał i praca znajdują ziemię w jej
pierwotnej obfitości, a więc dopóki istnieje w praktyce illimited field of action [nieograniczone pole działania], mamy do
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czynienia z pierwszą formą kolonizacji i dlatego produkcja
nigdy nie jest regulowana według potrzeb rynku - według
danej wartości rynkowej. Wszystko, co koloniści pierwszego *
rodzaju produkują ponad własną bezpośrednią konsumpcję,
rzucają oni na rynek i sprzedają za każdą cenę, byle tylko
przynosiła im więcej niż zwrot płacy roboczej. Koloniści tego
rodzaju są i pozostają na długi czas współzawodnikami owych
farmerów, którzy w większym lub mniejszym stopniu pro
dukują już na modłę kapitalistyczną, i w ten sposób utrzymują
wciąż cenę rynkową produktu rolnego na poziomie niższym
od jego wartości. Toteż farmer, który uprawia tam ziemię
najniższej jakości, będzie bardzo zadowolony, jeżeli otrzyma
przeciętny zysk i jeżeli przy sprzedaży swojej farmy uzyska
zwrot ulokowanego w niej kapitału, co w bardzo wielu wy
padkach się nie zdarza. Współzawodniczą tu zatem ze sobą
dwie istotne okoliczności: po pierwsze, produkcja kapitali
styczna nie opanowała jeszcze rolnictwa; po wtóre, własność
ziemi, choć istnieje w sensie prawnym, jest faktycznie zjawi
skiem sporadycznym, właściwie istnieje jedynie posiadanie
ziemi. Innymi słowy, chociaż własność ziemi istnieje w sensie
prawnym, nie jest ona jeszcze zdolna - wobec elementarnego
stosunku ziemi do pracy i kapitału - do stawiania oporu ka
pitałowi, do przekształcania rolnictwa w field of action, któ
re - w odróżnieniu od not agricultural industry [gałęzi pro
dukcji nierolniczego charakteru] - w sposób specyficzny opie
ra się lokowaniu kapitału.
W koloniach drugiego rodzaju - plantations - które stają
się od razu terenem spekulacji handlowych, produkując na
rynek światowy, mamy do czynienia z produkcją kapitalistycz
ną, aczkolwiek tylko formalną, gdyż niewolnictwo Murzynów
wyłącza wolną pracę najemną, stanowiącą przecież podstawę
produkcji kapitalistycznej. Mamy tu jednak kapitalistów, któ
rzy gospodarują w oparciu o pracę niewolników-Murzynów.
Wprowadzany przez tych kapitalistów sposób produkcji nie
zrodził się z niewolnictwa, lecz zostaje niewolnictwu zaszcze
piony. W tym wypadku kapitalista i właściciel ziemi są tą sa
mą osobą. Okoliczność zaś, że ziemia wobec kapitału i pracy
* W rękopisie: drugiego. - R ed.
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występuje w postaci elementarnej, nie przeszkadza lokowaniu
kapitału, a przeto i konkurencji między kapitałami. Nie po
wstaje tu też klasa farmerów, która różni się od właścicieli
ziemskich. Dopóki trwa taka sytuacja, nic nie stoi na prze
szkodzie regulowaniu wartości rynkowej przez cenę kosztu.
Wszystkie te przesłanki nie mają nic wspólnego z przesłan
kami, które są warunkiem istnienia absolutnej renty grunto
we), a więc z rozwiniętą produkcją kapitalistyczną z jednej
strony, a z drugiej strony z własnością ziemi, która nie tylko
istnieje w sensie prawnym, lecz rzeczywiście stawia kapitałowi
opór, broni field of action przed wtargnięciem kapitału i do
puszcza go tam jedynie pod pewnymi warunkami.
W tych warunkach absolutna renta gruntowa będzie istniała
nawet wtedy, kiedy uprawą obejmie się tylko kategorię IV
albo III, albo II, albo też I. K apitał może zdobyć sobie nowe
miejsce w jedynej istniejącej kategorii ziemi dopiero wtedy,
kiedy płaci rentę gruntową, czyli kiedy sprzedaje produkt rol
ny według jego wartości. Również dopiero w tych warunkach
może być mowa o porównywaniu kapitału ulokowanego w rol
nictwie (tj. w jakimś elemencie natury jako takim, w pier
wotnej produkcji) z kapitałem ulokowanym w not agricultural
industry i o rozróżnianiu tych kapitałów.
1
Ale nasuwa się już następne zagadnienie:
Jeżeli punkt wyjścia stanowi kategoria I, to jest rzeczą oczy
wistą, że w wypadku, kiedy kategorie II, III, IV dostarczają
tylko taką dodatkową podaż *, jaka możliwa jest przy dawnej
wartości rynkowej, sprzedają one swe produkty według war
tości rynkowej określanej przez kategorię I; a więc prócz
renty absolutnej będą przynosiły jeszcze rentę różniczkową
odpowiednio do względnej urodzajności gruntów tych kate
gorii. Jeżeli natomiast punkt wyjścia stanowi kategoria IV,
to, jak się zdaje, ||598| możliwe są pewne zastrzeżenia.
Widzieliśmy mianowicie, że kategoria II przynosi rentę
absolutną, jeżeli sprzedaje swój produkt według jego wartości,
tj. za l 11/i3 f- szt., czyli za 1 f. szt. 1612/i3 szylinga.
W tablicy D cena kosztu w kategorii III, następnej z kolei
kategorii (według descending line), jest wyższa od wartości
* W ręko p isie : dodatkowy popyt. - R ed.
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produktu kategorii IV, która przynosi rentę w wysokości
10 f. szt. Nie może tu więc być mowy o konkurencji lub un
derselling [sprzedawaniu po niższej cenie] nawet w tym wy
padku, kiedy kategoria III sprzedawałaby swój produkt w ce
nie kosztu. Ale cena produktu podniesie się, jeżeli kategoria
IV nie zaspokaja już całego popytu, jeżeli rynek żąda więcej
niż 92V2 tony. W danym wypadku cena powinna by podnieść
się już o 343/ u i szylinga* na tonę, zanim jeszcze katego
ria III zdołałaby wystąpić w charakterze konkurenta, sprze
dającego swój produkt nawet według własnej ceny kosztu. N a
suwa się pytanie, czy kategoria III wystąpi w tym charakte
rze? Powyższy wypadek ujmiemy zaraz inaczej. Popyt nieko
niecznie musiał powiększyć się o 75 ton, aby cena produktu
kategorii IV podniosła się do 1 f. szt. 12 szylingów, czyli do
poziomu wartości indywidualnej w kategorii III; a najmniej
byłoby to potrzebne, gdy chodzi o panujący produkt rolny,
którego niewystarczająca podaż wywołuje o wiele większy
wzrost ceny, niżby to odpowiadało arytmetycznemu wyrazowi
niedoboru podaży. Gdyby jednak cena produktu kategorii IV
podniosła się do 1 f. szt. 12 szylingów, to kategoria III przy
tej wartości rynkowej, która równa się wartości indywidual
nej jej produktu, przynosiłaby rentę absolutną, kategoria IV
zaś - rentę różniczkową. Jeżeli ma się w ogóle do czynienia
z additional demand, to kategoria III może sprzedawać swój
produkt według jego wartości indywidualnej, gdyż kategoria
ta określa wtedy wartość rynkową i brak byłoby jakichkol
wiek momentów, które zdołałyby nakłonić właściciela ziemi
do zrzeczenia się renty.
Przypuśćmy jednak, że cena rynkowa produktu kategorii IV
podnosi się tylko do 1 f. szt. 9 7 з szylinga, czyli do poziomu
ceny kosztu w kategorii III. Albo też - aby wypadek ten wy
dał się jeszcze bardziej uderzający - załóżmy, że cena kosztu
w kategorii III wynosi tylko 1 f. szt. 5 szylingów, jest więc
zaledwie о 18/з7 szylinga wyższa od ceny kosztu w katego
rii IV. Musi być wyższa, gdyż urodzajność gruntów katego
rii III jest niższa od urodzajności gruntów kategorii IV. Czy
kategorię III można teraz włączyć do obszaru uprawy i czy
* W r ę k o p is ie : 5s/a sz y lin g a . - R e d .
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może ona konkurować z kategorią IV, która sprzedaje swój
produkt powyżej ceny kosztu w kategorii III, mianowicie za
1 f. szt. 535/37 * szylinga? Będzie to zależało od tego, czy ist
nieje, czy też nie istnieje additional demand. W pierwszym
wypadku cena rynkowa produktu kategorii IV przekracza je
go wartość, czyli przekracza 1 f. szt. 535/з7 szylinga. A wtedy
kategoria III we wszelkich okolicznościach sprzedawałaby
swój produkt powyżej jego ceny kosztu, choć nie przynosiłaby
całej wysokości swej renty absolutnej.
Albo też nie ma additional demand. Możliwe tu są znów
dwa wypadki. Kategoria III mogłaby tylko wtedy wystąpić
w charakterze konkurenta, kiedy farmer uprawiający grunty
kategorii III byłby zarazem właścicielem tych gruntów, wła
sność ziemi nie przeszkadzałaby mu, jako kapitaliście, nie
stawiałaby mu oporu, gdyż władałby on tą ziemią nie jako
kapitalista, lecz jako jej właściciel. Konkurencja kategorii III
zmusiłaby kategorię IV, aby sprzedawała swój produkt poni
żej dotychczasowej ceny, która wynosiła 1 f. szt. 535/з7 szylin
ga, a nawet poniżej ceny równającej się 1 f. szt. 5 szylingów.
W ten sposób kategoria III musiałaby wycofać się z pola wal
ki. I kategoria IV za każdym razem potrafiłaby zmusić kate
gorię III do wycofania się z pola walki. Wystarczyłoby, aby
obniżyła cenę produktu do własnych kosztów produkcji, które
są niższe od kosztów produkcji w kategorii III. Ale co by by
ło, gdyby wskutek obniżki ceny, wywołanej przez kategorię III,
chłonność rynku się zwiększyła? Albo rynek tak zwiększyłby
swą pojemność, że kategoria IV mogłaby nadal sprzedawać
swe 92V2 tony, bez względu na ukazanie się na rynku nowych
75 ton, albo też rynek nie w takim stopniu zwiększyłby po
jemność, wskutek czego część produktu kategorii IV i III oka
załaby się zbędna. W tym wypadku kategoria IV, jako że
panuje ona na rynku, dopóty obniżałaby cenę, dopóki kapitał
w kategorii III nie zostałby zmniejszony do takich granic, tzn.
dopóki nie lokowano by w niej tylko takich ilości kapitału, ja
kie umożliwiałyby wchłonięcie całego produktu kategorii IV.
Jednakże po cenie 1 f. szt. 5 szylingów można by sprzedawać
* W rękopisie:

16*/s.

- Red.
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cały produkt, a ponieważ kategoria III sprzedawałaby część
produktu po tej cenie, kategoria IV nie mogłaby sprzedawać
rpo wyższej cenie. Byłby to wszakże jedyny możliwy wypadek
ichwilowej nadprodukcji, wywołanej nie przez additional de
m and, lecz prowadzącej do powiększenia chłonności rynku.
■A ten wypadek możliwy jest tylko wtedy, kiedy w katego
rii I II kapitalista i właściciel ziemi są tą samą osobą - a więc
(przypuszcza się znów, że własność ziemi nie stanowi siły, któ
r a przeciwstawia się kapitałowi, kapitalista bowiem sam jest
właścicielem ziemi i w imię interesów kapitalisty poświęca
interesy właściciela ziemi. Jeżeli jednak w kategorii III w ła
sność ziemi jako taka przeciwstawia się kapitałowi, to nie ma
żadnego powodu, aby właściciel ziemi pozwalał uprawiać swo
je akry, nie otrzymując z tego tytułu renty, czyli aby pozwalał
je uprawiać, zanim cena produktu kategorii IV przekroczy co
najmniej cenę kosztu w kategorii III. Jeżeli ta zwyżka ceny
jest ||599| nieznaczna, to w każdym kraju o produkcji kapita
listycznej kategoria III pozostanie poza field of action kapi
tału, chyba że grunty te nie zdołają w innej postaci przynosić
renty. Jednakże nie weźmie się ich nigdy pod uprawę, zanim
nie zaczną przynosić renty, zanim cena produktu kategorii IV
nie przekroczy ceny kosztu w kategorii III, a więc zanim ka
tegoria IV oprócz swej dotychczasowej renty nie będzie przy
nosiła też renty różniczkowej. W raz z dalszym wzrostem po
pytu cena produktu kategorii III wzrosłaby do poziomu jego
wartości, gdyż cena kosztu w kategorii II przekracza wartość
indywidualną w kategorii III. Uprawa gruntów kategorii II
zaczęłaby się wtedy, kiedy cena produktu kategorii III prze
kroczyłaby 1 f. szt. 13u /i3 szylinga, a więc kiedy zaczęłaby
przynosić kategorii II jakąkolwiek rentę.
Jednakże w tablicy D przypuszcza się, że kategoria I nie
przynosi renty. Ale dzieje się tak tylko dlatego, że zakłada
się, iż kategoria I stanowi już obszar uprawny, który wskutek
zmiany wartości rynkowej wywołanej przez ukazanie się na
rynku produktu kategorii IV musi sprzedawać swe produkty
poniżej ich wartości, w ich cenie kosztu. Taki sposób eksploa
tacji owych gruntów tylko wtedy trwać będzie nadal, albo
kiedy właściciel sam jest farmerem, wskutek czego w tym
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indywidualnym case własność ziemi znika wobec kapitału, albo
kiedy ów farmer jest” drobnym kapitalistą, który poprzestaje
na zysku niższym od 10%, albo kiedy jest robotnikiem, który
chce osiągnąć nieco więcej, niż wynosi jego płaca, lub przy
najmniej swoją płacę, i który swą pracę dodatkową, wynoszą
cą 10 f. szt. bądź 9 f. szt., bądź też mniej, oddaje nie kapita
liście, lecz właścicielowi ziemi. W prawdzie w obu ostatnich
wypadkach płaci się fermage [czynsz dzierżawny], ale, mó
wiąc językiem ekonomii, nie płaci się renty, a my traktujemy
tu o rencie. W jednym wypadku farmer jest po prostu wyrob
nikiem, w drugim - czymś pośrednim między wyrobnikiem
a kapitalistą.
Trudno o coś bardziej niedorzecznego niż twierdzenie, że
właściciel ziemski nie może równie łatwo wycofać z rynku
swoich acres [akrów], jak kapitalista wycofuje z jakiejś gałęzi
produkcji swój kapitał. Najlepszym zaprzeczeniem tej opinii
jest fakt, że w najbardziej rozwiniętych krajach Europy, jak
np. w Anglii, leżą odłogiem znaczne obszary urodzajnej ziemi,
które wycofuje się z uprawy i przeznacza do budowy linii ko
lejowych albo domów, bądź rezerwuje się w tym celu, a po
niektóry właściciel ziemski zakłada na nich strzelnice lub
urządza łowiska, jak np. w szkockim okręgu górskim itp.
Najlepszym zaprzeczeniem owej opinii jest też nadaremna
walka robotników angielskich o to, aby oddano do ich dys
pozycji obszary nieuprawne.
* Należy tu zwrócić uwagę na następującą okoliczność: we
wszystkich wypadkach, w których, jak w kategorii II D , ren
ta absolutna spada poniżej swej zwykłej wielkości, gdyż, jak
w II D , wartość rynkowa jest niższa od wartości indywidual
nej produktu danej kategorii albo, jak w II B, część kapitału
wskutek konkurencji lepszych gruntów must be withdrawn
from the worse one [musi być wycofana z gorszych], albo
też, jak w I D , renta zupełnie znika - w tych wszystkich wy
padkach przypuszcza się:
1.
że tam, gdzie renta zupełnie znika, właściciel ziemi i ka
pitalista jest tą samą osobą, tzn. że w danym wypadku opór,
który własność ziemi stawia kapitałowi, oraz limitation of the
field of action to the latter by the former [ograniczenie pola
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działania kapitała przez własność ziemi] znikają w skali in
dywidualnej i w drodze wyjątku. Mamy tu taki sam case jak
z koloniami, lecz tylko w skali indywidualnej, że odpada
przesłanka istnienia własności ziem i;
2. że konkurencja lepszych gruntów stwarza nadproduk
cję - albo może ją też stwarzać konkurencja gorszych gruntów
(przy descending line) - i gwałtownie powiększa chłon
ność rynku, stwarza an additional demand przez gwałtowne
obniżenie ceny. Ale mamy tu właśnie ów wypadek, którego
Ricardo nie przewiduje, gdyż w rozumowaniach swych bierze
stale za punkt wyjścia przesłankę, że zaspokaja się tylko the
necessary additional dem and;
3. że kategorie II i I w tablicach В, С i D nie przynoszą
renty absolutnej albo przynoszą ją w niecałej sumie, gdyż kon
kurencja lepszych gruntów zmusza je do sprzedawania swego
produktu poniżej jego wartości. Ricardo przypuszcza na od
wrót, że kategorie powyższe sprzedają swój produkt według
jego wartości i że najgorszy grunt stale określa wartość ryn
kową, gdy tymczasem właśnie w case I D, który Ricardo uwa
ża za normalny, dzieje się coś wręcz przeciwnego. Oprócz te
go w rozumowaniu swym wychodzi on stale z założenia, że
ma się do czynienia z descending line of production.
Jeżeli przeciętny skład of not agricultural * capital równa
się 80c + 20v, a stopa wartości dodatkowej równa się 50%,
to nie ma absolutnej renty gruntowej, kiedy agricultural ca
pital składa się z 90c -f- 10v, tzn. jego skład jest wyższy od
składu of industrial capital, со ||6 0 0 |, gdy chodzi о historycz
ny rozwój produkcji kapitalistycznej, jest założeniem błęd
nym. Jeżeli kapitał rolny składa się z 80c + 20v, co się jesz
cze dotychczas nie zdarzyło, to nie ma renty absolutnej; jeżeli
kapitał rolny ma niższy skład, np. 60c + 40v, ziemia przy
nosi absolutną rentę gruntową.
Jeżeli wychodzi się z tego teoretycznego założenia, to w za
leżności od stosunku różnych kategorii, w ich stosunku do
rynku - tzn. w zależności od stosunku, w jakim ta lub owa
klasa panuje na rynku - mogą zdarzyć się następujące wy
padki :
* W r ę k o p is ie : n o t in d u s tr ia l. - R e d .
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A . Ostatnia kategoria płaci rentę absolutną. Kategoria ta
określa wartość rynkową, gdyż wszystkie kategorie dostarczają
według tej wartości rynkowej j e d y n i e necessary supply.
B. Wartość rynkową określa ostatnia kategoria; płaci ona
rentę absolutną, jej całą stopę, ale nie całą poprzednią jej
sumę, gdyż konkurencja kategorii III i IV zmusza ostatnią
kategorię to withdraw part of the capital from production
[do wycofania z produkcji części kapitału],
C. N adw yżka of supply, którą dostarczają kategorie I, II,
III, IV według dawnej wartości rynkowej, wywołuje spadek
tej wartości, jednak spadek ten - regulowany przez wyższe
kategorie - powiększa chłonność rynku. Kategoria I płaci je
dynie część renty absolutnej, kategoria II - tylko absolute rent.
D. Takie samo regulowanie wartości rynkowej przez wyż
sze kategorie albo też przez niższe za pomocą oversupply
[nadmiernej podaży] zupełnie niweczy rentę w kategorii I,
w kategorii II zaś spycha ją poniżej jej absolutnej sumy;
i wreszcie w
E. Wyższe kategorie wypierają z rynku kategorię I, spy
chając wartość rynkową do poziomu niższego od ceny kosztu
w kategorii I. Wartość rynkową reguluje teraz kategoria II,
gdyż według tej nowej wartości rynkowej wszystkie trzy ka
tegorie dostarczają jedynie niezbędną podaż.
Ale wróćmy do Ricarda.
*

Rozumie się samo przez się, że kiedy mówimy o składzie
of agricultural capital, to nie obejmuje on wartości bądź też
ceny ziemi. Cena ziemi nie jest niczym innym niż skapitalizo
waną rentą gruntow ą..

[ROZDZIAŁ TRZYNASTY]

Ricardowska teoria renty [Zakończenie]
[1. Ricardo z s i a d a , że własność ziemi nie istnieje.
Przechodzenie do uprawy nowych gruntów w zależności
od ich położenia i urodzajności]
Wróćmy teraz do R icarda, ch. II : „O rencie” .
Z początku znajdujemy tam znaną nam już z „Bogactw a
narodów” Smitha „teorię kolonizacji” 19S1. Poprzestaniemy tu
na krótkim streszczeniu logicznego związku tego rozumowa
nia.
„W pierw szym okresie kolonizacji jak iegoś kraju, w którym bogatych
i urodzajnych gruntów jest p o d dostatkiem i w którym d o utrzymania
m ieszkającej tam ludności tylko bardzo niew ielką część tych gruntów
trzeba upraw iać lub można rzeczywiście upraw iać za pom ocą kapitału
znajdującego się w dyspozycji ludności - nie będzie ren ty ; nikt bowiem
nie zechce płacić z a użytkow anie ziem i, kiedy w iełkie jej obszary nie
Zostały jeszcze Zawłaszczone i d lateg p ” (jako że not appropriated, o czym
Ricardo potem zupełnie zapom ina) „ s ą do dyspozycji każdego, kto tylko
zechce je upraw iać” ([„ O n the principles...” ], str. 55).

{T u więc zakłada się, że własność ziemi nie istnieje. Acz
kolwiek takie zobrazowanie procesu jest w przybliżeniu trafne,
gdy chodzi o settlings of modern peoples [kolonie nowocze
snych narodów], to jednak, po pierwsze, nie można go zasto
sować do rozwiniętej produkcji kapitalistycznej i, po drugie,
byłoby błędem uważać, iż oddaje ono przebieg rozwoju hi
storycznego w old Europe [starej E u ro pie].}
„W edług ogólnych zasad podaży i popytu za takie grunty nie można
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by płacić renty, a to ze wzm iankowanego pow odu, d la którego nic się
nie płaci za korzystanie z pow ietrza i wody lub z innych darów natury
istniejących re> nieograniczonej ilości... N ie pobiera się żadnej opłaty
za użytkowanie tych ||6011

sil natury, gdyż są nieprzebrane i każdy

może posługiw ać się nimi... G dyby wszystkie grunty posiadały takie
sam e właściwości, gdyby istniały to nieograniczonej ilości i były jedn a
kow ej jakości, to za ich użytkowanie nie m ożna by pobierać żadnej
opłaty”

(gdyż nie można by ich w ogóle przekształcić we własność

pryw atną), „z wyjątkiem w ypadków , kiedy wyróżniałyby się one szcze
gólnie korzystnym położeniem ” (i znajdow ałyby się at the disposal ot
a proprietor [w dyspozycji w łaściciela] - powinien by dodać R icardo).
„R en tę z a użytkowanie ziem i płaci się więc tylko dlatego, że ilość grun
tów nie jest nieograniczona, a ich jakość nie jest jednakow a, a także
dlatego, że z pow odu wzrostu liczby ludności zaczyna się upraw iać grun
ty niższej jakości albo m niej korzystnie położone. K ied y w miarę roz
woju społeczeństw a bierze się pod

uprawę grunty drugorzędne pod

względem urodzajności, pierw szorzędne grunty zaczynają od razu przy
nosić rentę, której wysokość Zależy od różnicy między jakością tycb
dwóch rodzajów gruntów " (tam że, str. 56/57).

W tym właśnie miejscu powinniśmy się zatrzymać. Mamy
tu do czynienia z takim związkiem logicznym:
Jeżeli ziemia - i to właśnie przypuszcza Ricardo, gdy mówi
o „pierwszym okresie kolonizacji jakiegoś kraju” (Smitha teo
ria kolonizacji) - jeżeli ziemia bogata i urodzajna istnieje
w postaci elementarnej wobec actual population oraz wobec
kapitału, istnieje faktycznie illimited [w nieograniczonej ilości],
jeżeli, po wtóre, „wielkie obszary” tej ziemi „nie zostały
jeszcze zawłaszczone” i dlatego, jako że „nie zostały jeszcze
zawłaszczone” , „są do dyspozycji każdego, kto tylko zechce
je upraw iać” , to rozumie się, iż w takim wypadku nic się
nie płaci za use of land [użytkowanie ziemi] i no rent [nie
ma renty]. Gdyby ziemia istniała „w nieograniczonej ilości” ,
gdyby stanowiła illimited element nie tylko względnie, w sto
sunku do kapitału i ludności, lecz faktycznie (illimited jak
air [powietrze] i water [w oda]), to zawłaszczenie jej przez
jedną osobę nie mogłoby faktycznie wykluczać zawłaszcze
nia jej przez inną osobę. N ie mogłaby wtedy istnieć private
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(ani „public” [„publiczna” ] b^dź state [państwowa]) property
in the soil [prywatna własnóść ziemi]. W takim wypadku gdyby nadto wszystkie grunty były of the same quality [takie/
sam ej jakości] - nie można by za nie płacić w ogóle jakiej
kolwiek renty. Rentę otrzymywałby co najwyżej possessor of
land [właściciel gruntów], które „wyróżniałyby się szczegól
nie korzystnym położeniem” .
Jeżeli tedy w warunkach, których istnienie Ricardo bierze
za przesłankę - mianowicie, że ziemia „nie została zawłaszczo
n a" i uncultivated land [ziemie, których się nie uprawia] są
„ dlatego do dyspozycji każdego, kto tylko zechce je upra
wiać” - płaci się rentę, to taki stan możliwy jest tylko d la
tego, że „ilość gruntów nie jest nieograniczona, a ich jakość
nie jest jednakow a” , czyli dlatego, że istnieją różne rodzaje
gruntów, a taki sam ich rodzaj jest „lim ited” [„ograniczony” ]..
Mówimy, że zgodnie z przesłanką Ricarda można wtedy p ła
cić jedynie rentę różniczkową. A le zam iast wprowadzać to
ograniczenie, he jumps at once to the conclusion [dokonuje
on zaraz skoku myślowego i wnioskuje], że - bez względu na
jego własną przesłankę, iż własność ziemi nie istnieje - absolu
te rent is never paid for the use of land [renty absolutnej nie
płaci się nigdy za użytkowanie ziemi], lecz płaci się jedynie
rentę różniczkową.
Istota sprawy polega więc na tym: jeżeli ziemia istnieje
wobec kapitału jako siła elementarna, to ruch kapitału w rol
nictwie odbywa się w taki sam sposób, jak w każdej innej
gałęzi produkcji. W takim wypadku nie istnieje ani własność
Ziemi, ani renta. Jeżeli jedna część gruntów jest urodzajniej
sza od drugiej, to mogą co najwyżej istnieć zyski dodatkowe,
podobnie jak istnieją w przemyśle. Tu, w rolnictwie, utrwalą
się one w postaci renty różniczkowej wskutek owej podstawy
naturalnej, którą stanowią dla nich different degrees of fertili
ty of the soil [różne stopnie urodzajności gleby].
Jeżeli natomiast grunty są, po pierwsze, ilościowo ograniczo
ne, po wtóre, zawłaszczone, jeżeli kapitał napotyka własność
ziemi jako przesłankę swego funkcjonowania - a zdarza się
to tam, gdzie produkcja kapitalistyczna znajduje się w stanie
rozwoju; w krajach zaś, w których kapitał nie napotyka ta
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kiej przesłanki, w odróżnieniu od tego, jak było w starej
Europie, rozwój kapitalistyczny sam sobie taką przesłankę
stwarza, jak np. w United S ta te ^ - ziemia już z góry nie sta
nowi dla kapitału field of action w, postaci elementarnej. Stąd
istnieje renta gruntowa, niezależnie, od renty różniczkowej.
A le i przejścia od jednego rodzaju gruntu do innego, czy to
według ascending line: I, II, III, IV, czy też według descen
ding line: IV, III, II, I, odbywają się wtedy inaczej, niż prze
widuje Ricardo w swej przesłance, zastosowanie bowiem ka
pitału napotyka opór własności ziemi zarówno w kategorii I,
jak i w II, III czy IV , i tak samo dzieje się, kiedy na odwrót,
przechodzi się od kategorii IV do III itd. Przy przejściu od
kategorii IV do III itd. nie wystarcza jeszcze, że cena pro
duktu kategorii IV osiągnie tak wysoki poziom, aby w kate
gorii III można było zastosować kapitał, który by przynosił
przeciętny zysk. Cena musi podnieść się tak wysoko, aby na
gruntach kategorii III można było płacić rentę. Jeżeli prze
chodzi się od gruntów kategorii I do gruntów kategorii II
itd., to rozumie się już samo przez się, że cena, która za
pewniała rentę d la kategorii I, zapewni dla kategorii II nie
tylko tę rentę, lecz ponadto jeszcze rentę różniczkową. Z akła
dając, że własność ziemi nie istnieje, Ricardo oczywiście nie
przekreśłił prawa, które wynika z faktu istnienia własności
ziemi i z faktem tym jest ściśłe związane.
Po wyjaśnieniu, w jaki sposób mogłaby powstać renta róż
niczkowa przy założeniu, że własność ziemi nie istnieje, R i
cardo ciągnie d a le j:
„ G d y bierze się pod upraw ę grunty trzeciej jakości, grunty drugiej
jakości zaczynają od razu przynosić rentę, którą - tak jak przedtem określa różnica między silą produkcyjną tych kategorii gruntów. Je d n o 
cześnie w zrasta renta, którą przynoszą grunty pierwszej jakości, gdyż
musi ona zaw sze być wyższa od renty, którą przynoszą grunty drugiej
jakości o różnicę między produktem dostarczanym przez obie te kate
gorie, kiedy stosuje się daną ilość kapitału i pracy. W m iarę dalszego
wzrostu liczby ludności, który zmusza dany kraj, aby uciekł się do u pra
wy gruntów gorszej ja k o ści"
26 - M a rk s, E n g e ls - D z ie ła , t. 26
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(co bynajmniej nie znaczy, that every step in the progress of
population will oblige a country to have recourse to land of
worse quality [że każdy dalszy wzrost liczby ludności ztnust
ten kraj, aby uciekł się do uprawy gruntów gorszej jakości]),
„celem

zw iększenia

podaży

||6021

żywności, renta otrzymywana ze

wszystkich urodzajniejszych gruntów będzie w zrastała” (tamże, str. 57).

Je st to all right.
Potem następuje przykład. Ale w owym przykładzie, po
m ijając to, co wypadnie jeszcze później nadmienić, Ricardo
zakłada, że proces przebiega według descending line. Je st to
jednak tylko przypuszczenie. Aby przemycić to, Ricardo m ów i:
„W pierwszym okresie kolonizacji jakiegoś kraju, w którym bogatych
i urodzajnych gruntów jest p o d dostatkiem ... kiedy nie zostały [onej
jeszcze zaw łaszczone" (tam że, str. 55).

A le przypadek byłby taki sam, gdyby tam było w stosun
ku do liczby kolonistów „an abundance of poor and sterile
soil - not yet appropriated” [,,pod dostatkiem ubogich i nieuro
dzajnych gruntów, których jeszcze nie zawłaszczono” ]. N ie
richness [bogactwo] albo fertility of soil [urodzajność gleby]
stanowi przesłankę tego, że się nie płaci renty, lecz okolicz
ność, że ziemia jest illimited, unappropriated i uniform in
quality, whatever might be that quality in respect to the
degree of its fertility [nieograniczona, niezawłaszczona i jed
nakowa pod względem jakości, niezależnie od tego, jaka
mogłaby być ta jakość w stosunku do stopnia urodzajności
owej ziemi]. D latego Ricardo sam tak w następstwie formu
łuje swoją przesłankę-.
„G d y b y wszystkie grunty posiadały takie sam e w łaściwości, gdyby
istniały w nieograniczonej ilości i były jednakow ej jakości, to za ich
użytkowanie nie można by pobierać żadnej opłaty” (tamże, str. 56).

Ricardo nie mówi i nie może powiedzieć, if it „were rich
and fertile” [gdyby grunty „były bogate i urodzajne” ], gdyż
podobny warunek nie miałby absolutnie nic wspólnego z pra396
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wem, o którym mowa. Gdyby grunty, instead of rich and fer
tile [miast być bogate i żyzne], były poor and sterile [ubogie
i jałow e], każdy kolonista musiałby uprawiać a greater pro
portion of the whole land [większą część całego gruntu]
i wskutek tego koloniści, wraz ze wzrostem liczby ludności,
nawet przy unappropriated land [niezawłaszczonej ziemi],
szybciej zbliżaliby się do chwili, w której znikłby w praktyce
nadm iar ziemi, jej faktyczna nieograniczoność in proportion
to population and capital [w stosunku do ludności i kapitału].
N ie ulega wprawdzie wątpliwości, że koloniści na pewno
nic będą wybierali najmniej urodzajnych gruntów, lecz najuro
dzajniejsze. Mianowicie najurodzajniejsze, jeżeli wziąć pod
uwagę znajdujące się w ich dyspozycji środki uprawy. Ale nie
tylko to ogranicza ich wybór. Decydujące znaczenie ma dla
nich przede wszystkim situation, położenie gruntów na wybrze
żu morskim, nad wielkimi rzekami itp. Ziem ia w zachodniej
Ameryce itd. mogła być jak najurodzajniejsza, a jednak the
settlers [koloniści] osiedlali się, rzecz naturalna, w Nowej
Anglii, w Pensylwanii, Karolinie Północnej, Wirginii itd., sło
wem, na wschodnim wybrzeżu Atlantyku. A jeżeli szukali
najurodzajniejszej ziemi, to szukali jednak najurodzajniejszej
ziemi tylko w tym obwodzie. N ie stanowiło to dla nich
przeszkody, aby przystąpić później do uprawy bardziej uro
dzajnej ziemi na zachodzie, z chwilą gdy wzrost liczby lud
ności, powstawanie kapitałów, rozwój środków komunikacji
i powstawanie miast ułatwiły im w tym bardziej odległym
obwodzie dostęp do urodzajniejszej ziemi. Koloniści nie szu
kają najżyźniejszego obwodu, lecz obwodu najkorzystniej po
łożonego, a w obrębie tego obwodu - przy jednakowych po
zostałych warunkach, gdy chodzi o położenie - szukają oczy
wiście ziemi najurodzajniejszej. N ie stanowi to jednak na
pewno dowodu, że przechodzi się od obwodu żyźniejszego do
obwodu mniej żyznego, lecz dowodzi tylko, iż w tym samym
obwodzie - zakładając, że grunty są tak położone - wcześniej
przystępuje się do uprawy ziemi urodzajniejszej niż do nieuro
dzajnej.
Swój zwrot: „bogatych i urodzajnych gruntów jest pod
dostatkiem ” , Ricardo zastępuje później poprawniejszym sfor
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mułowaniem, mówiąc o ziemi posiadającej „ takie same właści
wości, istniejącej w nieograniczonej ilości i mającej jednako
wą jakość” , ale potem przechodzi do przykładu i tu doko
nuje skoku myślowego cofając się do swej pierwszej mylnej
przesłanki.
,,N ajpierw bierze się p od upraw ę grunty najurodzajniejsze i n ajko
rzystniej położon e" (tam że, str. 60).

Ricardo czuje, że teza ta jest nieuzasadniona i błędna, prze
to do słów: „grunty najurodzajniejsze” dodaje nowy waru
nek: „i najkorzystniej położone” , którego nie znajdujemy w je
go wyjściowym rozumowaniu. „The most fertile land witbin
the most favourable situation” [„N ajurodzajniejsze grunty
w obrębie najkorzystniej położonej okolicy” ] - powinien by
przecież oczywiście powiedzieć; nonsens ma przecież swe gra
nice i nie można utrzymywać, że okolica kraju, która jest
przypadkiem most favourably situated [najkorzystniej poło
żona] d la newcomers [nowo przybyłych], pozwala im bo
wiem na contact z metropolią, z old folks at home [starymi
przyjaciółmi w ojczyźnie] i ze światem zewnętrznym, jest „the
most fertile region” [„najżyźniejszym obwodem” ] w całym
kraju, którego koloniści jeszcze nie zbadali i którego nie
można było jeszcze zbadać.
Przypuszczenie, że proces przebiega według descending line,
że przechodzi się od obwodów urodzajniejszych do mniej uro
dzajnych, jest tedy zupełnie dowolne. Można tylko tyle po
wiedzieć: W obwodzie, w którym najwcześniej rozpoczęto
uprawę, gdyż jest most favourably situated, renty nie płaci się
aż do chwili, kiedy w obrębie tego obwodu przejdzie się od
urodzajniejszych gruntów do mniej urodzajnych. Jeżeli jednak
przechodzi się teraz do uprawy w innym obwodzie, bardziej
urodzajnym od pierwszego, to obwód ten jest, w myśl założe
nia, worse situated [gorzej położony]. Może się więc zdarzyć,
that the greater fertility of the soil is more than counterbalan
ced by the greater disadvantage of the situation [że większą
urodzajność gleby równoważy z nawiązką mniej korzystne po
łożenie], a w tym wypadku grunty obwodu I będą nadal pła398
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ciiy rentę. Ponieważ jednak „situation” jest okolicznością,
która wraz z rozwojem gospodarczym ulega zmianom histo
rycznym i wraz z rozbudową środków komunikacji, z powsta
waniem nowych m iast itp., ze wzrostem liczby ludności musi
się nieustannie poprawiać, to rzeczą oczywistą jest, że produkt
wytwarzany w obwodzie II będzie by and by [stopniowo]
dostarczany na rynek po cenie, która w obwodzie I musi znów
obniżyć rentę (przynoszoną przez ten sam produkt) i w miarę
jak znikać będzie disadvantage of situation, obwód II okaże
się stopniowo dziedziną of the more fertile soil [bardziej uro
dzajnej gleby],
J|6031 D latego zrozumiałe jest,
że tam, gdzie Ricardo sam daje trafne i ogólne sformuło
wanie warunków, w których- powstaje renta różniczkowa:
„G dyby wszystkie grunty posiadały takie sam e właściwości,
gdyby istniały w nieograniczonej ilości i były jednakow ej ja 
kości", nie włącza on do tych warunków okoliczności, że prze
chodzi się od gruntów bardziej urodzajnych do mniej uro
dzajnych;
że pogląd ten jest niesłuszny również z punktu widzenia
historii of settlement [kolonizacji] Stanów Zjednoczonych,
którą Ricardo ma wraz z A . Smithem na myśli, i dlatego
sprzeciw Carcya jest w tym punkcie uzasadniony;
że Ricardo sam znów obala własną koncepcję, wzmianku
jąc dodatkowo o „situation” : „N ajpierw bierze się pod uwa
gę grunty najurodzajniejsze i najkorzystniej położone” ;
że udow adnia swoje bezpodstawne przypuszczenie za pomo
cą przykładu, w którym przesłanką jest to, co trzeba dopiero
dowieść, a mianowicie przechodzenie od najlepszych do coraz
gorszych gruntów;
że wreszcie {co praw da już with an eye to the explanation
of the tendency in the general rate of profit to fall [zamie
rzając objaśnić tendencję zniżkową ogólnej stopy zysku]} R i
cardo bierze za punkt wyjścia tę przesłankę, gdyż nie umie
inaczej wytłumaczyć sobie renty różniczkowej, chociaż nie zale
ży ona wcale od tego, czy przechodzi się od gruntów kate
gorii I do kategorii II, III, IV, czy też od gruntów kategorii
IV do kategorii III, И, I.
399

R ozdział trzynasty

[2. Teza R icarda, że renta nie może wpływać na cenę zboża.
Renta absolutna przyczyną podnoszenia się cen
produktów rolnych]
W przytoczonym przykładzie Ricardo przypuszcza, że ma
się do czynienia z gruntami trzech jakości: nr 1, 2, 3, które
przy takiej samej lokacie kapitału d ają a „net produce” of
100, 90, 80 qrs. of corn [„produkt netto” wynoszący 100, 90,
80 kwarterów zboża]. N ajpierw bierze się pod pług grunty
nr 1 „w nowym kraju, w którym mamy w stosunku do lud
ności nadm iar urodzajnych gruntów i w którym wobec tego
trzeba uprawiać jedynie grunty nr 1” (tamże, str. 57). W tym
wypadku „cały produkt netto” należy do „rolnika” i „stano
wi zysk z wyłożonego przezeń kapitału” (tamże, str. 57).
I tutaj {m ów im y nie o plantations} wątpliwości budzi to, że
ów „net produce” uważa się od razu za profit of stock [zysk
z kapitału], chociaż nie przypuszcza się tu, iż ma się do czy
nienia z produkcją kapitalistyczną. Zgódźm y się jednak, że
kolonista, który emigrował z „the old country” [„starego kra
ju” ], sam w taki sposób ujmuje „produkt netto” . Jeżeli liczba
ludności tak teraz wzrośnie, że trzeba będzie uprawiać grun
ty nr 2, to grunty nr 1 będą przynosiły rentę w wysokości
10 kwarterów. Z akład a się tu oczywiście, że grunty nr 2 i nr 3
pozostały „ unappropriated” [„niezawlaszczone” ] i faktycznie
„unlimited” in proportion to population and capital [„nieogra
niczone” w stosunku do ludności i kapitału]. W przeciwnym
razie sprawa mogłaby wziąć inny obrót. Pod tym więc w a
runkiem grunty nr 1 będą przynosiły rentę w wysokości
10 kwarterów.
„W ynika to stąd , że alb o m uszą istnieć dw ie stopy zysku z kapitału
rolnego, albo też dziesięć kw arterów , czyli w artość dziesięciu kw arte
rów, m usi być odjęte od produktów gruntów nr 1 i przeznaczone na
inny cel. T e dziesięć kw arterów będzie zaw sze stanow iło rentę, nie
zależnie od tego, czy grunty nr 1 upraw ia ich właściciel, czy też kto
inny, gdyż osob a upraw iająca grunty nr 2 osiągnęłaby za pom ocą swego
kapitału taki sam wynik bądź to upraw iając grunty nr 1 i płacąc dzie
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sięć kw arterów tytułem renty, bądź też upraw iając nadal grunty nr 2
i nie płacąc renty” (tam że, str. 58).

In fact, there would be two rates of profit in agricultural
capital [Rzeczywiście, istniałyby dwie stopy zysku z kapitału
rolnego], tzn. że grunty nr 1 przynosiłyby dodatkowy zysk
w wysokości 10 kwarterów (który może się w danym przy
padku utrwalić jako renta). Jednakże o dwie strony dalej sam
Ricardo stwierdza, że w obrębie tej sam ej sfery produkcji on
capital of the same description, hence on agricultural capital
[dla kapitału takiego samego rodzaju, a więc d la kapitału
rolnego] nie tylko mogą istnieć, ale istnieją nieuchronnie nie
dwie stopy zysku, lecz wiele different rates of profits [róż
nych stóp zysku],
„ N ajp ie rw bierze się pod uprawę grunty najurodzajniejsze i najko
rzystniej położone. Podobnie jak wartość wymienną innych towarów,
tak też i w artość wymienną produktu tych gruntów określa łączna ilość
pracy, która w rozmaitej postaci - od początku do końca procesu pro
dukcji - niezbędna jest do wytworzenia i dostarczenia owego produktu
na rynek. K ied y bierze się pod pług grunty niższej jakości, rośnie w ar
tość wymienna produktu surow ego, na to bowiem, aby go wytworzyć,
trzeba więcej pracy. W artość wymienną wszystkich towarów, bez w zglę
du na to, czy są to wyroby manufaktur, produkty kopalni czy roli,
określa zaw sze nie m niejsza ilość pracy, w ystarczająca, aby je wytwo
rzyć w najbardziej korzystnych warunkach, dostępnych wyłącznie dla
tych, którzy rozporządzają szczególnie dogodnym i m ożliwościam i p ro 
dukcyjnymi-, przeciwnie, określa ją w iększa ilość pracy, niezbędna do
ich wytworzenia przez producentów, którzy nie m ają takich m ożliwości,
którzy produkują n ad al tow ary w najbardziej niesprzyjających warun
kach. Przez najbardziej niesprzyjające warunki rozumiemy takie, w ja 
kich musi się kontynuować produkcję {w edług starej ceny}, aby otrzy
mać w ym aganą ilość produk tu " (tam że, str. 60 /6 1 ).

A zatem w każdej poszczególnej gałęzi produkcji istnieją
nie tylko two [dwie], lecz many rates of profit, that is to say,
deviations of the general rate of profit [wiele stóp zysku, tzn.
odchyleń od ogólnej stopy zysku].
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N ie będziemy się tu zastanawiali nad dalszymi odmianami
przykładu Ricarda (str. 58/59), w których chodzi o skutki
stosowania różnych doz kapitału on the same land [na tych
samych gruntach]. Pomówimy tylko o następujących dwóch
tezach:
[1.] „R en ta... jest zaw sze różnicą między ilością produktu otrzymaną
przez zastosow anie dwóch ||ó 0 4 1 jednakowych ilości kapitału i pracy”
(tamże, str. 59 ).

Oznacza to, że istnieje tylko renta różniczkowa (w myśl za
łożenia, iż nie ma własności ziemi). Albowiem :
[2 .] „nie m ogą tu istnieć dw ie stopy zysku” (tam że, str. 59).
„C o praw da, na najlepszych gruntach tak a sam a praca m ogłaby nadal
wytwarzać taki sam produkt jak przedtem , jednakże w artość jego w zro
słaby w skutek tego, że zmniejszy się produkt uzyskiwany przez tych,
którzy stosują now ą pracę i nowy kapital na mniej urodzajnych grun
tach. Chociaż więc nigdy nie giną korzyści w ynikające z uprawy bar
dziej urodzajnych gruntów w porównaniu z gruntami mniej urodzajny
mi, lecz przechodzą tylko z rąk rolnika lub konsum enta do rąk w łaści
ciela ziem skiego, to jednak ilości pracy, a

tylko

skoro gorsze grunty w ym agają większej

ich upraw a m oże nam zapew nić dodatkow ą

podaż produktu surow ego - stosunkowa w artość tego produktu będzie
się stale utrzymywała na wyższym poziom ie niż dawniej i pozw oli wy
mieniać go na w iększą ilość kapeluszy, ubrań, obuw ia itp., których pro
dukcja nie w ym aga takiej dodatkow ej ilości pracy.
A więc przyczyną wzrostu w zględnej w artości produktu surowego jest
to, że produkcja ostatniej jego partii w ym aga w iększego nakładu pracy,
nie Zaś to, że w łaścicielow i ziemskiemu płaci się rentę. W artość zboża
określana jest przez ilość pracy w ydatkow anej na jego produkcję na
gruntach takiej jakości lub za pom ocą takiej części kapitału, jak a nie
płaci renty. Zboże nie d latego jest drogie, że

płaci

się rentę, lecz

rentę płaci się d latego, że zboże jest drogie. Słusznie zauw ażono, że
cena zboża nie spadłaby, naw et gdyby w łaściciele ziemscy zrzekli się
całej sw ej renty. T ak i krok w łaścicieli ziemskich pozwoliłby tylko nie
którym
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zmniejszyłaby się jednak przez to ilość pracy niezbędnej do uzyskania
produktu surowego na najmniej urodzajnych gruntach uprawnych” (tam 
że, str. 6 2 /6 3 ).

Po moich poprzednich wywodach nie ma chyba potrzeby,
abym rozwodził się jeszcze nad tym, jak błędna jest teza, że
„wartość zboża określana jest przez ilość pracy wydatkowa
nej na jego produkcję na gruntach takiej jakości... jaka nie
płaci renty” . Wskazałem, że ewentualność, czy grunty naj
niższej jakości płacą rentę, czy jej nie płacą, czy płacą całą
rentę absolutną, czy też tylko jej część lub oprócz renty absolut
nej płacą jeszcze rentę różniczkową (przy ascending line), zale
ży po części od line of direction, whether it is ascendant or
descending [linii kierunkowej, od tego, czy jest ona wstępna,
czy zstępna], a we wszelkich okolicznościach zależy od sto
sunku of composition of agricultural capital as compared with
the composition of not agricultural capital [składu kapitału
rolnego w porównaniu ze składem kapitału nierolnego]. W ska
załem też na to, że jeżeli się już założy, iż wskutek takiego
odmiennego składu kapitału renta absolutna istnieje, to po
wyższe cases zależą od stanu rynku, ale że właśnie ów wy
padek, o którym mowa jest u R icarda, może nastąpić jedynie
pod dwoma warunkami (aczkolwiek nawet jeszcze wtedy fermage, although no rent can be paid [może być płacony czynsz
dzierżawny, chociaż nie renta]): bądź wtedy, kiedy landed
property does not exist, either in law or in fact [własność
ziemi nie istnieje, w sensie prawnym lub faktycznie], bądź
wtedy, kiedy najlepsze grunty dostarczają taką dodatkową
podaż, jaka can find its place within the market [może znaleźć
sobie miejsce na rynku] tylko w razie obniżenia się wartości
rynkowej.
Ale oprócz powyższego, w ostatnio przytoczonym urywku
dzieła Ricarda niejedno jest jeszcze błędne lub jednostronne.
Raw produce [produkt surowy] może rise in comparative value
[wzrosnąć w swej stosunkowej wartości] - która oznacza tu
nie więcej niż wartość rynkową - nie tylko ze wspomnianej
wyżej przyczyny, lecz także wtedy, kiedy dotychczas sprze
dawano go poniżej jego wartości, a być może nawet poniżej
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jego ceny kosztu, co zdarza się zawsze in a certain state of
society [na określonym szczeblu rozwoju społeczeństwa], kie
dy wytwarzanie of raw produce przeznaczone jest głównie na
to, aby utrzymywać rolnika (jak również wtedy, kiedy produkt
wytworzony w mieście zapewnia sobie cenę monopolową, co
widzimy w wiekach średnich); po wtóre, może się to zdarzyć
również wtedy, kiedy raw produce nie jest jeszcze sprzedaw a
ny według swej wartości, w odróżnieniu od innych towarów,
które sprzedaje się w ich cenie kosztu.
Wreszcie, gdy chodzi o rentę różniczkową, słuszne jest to,
że na cenę zboża nie wpływa okoliczność, iż właściciel ziemski
foregoes it [zrzeka się tej renty], a farmer pockets it [ją zgar
nia], Niesłuszne jest to w zastosowaniu do renty absolutnej.
Niesłuszne jest twierdzenie, że tutaj landed property [własność
ziemi] nie enhances the price of raw produce [podnosi ceny
produktu surowego]. Wręcz przeciwnie, podnosi ją, gdyż in
terwencja of landed property causes that the raw produce is
sold at its value which exceeds its cost-price [własności ziemi
sprawia, że produkt surowy sprzedaje się według jego war
tości, która jest wyższa od jego ceny kosztu]. Przypuśćmy jak wyżej - że przeciętny not agricultural capital składa się
z 80c + 20v, a wartość dodatkow a wynosi 50% ; stopa zysku
będzie równała się wtedy 10%, a wartość produktu - 110.
N atom iast agricultural ||605| capital będzie składał się
z 60c + 40v, wartość produktu zaś będzie równała się 120.
Raw produce będzie sprzedawało się według tej wartości.
Gdyby własność ziemi nie istniała w sensie prawnym - albo
nie istniała faktycznie wskutek względnej obfitości ziemi, jak
np. w koloniach, to raw produce sprzedawano by po 115. M ia
nowicie łączny zysk z pierwszego i drugiego kapitału (z 200)
równa się 30, a więc przeciętny zysk równa się 15. N ot agri
cultural produce sprzedawano by nie po 110, lecz po 115,
a agricultural produce nie po 120, lecz po 115. Agricultural
produce straciłby jedną dwunastą swej relative value w po
równaniu z nie agricultural produce; jednakże d la obu kapi
tałów, czyli d la kapitału globalnego, agricultural as well as
industrial [zarówno rolnego, jak i przemysłowego], przeciętny
zysk podniósłby się o 50%, z 10 do 15. | 605||
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*
||636| Ricardo w następujący sposób mówi o swym własnym
pojmowaniu renty:
„ J a uważam ją zaw sze za rezultat częściowego
w rzeczywistości nigdy nie określa ceny”

"monopolu:

renta

(a więc nigdy nie działa jako monopoly, zatem nie jest też nig
dy result of monopoly. Result of monopoly mogłoby być u R i
carda tylko to, że rentę zgarnia nie dzierżawca, lecz owner
[właściciel] gruntów najlepszych rodzajów),
„lecz jest raczej jej skutkiem. Sądzę, że gdyby właściciele ziemscy zu
pełnie Zrzekli się renty, tow ary w ytwarzane na roli w cale by' nie sta
niały, część ich bowiem produkuję się zaw sze na gruntach, za które
nie płaci się lub nie m ożna płacić renty, gdyż produkt dodatkow y w y 
starcza jedynie do opłacenia zysku z kapitału” (tam że, str. 332/333).

Surplus produce [Produkt dodatkowy] jest tu zrównany
z excess [nadwyżką] ponad tę część produktu, którą pochłania
płaca robocza. Twierdzenie R icarda jest tylko wtedy słuszne,
kiedy - jeżeli się mianowicie założy, iż certain land never pays
rent [określona kategoria gruntów nigdy nie płaci renty] grunty te albo rather [raczej] ich produkt reguluje wartość
rynkową. N atom iast jeżeli produkt tych gruntów nie płaci
renty, gdyż wartość rynkową regulują produkty urodzajniej
szych gruntów, to fakt ten nie stanowi dowodu na rzecz tezy
Ricarda.
W istocie, gdyby „właściciele ziemscy zrzekli się” renty
różniczkowej, to przypadłaby ona w udziale dzierżawcom. N a 
tom iast rezygnacja z renty absolutnej pociągnęłaby za sobą
obniżenie ceny produktów rolnych, a cenę produktów prze
mysłowych podniosłaby w takim samym stopniu, w jakim
wzrósłby wskutek tego procesu przeciętny zysk. 1636||
*
|]6051

„W zrost renty jest zaw sze skutkiem wzrostu bogactw a kraju
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i trudności zaopatryw ania w żywność zwiększone) liczby jego ludności’’
(tam że, str. 6 5 /6 6 ).

Ostatnia teza jest mylna.
..Bogactw o w zrasta najszybciej w tych krajach, gdeie grunty, którymi
rozporządzam y, są najbardziej urodzajne, przywóz jest najmniej skrę
powany, ulepszenia w rolnictwie pozw alają na w zm aganie produkcji
bez w zględnego pow iększania ilości pracy i gdzie wskutek tego renta
pow oli w zrasta" (tam że, str. 6 6 /6 7 ).

The absolute amount of rent [Absolutna suma renty] może
też wzrastać wtedy, kiedy stopa renty pozostaje bez zmiany
i kiedy wraz z growth of population [wzrostem liczby ludności]
wzrasta tylko kapitał ulokowany w agriculture; owa absolutna
suma może wzrastać, kiedy kategoria I nie przynosi renty,
kategoria II przynosi tylko część of absolute rent, lecz renta
różniczkowa bardzo się podniosła wskutek względnej urodzaj
ności gruntów itd. (p. tablice;) *.

[3. „ Cena naturalna” produktu rolnego
w ujęciu Smitha i Ricarda]
„G d yb y w ysoka cena zboża była skutkiem, a nie przyczyną renty,
cena zm ieniałaby się odpow iednio do wzrostu lub spadku renty i renta
byłaby konstytuującą częścią ceny. Jedn akże cenę zboża określa to zboże,
które produkuje się nakładem najw iększej ilości pracy, i renta w naj
mniejszym naw et stopniu nic wchodzi i nie może wchodzić jako kon
stytuująca część jego ceny... M ateriał surowy wchodzi do procesu for
mowania w iększości tow arów , ale

wartość

tego m ateriału surow e

go, podobnie jak w artość zboża, określana jest przez produkcyjność tej
części kapitału, którą w ostatniej kolejności zastosow ano w rolnictwie
i która nie płaci renty. D lateg o też renta nie jest konstytuującą częścią
c e n y tow arów ” (tam że, str. 67).

W zdaniach tych panuje wielki zamęt wskutek pomieszania
pojęć „natural price” (gdyż o tej cenie jest tu mowa) i [natu* P a trz w k ła d k ę m iędzy stro n ą 332 333. - R e d .
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rai] value. Ricardo przejął to od Smitha. U Smitha takie po
mieszanie pojęć było poniekąd uzasadnione, gdyż wyrzeka się
on - i o tyle, o ile wyrzeka się on - własnego trafnego określe
nia wartości. Ani renta, ani zysk, ani też płaca robocza nie
stanowią a component part of the value of a commodity [kon
stytuującej części wartości towaru]. Wręcz przeciwnie. The
value of a commodity being given, the different parts into
which that value may be divided, belong either to the cate
gory of accumulated labour (constant capital) or wages or
profit or rent [Jeżeli dana fest wartość towaru, to różne części,
na które wartość tę można podzielić, należą bądź do kategorii
pracy nagromadzonej (kapitału stałego), bądź do kategorii
płacy roboczej, bądź wreszcie do kategorii zysku lub renty].
N atom iast gdy chodzi o natural price, czyli cenę kosztu, Smith
może mówić o jej component parts jako o z góry danych
przesłankach. Jedynie wskutek pomieszania pojęcia natural pri
ce z pojęciem value przenosi on to na value of a commodity.
Pom ijając cenę materiału surowego i maszyn (mówiąc
zwięźle - kapitału stałego), która wydaje się kapitaliście w
każdej poszczególnej sferze produkcji czymś z zewnątrz danym,
gdyż elementy te wchodzą do jego produkcji m ając już określo
ną cenę, kapitalista przy ustalaniu ceny swego towaru musi
uwzględnić następujące dw a momenty: powinien dodać cenę
płacy roboczej, która wydaje mu się też (within certain limits
[w pewnych granicach]) -czymś z góry danym. Przez natural
price towaru należy rozumieć nie cenę rynkową, lecz przecięt
ną cenę rynkową w ciągu jakiegoś dłuższego okresu, bądź
punkt centralny, do którego cena rynkowa ciąży. A więc tu
cena płacy roboczej jest na ogół dana przez value siły roboczej.
Stopa zysku zaś - natural tax of profit [naturalna stopa
zysku] dana jest przez wartość wszystkich towarów łącznie,
którą stw arzają łącznie wszystkie kapitały zastosowane w not
agricultural industry [produkcji nierolniczej]. Jest to miano
wicie nadwyżka tej wartości ponad wartość zawartego w tow a
rze kapitału stałego plus wartość płacy roboczej. Globalna
wartość dodatkowa, którą stwarza ów kapitał globalny, stano
wi absolute amount of profit. Stosunek of this absolute amount
to the whole capital advanced determines the general rate of
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profit [tej absolutnej sumy do całego wyłożonego kapitału
określa ogólną stopę zysku]. A więc i ta ogólna stopa zysku
w ydaje się nie tylko poszczególnym kapitalistom, ale także
kapitałowi w każdej poszczególnej sferze produkcji czymś d a 
nym z zewnątrz. D o ceny of avances in raw m aterial [sum
wyłożonych na materiały surowe] itd., ||606| które zawarte
są w produkcie, oraz do natural price of wages [naturalnej
ceny płacy roboczej] kapitalista powinien tedy dodać general
profit, say of 10 р. с., to form thus - as it must appear to
him - by way of addition of component parts, or by composi
tion, the natural price of a commodity [ogólny zysk, wyno
szący dajmy na to 10%, i w ten sposób przez dodanie lub po
łączenie konstytuujących części stworzyć - jak mu się zdaje naturalną cenę towaru]. Zależy to od poziomu ceny rynkowej
w danej chwili, czy przy sprzedaży towaru płaci się w mniej
szym lub większym stopniu ową cenę naturalną. D o ceny
kosztu, jako różniącej się od value, wchodzi jedynie płaca ro 
bocza i -zysk, renta zaś tylko w takim stopniu, w jakim weszła
już do price of avances na materiał surowy, maszyny itd.
A więc nie jako renta d la kapitalisty, któremu w ogóle zdaje
się, że price of raw produce, machinery, słowem, cena kapi
tału stałego stanowi pewną całość, która już jest z góry dana.
Renta nie wchodzi jako component part do ceny kosztu.
Renta nie istnieje, jeżeli w szczególnych circumstances sprze
daje się produkt rolny w jego cenie kosztu. D la kapitału
własność ziemi nie istnieje wówczas w sensie ekonomicznym,
nie istnieje mianowicie w tym wypadku, kiedy produkt gruntu,
sprzedającego swe produkty w cenie kosztu, określa wartość
rynkową produktu danej sfery. (Inaczej ma się sprawa z ka
tegorią I w tablicy D l91k)
Albo też renta (absolutna) istnieje. W tym wypadku produkt
rolny sprzedaje się powyżej jego ceny kosztu. Sprzedaje się go
w edług jego wartości, która przekracza jego cenę kosztu. Je d 
nakże renta wchodzi do wartości rynkowej produktu lub r a 
czej stanowi jej część. Farmerowi wydaje się wszakże, iż jest
ona tak samo z góry dana, jak przemysłowcowi zdaje się to,
gdy chodzi o zysk. D ana jest w postaci nadwyżki wartości
produktu rolnego ponad jego cenę kosztu. Farm er kalkuluje
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jednak zupełnie tak samo jak kapitalista: First the advances,
po drugie - płaca robocza, po trzecie - przeciętny zysk,
wreszcie - renta, która również wydaje mu się, iż jest z góry
dana. Stanowi to dlań natural price of wheat f. i. [naturalną
cenę np. pszenicy]. Czy mu ją zapłacą - to z kolei zależy od
state of the m arket [stanu rynku] w danej chwili.
Jeżeli zgodnie z tym, jak się sprawa w rzeczywistości przed
stawia, pam ięta się o różnicy między ceną kosztu a value, to
oczywiste jest, że renta nigdy nie może wchodzić w skład ceny
kosztu jako jej constituent part [konstytuująca część], a o con
stituent parts może być mowa tylko wtedy, kiedy chodzi o ce
nę kosztu w odróżnieniu od value of commodity. (Renta róż
niczkowa, podobnie jak zysk dodatkowy, nie wchodzi nigdy
do cost-price, gdyż stanowi zawsze bądź excess of the market
cost-price i9Sl over individual costprice, or excess of the market
value over individual value [nadwyżkę rynkowej ceny kosztu
ponad indywidualną cenę kosztu, bądź nadwyżkę wartości ryn
kowej ponad wartość indywidualną].)
Ricardo ma więc w gruncie rzeczy słuszność, kiedy w prze
ciwieństwie do A dam a Smitha utrzymuje, że renta nigdy nie
wchodzi do ceny kosztu. Jednakże z drugiej strony nie ma on
racji, udowadnia to bowiem nie w trybie odróżniania ceny
kosztu od wartości, lecz utożsam iając je wraz ze Smithem, gdyż
ani renta, ani zysk, ani płaca robocza nie stanowią constituent
parts of value, although value is dissolvable into wages and
profits and rent [konstytuujących części wartości, mimo że
wartość można podzielić na płacę roboczą, zysk i rentę], i to
podzielić można równie dobrze na wszystkie trzy części, jeśli
wszystkie trzy istnieją. Ricardo rozumuje w następujący spo
sób: renta nie stanowi constituent part of the natural price
of agricultural produce, gdyż cena produktu najgorszego grun
tu równa się cenie kosztu tego produktu, równa się wartości
tego produktu, która określa wartość rynkową of agricultural
produce. A więc renta nie stanowi [constituent] part of the
value, gdyż nie stanowi [constituent] part of the natural price,
a ta cena równa się value. A le to właśnie jest błędne. Cena
produktu, który dostarczają najgorsze grunty, równa się jego
cenie kosztu bądź dlatego, że sprzedaje się go poniżej jego
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wartości - a więc nie dlatego, jak twierdzi Ricardo, że sprze
daje się go według jego wartości - bądź też dlatego, że pro
dukt rolny należy do tego rodzaju towarów, do tej kategorii
towarów, których value i cena kosztu są tylko w drodze wy
jątku identyczne. Je st to ów wypadek, kiedy wartość dodatko
wa, wytworzona w jakiejś poszczególnej sferze produkcji za
pomocą danego kapitału, np. w wysokości 100, jest przypad
kiem tą wartością dodatkow ą, która w przeciętnym oblicze
niu przypada w udziale takiej sam ej odpowiedniej części kapi
tału globalnego (np. 100). N a tym więc polega zamęt u R i
carda.
Co się tyczy A dam a Smitha-. Skoro identyfikuje on cost-price z value, to - biorąc za punkt wyjścia tę mylną przesłan
kę - ma on prawo utrzymywać, że zarówno rent, jak i profit
oraz wages stanowią „constituent parts of the natural price” .
Je st to raczej u Smitha brak konsekwencji, że w dalszych wy
wodach twierdzi on znów, iż renta nie wchodzi w taki sam
sposób do natural price, jak wchodzą wages i profits. Ow a
niekonsekwencja jest skutkiem tego, iż obserwacja i trafna
analiza każą jednak Smithowi uznać znów fakt, że między
określaniem of natural price of not agricultural produce i of
market value of agricultural produce istnieje różnica. A le bar
dziej szczegółowo zastanowimy się nad tym, kiedy będzie mo
wa o Smithowskiej teorii renty.

\4. Poglądy Ricarda na ulepszenia w rolnictwie.
Ricardo nie rozumie ekonomicznych skutków wywołanych
przez zmiany organicznego składu kapitału rolnego]
||607 I „Przekonaliśm y się, że wraz z każdą porcją dodatkow ego k a 
pitału, którą

trzeba

koniecznie

stosować

na

gruntach

przynoszących

m niejszą ilość produktu, renta w zrasta”

(Ale nie every portion of additional capital yields a less
productive return [każda dodatkowa porcja kapitału przynosi
mniejszą ilość produktu].)
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„ Z tych samych zasad wynika, że wszelkie okoliczności natury społecz
nej, dzięki którym zbyteczne staje się stosow anie w rolnictwie takiej
sam ej ilości kapitału

i które tym samym spraw iają, że zastosow ana

w ostatniej kolejności porcja kapitału staje się bardziej produkcyjna,
obniżają rentę” (tam że, str. 6 8 ).

Tzn. że obniżają absolute rent, ale niekoniecznie differen
tial rent (patrz tablicę B ).
Takim i okolicznościami może być: „zmniejszenie kapitału
kraju” z towarzyszącym mu zmniejszeniem liczby ludności.
A le także i wzmożony rozwój of productive powers of agri
cultural labour [wytwórczych sił pracy rolniczej].
„Jed n a k że takie sam e skutki m oże mieć wzrost bogactw a kraju i licz
by jego ludności, jeśli temu wzrostowi tow arzyszą tak doniosłe ulepsze
nia w rolnictwie, że w skutek tego zmniejszy się również konieczność
upraw iania gorszych gruntów lub stosow ania takiej sam ej ilości kapitału
do uprawy bardziej urodzajnych obszarów ” (tam że, str. 68/69).

(Dziwnym trafem Ricardo zapomina tu o improvements as
shall have the effect of improving the quality of poorer lands
and converting these into richer ones [ulepszeniach, których
następstwem fest poprawa jakości uboższych gruntów i ich
przekształcenie w bardziej bogate] - punkt widzenia, który
przeważa u Andersona).
Bardzo błędna jest następująca teza R icard a:
..Jeżeli liczba ludności nie pow iększa się, nie może pow stać popyt
na dodatkow ą ilość zboża” (tamże, str. 69).

Pom ijając już okoliczność, że with a fall in the price of corn
an additional demand for other raw produce, green vegetables,
meat etc. will spring up [wraz ze spadkiem ceny zboża po
wstanie dodatkowy popyt na inny produkt surowy, warzywa,
mięso itd.] i że wódkę itd. można pędzić ze zboża, Ricardo
przypuszcza tu, że cała population consumes as much corn it
likes. This is false [ludność spożywa tyle zboża, ile zapragnie.
Przypuszczenie to jest błędne].
27 - M a rk s, E n g e ls -• D z ie ła , t. 26
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{„N iezw ykły w zrost naszego spożycia w latach 1848, 1849, 1850
wskazuje, że przedtem nie d ojadaliśm y i że wskutek niewystarczającej
podaży ceny trzymały się na wysokim poziom ie”

(F. W. N ew m an,

„L ectu res on political economy” , Londyn 1851, str. 158).

Ten sam Newman mówi:
„A rgum ent R icard a” , that rent cannot enhance price [że renta nie
może podnieść ceny], „o p iera się na przypuszczeniu, iż możność dom a
gania się renty nie zdoła nigdy zm niejszyć w rzeczywistości podaży. A le
dlaczego nie zd oła? Istnieją bardzo rozległe obszary, których upraw ę
rozpoczęto by niezwłocznie, gdyby nie to, że m ożna dom agać się za nie
renty; w sposób sztuczny pozostaw iono je jednak w stanie nieuprawnym, bądź dlatego, że w łaściciele ziemscy m ogli je korzystnie wydzier
żaw ić jako tereny łow ieckie, bądź też dlatego, że przekładają oni ro
mantyczną dzikość ponad niew ielką rentę nominalną, którą mogliby co
najwyżej za te tereny otrzymać, zezw alając na ich upraw ę” (tam że, str.
1 5 9 ).}

Błędne to przecież w ogóle mniemanie, że jeżeli właściciel
ziemski withdraws [wycofuje] ziemię from the production of
corn,_he may not get a rent by converting it into pasture or
building grounds or as in some countries of High Scotland,
into artificial woods for hunting purposes [z produkcji zboża,
nie może już otrzymywać za nią renty, przekształcając ją w pa
stwisko bądź w teren budowlany, bądź też, jak w niektórych
górskich okolicach Szkocji, w lasy sztucznie hodowane do ce
lów łowieckich].
Ricardo rozróżnia dw a rodzaje improvements in agricul
ture. Jeden rodzaj tych ulepszeń
„...w zm aga siły produkcyjne ziemi... ja k np. plodozm ian racjonalniej
stosow any albo lepszy dobór nawozów.
stw arzają

nam

możliwość

otrzymywania

U lepszenia
takiego

te niewątpliwie

sam ego

produktu

z m niejszego obszaru ziem i” ([„O n the principles...” ], str. 70).
W edług Ricarda, w tym wypadku renta musi się obniżyć.
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„Je ż e li np. stosow ane kolejno porcje kapitału przynoszą 100, 90, 80,
70 kw arterów , to gdy zastosuję te cztery porcje, renta będzie rów nała
się 60, czyli różnicy między
70 a 100 =

30

70 a

90 =

20

70 a

80 =

10

100
gdy tymczasem

produkt wynosiłby

[340]

90
80
70

60“

340

i dopóki będę stosow ał te porcje kapitału, renta nie ulegnie zm ianie,
mimo że produkt każdej z nich jednakow o się pow iększy” .

(Gdyby produkt wykazywał an unequal augmentation [nie
jednakowy wzrost], renta mogłaby podnieść się mimo wzmo
żonej urodzajności.)
„Je ż e li produkt, który wynosił 1 0 0 , 90, 80, 70, wzrośnie do 125,
115, 105, 95 kw arterów , renta będzie nadal rów nała się 6 0 , czyli bę
dzie rów nała się różnicy między
U6 0 8 1 95 a 125 = 30
95 a 115 = 20
95 a 105 = 10

125
gdy tymczasem produkt podniósłby
się do 440

115
105
95

~60

440

G dyby jednak produkt tak bardzo się pow iększył, a popyt nie p o d 
nosił się, nie byłoby już przyczyny, aby w rolnictwie stosow ać tyle k a
pitału ; wycofano by jedną jego część i wskutek tego ostatnio uloko
wana porcja kapitału przynosiłaby 105, a nie 95, renta zaś spadłaby
do 30, czyli do różnicy między
105 a 125 =

20

gdy tymczasem produkt nadal wy

125

105 a 115 =

10

starczałby do zaspokojenia potrzeb

115

ludności,

~3(j

wynosiłby

kw arterów ”

bowiem

345

105
345

(tam że, str. 7 1 /7 2 ).
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Pom ijając to, że przy zniżkującej cenie demand może wzra
stać nawet wtedy, kiedy nie wzrasta liczba ludności (Ricardo
sam w tym przykładzie przypuszcza, że popyt powiększył się
o 5 kwarterów), rolnictwo - według Ricarda - przechodzi
wciąż do uprawy gruntów o mniejszej urodzajności, gdyż lud
ność pomnaża się z każdym rokiem, tzn. pomnaża się ta część
ludności, która konsumuje zboże, jad a chleb, a ta część rośnie
szybciej niż cała ludność, chleb bowiem jest głównym środkiem
wyżywienia większej części ludności. D latego też niekoniecz
nie musi dziać się tak, że wzrostowi of productivity of capital
nie towarzyszy wzrost of demand i że wskutek tego renta
spada. Renta może podnieść się, kiedy ulepszenie oddziałało
nierównomiernie na difference in the degree of fertility [róż
nicę stopnia urodzajności] różnych kategorii gruntów.
Poza tym nie ulega wątpliwości (tablice В i E ), że wzrost
of fertility może nie tylko wyprzeć z rynku produkt najgor
szych gruntów - kiedy demand się nie zmienia - ale nawet
can force [może zmusić] część kapitału ulokowanego w lep
szych gruntach (tablica B) to withdraw from the production
of corn [do wycofania się z produkcji zboża]. W tym w ypad
ku obniża się renta wyrażona w zbożu, jeżeli augmentation of
produce equal [wzrost produktu jest równomierny] na grun
tach różnych kategorii.
Następnie Ricardo przechodzi do drugiej strony of agricul
tural improvements.
„Istn ieją jednak ulepszenia, które m ogą obniżyć względną wartość
produktu

nie obniżając renty wyrażonej w zbożu, chociaż obniżają

rentę gruntową w yrażoną w pieniądzu. T ak ie ulepszenia nie pom nażają
sił wytwórczych ziem i, pozw alają nam jednak otrzymywać jej produkt
mniejszym nakładem pracy. D otyczą one raczej skład u kapitału sto so
wanego w rolnictwie niż sam ej upraw y ziemi. D o wymienionej kategorii
należą udoskonalenia narzędzi rolniczych, takich jak plug i m łockarnia,
oszczędne używanie koni w gospodarce rolnej i lepsza znajom ość w ete
rynarii. W rolnictwie będzie się stosow ało mniej kapitału, co jest rów no
znaczne Z mniejszym nakładem pracy ; nie m ożna jednak zmniejszać
obszaru upraw nego, jeżeli chce się otrzymać tak ą sam ą ilość produktu.
W pływ ulepszeń tego rodzaju na rentę w yrażoną w zbożu zależy wszak-
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że od tego, czy różnica między produktam i, uzyskiwanymi wskutek sto
sow ania różnych ilości kapitału, wzrośnie, pozostanie bez zmiany czy
też zm niejszy się” .

{Pow yższe okoliczności Ricardo powinien by uwzględnić
również przy natural fertility of soils. To, czy przejście do
uprawy nowych kategorii gruntów zmniejsza rentę różnicz
kową, pozostawia ją bez zmiany czy też powiększa, zależy od
tego, czy różnica między produktami kapitału, stosowanego
na tych different more fertile soils, be increased, stationary,
or diminished [różnych urodzajniejszych gruntach, wzrasta,
pozostaje bez zmiany czy też zmniejsza się ].}
„Je ż e li zastosujem y w rolnictwie cztery porcje kapitału wynoszące
50, 60, 70, 80, z których każda d aje jednakow y wynik, a jakieś ulepsze
nie składu takiego kapitału pozw oli nam wycofać z każdej porcji po
5, w obec czego pozostałoby już tylko 45, 55, 65 i 75, to renta w yra
żona w zbożu nie uległaby zm ianie. Jeżeli jednak będą to takie ulepsze
nia, że pozw olą mi zaoszczędzić całą tę porcję kapitału, którą stosuje
się w sposób najmniej produkcyjny, to renta wyrażona w zbożu sp ad ła
by niezwłocznie, zm niejszyłaby się bowiem różnica m iędzy najbardziej
i najmniej produkcyjną ||609 | porcją kapitału, a w łaśnie ta różnica sta 
nowi rentę” (tam że, str. 7 3 /7 4 ).

Powyższe jest słuszne w zastosowaniu do renty różniczko
wej, która według Ricarda jest jedyną istniejącą rentą.
N atom iast Ricardo wcale nie porusza istotnego zagadnie
nia. Przy rozwiązywaniu tego zagadnienia nie chodzi o to, że
wartość poszczególnego kwartera obniża się, jak i nie o to, czy
trzeba uprawiać taką sam ą ilość ziemi, taką ilość takich sa
mych rodzajów gruntów jak przedtem, lecz chodzi o to, czy
z ;potanieniem kapitału stałego - kosztującego, w myśl zało
żenia, less labour [mniej pracy] - łączy się zmniejszenie,
zwiększenie czy też pozostawanie bez zmiany ilości of imme
diate labour employed in agriculture [pracy bezpośredniej,
którą stosuje się w rolnictwie]. M ówiąc krócej, czy zachodzi,
czy też nie zachodzi organiczna zmiana kapitału.
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Weźmy nasz przykład z tablicy A (str. 574, zeszyt X I) *
i zam iast ton umieścimy tam kwartery of wheat.
Z akład a się tu, że not agricultural capital składa się
z 80c + 20v, agricultural capital - z 60c + 40v, a stopa
wartości dodatkowej w obu wypadkach wynosi 50%. Hence
the rent on the latter capital, or the excess of its value over
its cost-price [D latego renta, którą przynosi kapitał rolny,
czyli nadwyżka wartości jego produktu ponad cenę kosztu te
go produktu] równa się 10 f. szt. Mielibyśmy tedy następują
cy wynik:

I

100

60

120

2

2 f. szt. = 40 szylingom

II

100

65

130

2

\ n !xz f. szt. = 1 £. szt.

III

100

75

150

2

13/б f. szt. = 1 f. szt. 12 szylingom

R azem 3 0 0

200

4 00

1612/i8 szylinga

K a te 

W artość

C en a kosztu

R en ta

R en ta

g o ria

różn iczkow a

k w arte ra

a b so 

różnicz

lu tn a

kow a

f . szt.

f. szt.

k w artera

I

l 5/e f . sz t. = 1 1 . szt.

0

10

0

10

10

10

30

30

40

1 6 */8 SZyl.
II

* / « f. szt. *

3 */is szyi.

V h t i. szt. = 1 f. szt.
13u / is szy i.

III

V i f. szt. = 8 szyi.

I ł/l5 f. szt. = 1 f. szt.
9 1/# szy i.

* P a trz w k ła d k ę m iędzy stro n ą 3 3 2 -3 3 3 . - R e d .
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K atc-

R en ta

R en ta

łą c z n a

Ł ączn a

g o ria

a b so 
lu tn a

różnicz

su m a renty

kow a

f . szt.

su m a renty
w kw arterach

w kw arterach

w kw arterach

I

5

0

10

II

5

5

20

5
10

40

20

70

35

III

5
15

20

Chcąc zbadać zagadnienie w jego nieskażonej postaci, na
leży założyć, że na wielkość kapitału (100) zastosowanego
w kategoriach I, II, III wpływa równomiernie we wszystkich
trzech kategoriach potanienie kapitału stałego, gdyż nierówno
mierny wpływ ogranicza się do renty różniczkowej i z daną
sprawą nic nie ma wspólnego. Przypuśćmy tedy, że dzięki im
provements ta sama ilość kapitału, która przedtem kosztowa
ła 100 f. szt., kosztuje teraz tylko 90 f. szt., zatem wartość
jej zmniejszyła się o jedną dziesiątą, czyli o 10%. Powstaje
więc pytanie, jak owe improvements podziałały na skład of
agricultural capital?
Jeżeli nie zmienia się stosunek kapitału, wyłożonego na pła
ce robocze, do kapitału stałego, to - jeśli 100 składa się
z 60c + 40v - wtedy 90 równa się 54c + 36v i w tym wy
padku wartość 60 kwarterów uzyskanych na gruntach kate
gorii I równa się 108 f. szt. Gdyby jednak potanienie spra
wiło, że ten sam capital constant, który przedtem kosztował
60, kosztuje teraz tylko 54, kapitał v zaś (czyli kapitał wyło
żony na płacę roboczą) kosztuje tylko 3 2 % , a nie 36 (stracił
również Vio wartości), to w tym wypadku należałoby wyło
żyć nie 100, lecz 862/ 5. K apitał ten składałby się z 54c +
+ 322/sv, a jeżeli liczyć w stosunku do 100, składałby się
z 62V2C + 37V2V. W tych warunkach wartość 60 kwarterów
uzyskanych na gruntach kategorii I równałaby się 1023/s f. szt.
Przypuśćmy wreszcie, że chociaż wartość kapitału stałego
zmniejsza się, absolutna wielkość kapitału wyłożonego na pła
cę roboczą nie zmienia się, wzrasta więc w stosunku do kapi
tału stałego, wskutek czego wyłożony kapitał w wysokości 90
równa się 50c + 40v, a jeżeli liczyć w stosunku do 100, rów
na się 555/sc + 444/gv.
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Spójrzmy teraz, jak w tych trzech wypadkach ma się spra
wa z rentą wyrażoną w zbożu i wyrażoną w pieniądzu. W wy
padku В stosunek с do v nie zmienia się, mimo że zmniejsza
się wartość obu kapitałów. W wypadku С ||610| zmniejsza się
wartość kapitału c, ale jeszcze bardziej zmniejsza się stosun
kowo wartość kapitału v. W wypadku D zmniejsza się jedy
nie wartość kapitału c; wartość kapitału v nie ulega zmianie.
Odtworzymy z początku pierwotną tablicę z poprzedniej
stronicy [a potem porównamy ją z nowymi tablicami В , С i D ,
ilustrującymi przytoczone wyżej wypadki zmiany wartości
organicznych części składowych kapitału rolnego] *.
*
]|611 1 Z załączonego przeglądu tabelarycznego wynika:
Pierwotnie, w tablicy A , stosunek [między organicznymi
częściami składowymi kapitału rolnego] równał się 60c +
+ 40v; kapitał ulokowany w gruntach każdej kategorii rów
nał się 100. Renta wyrażona w pieniądzu wynosiła 70 f. szt.,
wyrażona w zbożu - 35 kwarterów.
W tablicy В capital constant potaniał, wskutek czego w grun
tach każdej kategorii lokuje się tylko po 90 f. szt., ale w tym
samym stopniu potaniał też kapitał zmienny, w konsekwencji
więc stosunek wzajemny między tymi kapitałam i nie uległ
zmianie. Renta wyrażona w pieniądzu obniża się tu, a renta
wyrażona w zbożu nie ulega zm ianie; renta absolutna l9eJ też
się nie zmienia. Renta wyrażona w pieniądzu zmniejsza się,
gdyż zmniejsza się ulokowany kapitał. Renta wyrażona w zbo
żu nie zmienia się, gdyż w ykładając mniej pieniędzy, otrzy
muje się więcej zboża według dawnego jego podziału na po
szczególne kategorie.
W tablicy С mamy potanienie du capital constant; ale jesz
cze bardziej zmniejsza się kapitał v, wskutek czego następuje
względne podrożenie du capital constant. Renta absolutna
obniża się. Obniża się zarówno renta wyrażona w zbożu, jak
* W rę k o p isie n a stę p u ją m ta b lic e o d tw o rzo n e n a w k ła d ce m iędzy str. 418 i 4 1 9 ’.
N iektó ry ch

rubryk

ta b lic

С

a

D

M a rk s

n ie

z a p e łn ił

d an y m i.

i n agłów ek o sta tn ie j rubryki w staw iła d o ta b lic re d a k c ja . - R ed .

418

B ra k u ją c e

liczb y

[A]

K a p ita ł

K w artery

f. szt.

[Ł ączn a
w artość]
ŁW

[W artość
rynkow a]
WR

[W artość
in d y w id u aln a]

f. szt.

kw artera

kw artera

kw artera

2 f. szt. [ = 40 szyi.]

o

różniczkow a]

WI

IF—
I

F
in

100

100
100

60
65

120
130

2 f. szt. [ = 40 szyi.]
2 f. szt. [ = 40 szyi.]

I ll/ i 8 f. szt. =

1 f. szt. 1612/ u szyi.

75

150

2 f. szt. [ = 40 szyi.]

l 9/is f. szt. =

1 f. szt. 12 szyi.

300

200

K a p ita l

K w arte ry

К 3*t .

I

90

I.W
f.

szt.

102*/s

143/<)S f. szt. =

1 f. szt. 133/is szyi.

[9/ b5 f. szt. = ] 2 I0/ia szyi.

l 4/s f. szt.

1 f. szt. 16 szvl.

1за/ 75 f. szt. =

1 f. szt. 8 4/s szyi.

[9/s5 f. szt. = ] 7V s szyi.

WR

WI

k w a itc ra

10

30

15

40

20

10°/o =

30

40

20

70

1 f. SZt. 9Vs szyi.

60

8 6 2/з

65

1113/зо

[ 171/ 100 f. szt.

=

III

8 6 2/s

75

128 lU

[171/loo f. szt.

=

2591/5

200

34 2

K a p ita l

K w artery

ŁW

[ l 74/ioo f. szt.] =

0

[ 173/ 125 f. SZt.] =

1 f. szt. 144/e szyl.]

[174/l300 f. szt. =

241/б5 szyl.]

1 f. szt. 14 Vs szyl.]

[ l 43/ 125 f. SZt. == 1 f. szt». 79/25 szyl.]

[474/500 f. szt. =

6 21/J5 szyl.]

[1751/M25 f. SZt. = 1 f. szt. 9 79/325 szyl.]
[ I 137/li25 f. SZt. = 1 f. szt. 5 43/ 125 szyl.]

WR

90

60

110

l s/e f. »zt. [ = 1 f. szt. 162/3 szyl.]

l 5/o f. szt. [ =

1 t szt. 162/s szyl.]

90

65

1194/e

l 5/e f. szt. [ = 1 f. szt. 162/з szyl.]

[ l 9/i3 f. szu. =

1 f. szt. 13 l l /i3 szyl.]

[ l 7/i5 f. szt. =

1 f. szt. 9 4/s szyl.]

7 4/s szyl.]

[ l 34/65 f. szt. =
[18/з5 f. szt. =

kw artery

kw artery

35

Ł ączn a sum a

Ł ączn a sum a

renty

renty

f. szt.

kw artery

9

5

54c +

36v na 90

9

18

10

60c +

4 9 v na 100

27

15

36

20

10°/e =

20

63

35

RA

RR

RA

f.

szt.

kw artery

RR
kw artery

Ł ącz n a sum a

renty

f.

kw artery

szt.

7 44/25

0

48/l9

0

7 14/*5

4 8/i3

844/20

48/l9

[5]

[98/ ib]

744/25

2 5 i3/so

48/l9

[15]

[1641/ io9]
[3321/ ioo]

[198/iu]

2247/з5

34V s

135/'ta

5 6 22/ss

33s /is

33

kw artery

20

RR
kw artery

Ł ącz n a sum a

Ł ączn a sum a

renty

renty

f. szt.

kw artery

0

6

0

9Ve
27V2

6
6

[5]
[15]

20V«
384/a

[11]
[21]

20

6 9 2/з

38

3 6 2/s

18

11

renta absolutna

Ł ącz n a sum a

renty

744/25

11
11

renta absolutna

0

15

11

20v na [100] kapitału przemysłowego

5

f. set.

1 f. szt. 10«/i8 szyl,.]
1 f. szt. 6 2/s szyl.]

RR

60c + 4 0 v na 100 [kapitału nieprzemysłowego]

0

RA

[ l 13/20 f. szt. = ] 1 f. szt. 13 szyl.
[14/ 78 f. S Z t^ = 232/39 SZyl.i
[4,/зо f, szt.i =

£. szt.

RA

36

na kw arter

I

RR

С е л а kosztu

WD
k w arte ra

I 8/« f. szt. [ = 1 f. szt. 162/'s szyl.]

1 f. szt. 11 17/ s 5 szyl.

15

27

(. szt.

na kw arter

kw artera

II

З б 62/з

szt. = 1 f. szt. 106/is szyi.
szt. = 1 f. szt. 6 2/5 szyi.

[ l 71/ 100 f. szt.] = 1 f. szt. 144/5 szyl.
[1188,J25 f szt = 1 f. szt. 1137/б5 szyl.]

1 f. szt. 141/* szyl.

f . szt.

1374/з

I s Vli5 f.
l 24/75 f.

szt. = 1 f. szt. 13 szyi.
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i renta wyrażona w pieniądzu. Renta wyrażona w pieniądzu
obniża się dlatego, że w ogóle kapitał bardzo się zmniejszył,
a renta wyrażona w zbożu obniża się dlatego, że obniżyła
się renta absolutna, gdy tymczasem różnice między kategoria
mi nie uległy zmianie. A więc renta wyrażona w zbożu i renta
wyrażona w pieniądzu zmniejszają się w tym samym stopniu.
W tablicy D mamy do czynienia z wręcz przeciwnym wy
padkiem. Zmniejsza się jedynie capital constant, kapitał zmien
ny pozostaje taki sam. Takie było założenie Ricarda. W tym
wypadku następuje wskutek zmniejszenia się kapitału nie
znaczny spadek renty wyrażonej w pieniądzu, obniżka abso
lutna równa się zaledwie trzeciej części f. szt., jednakże ren
ta ta wzrasta wydatnie w stosunku do wyłożonego kapitału..
N atom iast renta wyrażona w zbożu wzrasta absolutnie. D la
czego? D latego, że renta absolutna podniosła się z 10 do>
1 2 2/ 9%, wzrósł bowiem kapitał v w stosunku do kapitału c.
M amy więc taki ob raz:
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„S p a d e k renty przynosi każda przyczyna zm niejszająca różnicę w ilości
produktu

otrzymywanego

w skutek

kolejnego

stosow ania

określonych

ilości kapitału na tych samych lub nowych gruntach. K a ż d a przyczyna
Zwiększająca tę różnicę musi mieć odwrotny skutek i wywołuje wzrost
renty” (tam że, str. 74 ).

The inequality can be increased, while capital is withdrawn
and while sterility decreases, or even while the less fertile
land is thrown out of the market [Różnica może powiększać
się wtedy, kiedy z rolnictwa wycofuje się kapitał, kiedy nieurodzajność gruntów zmniejsza się i nawet wtedy, kiedy wy
piera się z rynku mniej urodzajne grunty].
{W łaściciel ziemski i kapitalista. Pismo „M orning Star”
z dnia 15 lipca 1862 r. zastanawia się w artykule wstępnym
nad tym, kto powinien (dobrowolnie lub przymusowo) support
the distressed [udzielać pomocy biedującym] (wskutek cotton
famine and civil war in America [braku bawełny i wojny do
mowej w Ameryce]) workmen in the cotton manufacture dis
tricts of Lancashire [robotnikom przemysłu bawełnianego
w okręgu Lancashire] itd., i twierdzi:
„L u d zie ci m ają słuszne praw o do pomocy na rachunek własności,
którą w w iększej części stw orzyli sw ą pracą... M ów i się, że owi ludzie,
którzy dorobili się fortun na przemyśle bawełnianym , m ają przede wszy
stkim obow iązek w spaniałom yślnego udzielania pomocy potrzebującym.
N ie ulega w ątpliw ości, że jest to słuszne... T ak też postępuje ta ich
część, która trudni się handlem i przem ysłem ... A le czy stanowi ona
jedyną klasę, która w zbogaciła się na przemyśle bawełnianym ?

Na

pewno nie. W łaściciele ziemscy w Lancashire i N orth Cheshire m ają
ogromny udział w bogactw ie, wytworzonym w powyższy sposób. A owym
właścicielom ziemskim szczególnie poszczęściło się, że uczestniczą w nim
nie przyczyniwszy się ani czynem, ani m yślą do pow stania przemysłu,
który bogactw o to stworzył... W łaściciel przędzalni przyczynił się do
pow stania tego w ielkiego przemysłu, użyczając mu swego kapitału, słu
żąc mu swym dośw iadczeniem i niezmożoną czujnością, ||6 1 2 |

a teraz

przemysł ten dośw iadcza tak wielkich wstrząsów . Robotnik przędzalni
służył sw ą spraw nością, swym czasem i pracą fizyczną; a co dali w łaści
ciele ziemscy z Lancashire? N ic, literalnie nic, a mimo to korzyści ich
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były w iększe niż którejkolw iek innej klasy... N ie ulega w ątpliw ości, że
dochód roczny tych wielkich w łaścicieli ziemskich ogrom nie się z togo
jednego pow odu powiększył, osiągając przypuszczalnie co najmniej trzy
krotną w ysokość” .

K apitalista bezpośrednio wyzyskuje robotnika, nie tylko
bezpośrednio przywłaszcza sobie surplus labour, lecz również
stwarza ją. Ponieważ jednak (gdy chodzi o kapitalistę prze
mysłowego) nastąpić to może jedynie wskutek procesu pro
dukcji i w przebiegu tego procesu, przeto sam kapitalista jest
podmiotem funkcji tej produkcji, jej kierownikiem. N atom iast
w postaci własności ziemi (gdy chodzi o rentę absolutną) oraz
w naturalnej odmienności poszczególnych kategorii gruntów
(renta różniczkowa) właściciel ziemski posiada tytuł, który
upoważnia go, aby kładł do kieszeni część tej pracy dodatko
wej, czyli wartości dodatkowej, mimo że nie spełnia żadnej
funkcji kierowniczej ani innej funkcji w procesie stwarzania
tej wartości dodatkowej. D latego też w razie kolizji kapitali
sta uważa, iż właściciel ziemski jest po prostu jakąś superfetation [szkodliwym guzem], naroślą sybarycką pasożytującą
na produkcji kapitalistycznej, mszycą, która przywarła do skó
ry kapitalisty.}
Ch. I I I : „ O rencie górniczej” .
Ricardo znów tu pow tarza:
,,... ta renta” (of mines [górnicza]), „pod obn ie jak renta gruntowa, jest
skutkiem , lecz bynajmniej nie przyczyną w ysokiej wartości produktu
uzyskiwanego w kopalniach” ([D a v id Ricardo, „O n the principles...” ],
str. 76).

Co się tyczy renty absolutnej, to nie jest ona ant effect
[skutkiem], ani też cause of the „high value” [przyczyną „w y
sokiej wartości” ], lecz effect of the excess of value over cost-price [skutkiem nadwyżki wartości ponad cenę kosztu]. That
this excess is paid for the produce of the mine, or the land,
and thus absolute rent becomes formed, is the effect, not of
that excess, because it exists for a whole class of trades, where
it is not entered into the price of the produce of those parti422
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cular trades, but is the effect of landed property [Fakt, że
nadwyżkę tę uiszcza się za produkt kopalni lub ziemi i że
w ten sposób powstaje renta absolutna, jest skutkiem nie owej
nadwyżki, gdyż z taką nadwyżką ma się do czynienia^w wielu
gałęziach produkcji, w których nie wchodzi ona do ceny pro
duktu tych gałęzi, lecz jest skutkiem własności ziemi].
In regard to differential rent it may be said, that it is the
effect of „high value” ; so far as by „high value" is understood
the excess of the m arket value of the produce over its real
or individual value, for the relatively more fertile classes of
land or mine [Co się tyczy renty różniczkowej, to można po
wiedzieć, że jest ona skutkiem „wysokiej w artości’, jeśli przez
„w ysoką wartość” rozumie się przynoszoną przez stosunkowo
bardziej produkcyjne kategorie gruntów lub kopalni nadwyż
kę wartości rynkowej produktu ponad jego rzeczywistą, czyli
indywidualną wartość].
That Ricardo unterstände by the „exchangeable value” re
gulating the produce of the poorest land or mine, nothing but
cost-price, by cost-price nothing but the advances plus the
ordinary profit, and that he falsely identifies this cost-price
with real value, will be also seen from the following passage
[Że przez „wartość wymienną” regulującą cenę produktu naj
uboższych gruntów lub kopalni Ricardo rozumie nie co inne
go niż cenę kosztu, przez cenę kosztu zaś nie co innego niż
wyłożony kapitał plus zwykły zysk i że tę cenę kosztu mylnie
identyfikuje z rzeczywistą wartością - wynika również z na
stępującego ustępu]:
„M etal wydobywany z najuboższej spośród eksploatow anych kopalni
musi mieć co najmniej w artość wymienną w ystarczającą nie tylko do
zaopatrzenia w odzież, żywność i inne artykuły pierwszej potrzeby tych,
którzy pracują w kopalniach i dostarczają produkt na rynek, lecz również
do zapew nienia ogólnego i Zwykłego Zysku temu, kto wykłada kapital
niezbędny

do

prow adzenia

przedsiębiorstw a.

um ieszczonego w najuboższej kopalni

Przychód

z

kapitału

nie przynoszącej renty

będzie

stanow i! o w ysokości renty w e wszystkich innych wydajniejszych ko
palniach. Przypuśćmy, że ta najuboższa kopalnia przynosi zwykły Zysk
Z kapitału. W szystko, co
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kopalnie, musi jako renta przypaść koniecznie w udziale ich w łaści
cielom ” (tam że, str. 7 6 /7 7 ).

A więc tu krótko i węzłowato: renta równa się nadwyżce
ceny (exchangeable value znaczy tu to samo, co cena) of the
agricultural produce over its cost-price, that is over the va
lue of capital advanced plus the usual (average) profits of
stock [produktu rolnego ponad jego cenę kosztu, czyli ponad
wartość wyłożonego kapitału plus zwykły (przeciętny) zysk
z kapitału]. Jeżeli zatem wartość of agricultural produce jest
wyższa od jego cost-price, to może on przynosić rentę zupełnie
niezależnie od jakichkolwiek różnic jakości gleby, the poorest
land and the poorest mine mogą pay the same absolute rent
as the richest [płacić taką sam ą rentę absolutną, jaką płacą
najbogatsze]. Gdyby wartość produktu rolnego nie była wyż
sza od jego ceny kosztu, to renta mogłaby być jedynie następ
stwem of excess of the m arket value over the real value of the
produce derived from relatively more fertile soils etc. [nad
wyżki wartości rynkowej ponad rzeczywistą wartość produktu,
który otrzymuje się na gruntach stosunkowo bardziej urodzaj
nych kategorii itd.].
„G d y b y jednakow e ilości pracy i jednakow e ilości kapitału trwałego
mogły zaw sze w ydobyw ać z kopalni, która nie przynosi renty, jed n a
kow e ilości Złota..., to ilość ta ” (of gold) „ zw iększałaby się w raz Z p o 
pytem, jednakże jego w artość pozostaw ałaby niezm ienna" (tamże, str.
79).

To, co stosuje się do złota i kopalni, stosuje się też do zbo
ża i gruntów. Gdyby więc eksploatowano wciąż te same ka
tegorie gruntów i gdyby taki sam nakład pracy przynosił taki
sam produkt, ||6131 wartość funta złota bądź kwartera psze
nicy nie ulegałaby zmianie, mimo że ich ilość zwiększałaby się
wraz ze wzrastającym popytem. A więc wzrosłaby też renta,
którą one przynoszą (amount [suma], a nie rate of rent [stopa
renty]), bez jakiejkolwiek zmiany ceny produktu. Stosowano
by więcej kapitału, although with constantly uniform producti
vity [jednakże z wciąż taką sam ą produkcyjnością]. Jest to
423
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jedna z doniosłych przyczyn wzrostu of absolute amount of
rent, quite apart from any rise in the price of produce, and,
therefore, without any proportional change in the rents paid
by produce of different soils and mines [absolutnej sumy ren
ty, zupełnie niezależnie od wzrostu ceny produktu i wobec
tego bez proporcjonalnej zmiany rent, które płacą produkty
różnych gruntów i różnych kopalni].

[5. Ja k Ricardo krytykuje poglądy Smitha na rentę
i pewne tezy M althusa]
Ch. X X IV , „A d am a Smitha teoria renty gruntowej” .
Bardzo to ważny rozdział, jeżeli chodzi o zrozumienie róż
nicy między poglądam i Ricarda i Smitha. Głębsze rozpatrze
nie tej różnicy odkładam y (w zastosowaniu do Smitha) aż do
chwili, kiedy po roztrząsaniach na temat Ricarda będziemy
ex professo zastanawiali się nad teorią Smitha.
Ricardo zaczyna tu od cytatu z A dam a Smitha, w którym
zdaniem Ricarda, Smith trafnie określa, kiedy price of agri
cultural produce przynosi rentę, a kiedy nie przynosi. A le po
tem Smith uważa znów, że some parts of the produce of land
[niektóre płody rolne], jak food [środki wyżywienia], muszą
zawsze przynosić rentę.
Przy tej okazji Ricardo notuje następujące spostrzeżenie,
mające dla niego w ielką w agę:
Uw ażam , że dotychczas w każdym kraju, od najbardziej pier
wotnego do najbardziej cywilizowanego, istnieją grunty tak niskiej ja
kości, iż nie m ogą dać produktu o w artości przekraczającej to, co wy
starcza do zastąpienia zastosow anego na nich kapitału wraz ze zwykłym
Zyskiem, który przyjęty jest w tym kraju. W szystkim nam w iadom o,
że tak jest w Am eryce, a nikt przecież nie tw ierdzi, że zasady, w edług
których kształtuje się renta, są tam odmienne niż w E u rop ie” (tamże,
str. 3 8 9 /3 9 0 ).

Bez wątpienia te principles [zasady] są w bardzo znacznym
stopniu „different” . Tam , gdzie nie istnieje własność ziemi 4 24
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faktycznie lub w sensie prawnym - nie może istnieć absolutna
renta gruntowa. Renta absolutna, a nie różniczkowa, jest od
powiednim wyrazem własności ziemi. Jeżeli się mówi, że te
same zasady regulują rentę tam, gdzie istnieje własność ziemi,,
jak i tam, gdzie ona nie istnieje, znaczy to tyle, co utrzymy
wać, że form a ekonomiczna własności ziemi nie zależy od tego,
czy własność ziemi istnieje, czy nie istnieje.
Następnie, co ma znaczyć, że „istnieją grunty tak niskiej
jakości, iż nie mogą dać produktu o wartości przekraczającej
to, co wystarcza do zastąpienia... kapitału wraz ze zwykłym
zyskiem” ? Jeżeli taka sam a ilość pracy wytwarza 4 kwartery,
to produkt nie ma większej wartości, niż gdyby wytwarzała
2 kwartery, chociaż value jednego kwartera jest w drugim wy
padku dwa razy większa niż w pierwszym. A więc kwestia,
czy produkt przynosi rentę, czy jej nie przynosi, absolutnie
nie zależy od wysokości owej „w artości” produktu jako takiej.
Produkt może tylko wtedy przynosić rentę, kiedy ma wartość
wyższą od ceny kosztu, którą reguluje cena kosztu wszystkich
innych produk.tów, czyli, innymi słowy, reguluje ta ilość nie
opłaconej pracy, którą przywłaszcza sobie on an average
[przeciętnie] w każdym trade [dziale produkcji] kapitał w wy
sokości 100. To, czy wartość produktu jest wyższa od jego
ceny kosztu, bynajmniej jednak nie zależy od jego absolutnej
wielkości, lecz od składu kapitału, który zastosowano, aby go
wytworzyć, w porównaniu z average composition of capital
employed in not agricultural industry [przeciętnym składem
kapitału stosowanego w produkcji nierolniczej].
„ A le nawet gdyby rolnictwo w Anglii rzeczywiście osiągnęło tak wy
soki poziom , iż obecnie nie m a już tam ziemi nie przynoszącej renty,
to przecież daw niej takie ziem ie m usiały tam rzeczywiście istnieć. Zresztą
kw estia, czy takie ziem ie istnieją lub nie istnieją, nie ma w danym wy
padku znaczenia. Je śli bowiem w rolnictwie W ielkiej Brytanii stosuje
się kapitały, które przynoszą tylko zwrot wyłożonej kwoty wraz ze
zwykłym zyskiem, to wszystko jedno, czy stosuje się je na starych czy
nowych gruntach. G d y farm er bierze w dzierżaw ę ziemię na siedem lub
czternaście lat, to zam ierza, być może, zastosow ać na niej kapitał w wy
sokości 10 000 f. szt., w ie bowiem, że przy istniejących cenach zboża
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.1 produktu surowego otrzyma zwrot tej części kapitału, którą musi wy
datko w ać, a także zapłaci sw ą rentę i osiągnie ogólną stopę zvsku. N ie
zastosuje kapitału w w ysokości 11 000 f. szt., jeśli ostatni 1000 f. szt.
nie m oże być tak produkcyjnie zastosow any, aby przynosił mu zwykły
zysk z kapitału. O bliczając, czy Zastosować ten tysiąc, czy nie zasto
sow ać, farm er zastan aw ia się jedynie nad tym, czy cena produktu suro
wego jest dosyć w ysoka, aby Zapewnić mu zw rot w ydatków wraz Z Zy
skiem , gdyż wie, że nie będzie placil dod atkow ej renty. N aw et po wy
gaśnięciu umowy dzierżaw nej renta, którą płaci, nie zostanie podw yższo
n a; gdyby bowiem w łaściciel ziem ski dlatego zażąd ał wyższej renty, że
na gruntach zastosow ano dodatkow o 1000 f. szt., to farm er wycofałby
tę sumę, w myśl bowiem naszego założenia zastosow anie tej sumy po
winno przynieść farm erow i jedynie ogólny i zwykły zysk, który może
on osiągnąć stosując kapitał w każdej innej gałęzi produkcji. D latego
też farm er nie będzie m ógł pozw olić sobie na zapłacenie renty od tej
sumy, chyba że cena produktu surow ego jeszcze bardziej się podniesie
lub, co n a jedno wychodzi, obniży się zwykła i ogólna sto pa zysku”
(tamże, str. 3 9 0 /3 9 1 ).

Ricardo przyznaje tu, że nawet najgorszy grunt może przy
nosić rentę. Ja k on to tłumaczy? D ruga doza kapitału, zasto
sowana na najgorszym gruncie, aby wytworzyć an additional
supply, become necessary in consequence of an ||614| additio
nal demand [dodatkow ą podaż, która stała się niezbędna
wskutek dodatkowego popytu], przynosi jedynie przy wzra
stającej cenie zboża zwrot ceny kosztu. A więc pierwsza doza
kapitału będzie teraz przynosiła nadwyżkę ponad tę cenę ko
sztu, czyli rentę. M amy tu zatem do czynienia z faktem, że
zanim zastosuje się drugą dozę, pierwsza doza przynosi na
najgorszym gruncie rentę, gdyż wartość rynkowa jest wyższa
od ceny kosztu. Chodzi więc tylko o to, czy wartość rynkowa
m usi być również wyższa od wartości produktu najgorszego
gruntu, czy też raczej wartość tego produktu przekracza jego
cenę kosztu i rise of price [wzrost ceny] umożliwił tylko sprze
daż produktu według jego wartości.
N astępnie: dlaczego cena powinna osiągnąć taki poziom,
aby zrównać się z ~ceną kosztu, czyli z avances ‘ plus average
profit [wyłożonym kapitałem plus przeciętny zysk]? D zieje
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się tak wskutek konkurencji kapitałów w different trades,
wskutek przeniesienia kapitału z jednego trade do drugiego,
a więc wskutek oddziaływania jednego kapitału na drugi. A le
przez jakie oddziaływanie kapitał ma zmusić własność ziemi,
aby zgodziła się na obniżenie wartości produktu do ceny ko
sztu? W ithdrawal of capital from agriculture [Wycofywanie
kapitału z rolnictwa] nie może mieć takiego skutku, jeżeli nie
towarzyszy mu fall of the demand for agricultural produce
[zmniejszenie się popytu na produkty rolne]. Wycofywanie
kapitału miałoby odwrotny effect, śrubując cenę rynkową of
agricultural produce ponad jego wartość. Transfer of new ca
p ital. [Przeniesienie nowego kapitału] do rolnictwa również
nie może podnieść ceny rynkowej, gdyż konkurujące z sobą
kapitały spraw iają właśnie, że właściciel ziemski może żądać
od poszczególnego kapitalisty, aby poprzestał na „an average
profit” [„przeciętnym zysku” ] i zapłacił mu the overplus of
value over the price affording this profit [nadwyżkę wartości
ponad cenę, która przynosi ów zysk].
Można by jednak zadać pytanie: jeżeli własność ziemi
w ładna jest sprawić, że produkt sprzedaje się powyżej jego
ceny kosztu, według jego wartości, to dlaczego nie jest w ład
na sprawić, aby sprzedawano go powyżej jego wartości, czyli
po dowolnej cenie monopolowej? N a małej wyspie, na której
nie istnieje zagraniczny handel zbożem, można by niechybnie
sprzedawać zboże, food, jak i każdy inny produkt, po cenie
monopolowej, tzn. po cenie ograniczonej jedynie przez stan
popytu, czyli przez stan popytu, który idzie w parze ze zdol
nością płatniczą, a popyt ten ma bardzo niejednolitą wielkość
i rozpiętość, w zależności od tego, jak wysoka jest cena do
starczanego produktu.
Pom ijając podobne wyjątkowe wypadki - w krajach E uro
py nie może być o tym mowy; nawet w Anglii znaczną część
urodzajnej ziemi w sztuczny sposób wyłącza się z uprawy roli,
usuwa się w ogóle z rynku, aby tą drogą podnieść wartość
drugiej części - w łasn o ść. ziemi o tyle tylko może godzić
w działanie kapitałów , w ich konkurencję, oraz działanie to
paraliżować, o ile konkurencja kapitałów modyfikuje określa
nie wartości towarów. Przemiana wartości w ceny kosztu jest
28 - M a rk s, E n g e ls - D z ie ła , t*. 26
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jedynie skutkiem i wynikiem rozwoju produkcji kapitalistycz
nej. Z początku towary sprzedaje się (przeciętnie) według ich
wartości. Odchylenia od tej zasady udaremnia w rolnictwie
istnienie własności ziemi.
G dy farm er - pow iada Ricardo - bierze w dzierżawę zie
mię na siedem lub czternaście lat, oblicza, że przy lokacie
kapitału w wysokości np. 10 000 f. szt. wartość zboża (prze
ciętna rynkowa) pozwoli mu zastąpić avances [wyłożony ka
pitał] plus przeciętny zysk, plus renta ustalona w umowie.
Jeśli więc „dzierżaw i” ziemię, to prius stanowić dlań będzie
przeciętna wartość rynkowa, która równa się wartości pro
duktu; zysk i renta stanowią dlań tylko części, na które roz
kład a się ta wartość, ale które tej wartości nie tworzą. D an a
cena rynkowa jest d la kapitalisty tym, czym d la teorii i we
wnętrznego związku produkcji jest wartość produktu jako prze
słanka. A oto wniosek, który wysnuwa z tego Ricardo. Jeżeli
farm er stosuje dodatkowo 1000 f. szt., to tylko z tą myślą,
żeby przy danej cenie rynkowej suma ta przyniosła mu the
usual profit. A więc Ricardo sądzi widocznie, że czynnikiem
określającym jest cena kosztu i że do tej ceny wchodzi wpraw
dzie jako element regulujący zysk, ale nie renta.
Po pierwsze, nawet i zysk nie wchodzi jako constitutive
element. W myśl naszego założenia farmer uważa przecież
market price za prius i rozważa, czy przy danej cenie rynko
wej ten 1000 f. szt. przyniesie mu zwykły zysk. Zysk ten nie
jest więc cause, lecz effect of that price. A le - rozumuje Ri
cardo dalej - samo ulokowanie 1000 f. szt. zależy przecież
od tego, czy według obliczeń cena przyniesie zysk, czy go nie
przyniesie. A więc zysk jest momentem rozstrzygającym o ulo
kowaniu 1000 f. szt., o cenie produkcji.
N astępnie: gdyby kapitalista doszedł do wniosku, że
1000 f. szt. nie przyniesie zwykłego zysku, to nie ulokowałby
tej sumy. Produkcja of additional food nie doszłaby do skut
ku. Gdyby była niezbędna w związku z additional demand,
popyt musiałby podnieść cenę, tzn. cenę rynkową, do poziomu,
na którym przynosiłaby ona zysk. A więc zysk - w odróżnie
niu od renty - wchodzi jako constitutive element, jednakże
nie wskutek tego, że stwarza wartość produktu, lecz dlatego,
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że sam produkt ||615| nie zostaje wytworzony, jeżeli jego
cena * nie osiągnie takiej wysokości, aby oprócz avances przy
niosła jeszcze the usual rate of profit. N atom iast nie jest
w tym wypadku konieczne, aby cena podniosła się do wyso
kości, przy której powstaje renta. Hence, there exists an essen
tial difference between rent and profit [A zatem istnieje istot
na różnica między rentą a zyskiem] i można w pewnym sen
sie powiedzieć, że zysk jest a constitutive element of price,
gdy tymczasem renta nim nie jest. (Taka jest też widocznie
ukryta myśl A dam a Smitha.)
Je st to w danym wypadku słuszne.
But why [Ale dlaczego] ?
D latego, że w tym wypadku własność ziemi nie może wy
stępować wobec kapitału jako własność ziemi, a więc właśnie
tutaj, w myśl naszego założenia, nie mamy do czynienia z kom
binacją, wskutek której powstaje renta, renta absolutna. The
additional corn [Dodatkow e zboże] wytworzone za pomocą
drugiej dozy kapitału w wysokości 1000 f. szt. przy nie zmie
nione) wartości rynkowe/, a zatem wytworzone przy dodatko
wym popycie, który powstaje jedynie pod tym warunkiem, że
cena się nie zmienia - owo dodatkowe zboże musi być sprze
dane poniżej swej wartości, w cenie kosztu. Ten dodatkowy
produkt kapitału w wysokości 1000 f. szt. znajduje się zatem
w takich samych circumstances, w jakich znalazłby się pro
dukt świeżo wziętych pod uprawę gorszych gruntów, które
nie określają wartości rynkowej, lecz mogą dostarczać swą do
datkow ą podaż tylko pod tym warunkiem, że dostarczą ją
według istniejącej dawnej wartości rynkowej, a więc po cenie,
która określona została niezależnie od te) nowe) produkcji.
W takich okolicznościach jedynie od względnej urodzajności
tych dodatkowych gruntów zależy, czy będą one przynosiły
rentę lub jej przynosić nie będą, i to właśnie dlatego, że nie
określają one wartości rynkowej. Zupełnie tak samo ma się
sprawa z additional 1000 f. szt. ulokowanym w starych grun
tach. I właśnie dlatego Ricardo wysnuwa wręcz przeciwny
wniosek, że wartość rynkową określają dodatkowe grunty lub
* W rę k o p isie ', w arto ść. - R e d .
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dodatkow a doza of capital, gdyż przy danej, niezależnie od
nich określonej wartości rynkowej cena ich produktu nie przy
nosi renty, lecz tylko zysk, zwraca nie wartość produktu, lecz
tylko jego cenę kosztu! Cóż za contradictio in adiecto!
A przecież tu jednak wytwarza się produkt, mimo że nie
przynosi on renty! Certainly [N iew ątpliw ie]! Przez cały czas,
w ciągu którego sam farmer jest na zasadzie umowy dzier
żawnej faktycznym właścicielem gruntów, które dzierżawi, nie
istnieje d la niego, dla kapitalisty, na tych gruntach własność
ziemi jako samodzielny, stawiający opór element. Teraz kapi
tał porusza się więc bez przeszkód w tym elemencie i poprze
staje na cenie kosztu produktu. Rozumie się, że również po
upływie terminu dzierżawy farm er będzie regulował rentę od
powiednio do tego, czy kapitał ulokowany w gruntach dostar
cza produkt, który można sprzedać według jego wartości,
a więc produkt, który przynosi rentę. L okata kapitału, która
przy danej wartości rynkowe) nie przynosi nadwyżki ponad
cenę kosztu, w równie małym stopniu wchodzi w rachubę, jak
renta płacona lub zakontraktowana za grunty tak stosunkowo
nieurodzajne, że cena rynkowa zwracałaby jedynie cenę kosztu
ich produktu.
W praktyce życiowej sprawa układa się niezupełnie tak, jak
się Ricardowi zdaje. Jeżeli farm er posiada spare capital [zbęd
ny kapitał] albo osiąga go w ciągu pierwszych lat czternastolet
niej dzierżawy, to nie dom aga się w takim wypadku zwykłe
go zy^ku. D om agałby się tylko wtedy, kiedy by otrzymał
additional capital jako pożyczkę. Cóż bowiem ma począć ze
spare capital? Wziąć dodatkowo nową ziemię w dzierżawę?
The agricultural production w o wiele większym stopniu
pozw ala na bardziej intensywne lokowanie kapitału niż na
bardziej ekstensywną uprawę roli za pomocą większego kapi
tału. A lbo też, jeżeli w immediate vicinity [bezpośrednim są
siedztwie] starego gruntu nie ma ziemi, którą można wziąć
w dzierżawę, dzierżawca prowadząc dwie farmy musiałby
w o wiele większym stopniu rozpraszać się sprawując superin
tendence [nadzór zwierzchni], niżby się to stało w przemyśle
przetwórczym, kiedy by jeden kapitalista kierował sześcioma
fabrykami. A lbo może farmer powinien wypożyczyć bankie
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rowi swe pieniądze na procent, ulokować je w papierach pań
stwowych, akcjach kolejowych itd.? Z góry zrzeknie się on
wtedy at least [co najmniej] połowy lub jednej trzeciej of
usual profit. Jeżeli więc może ulokować swe pieniądze jako
additional capital w gruntach starej farmy, nawet nie według
stopy of average profit, a więc mniej więcej na 10%, kiedy
sam osiąga zysk w wysokości 12%, to jednak wygra na tym
jeszcze 100%, jeżeli stopa procentowa wynosi 5%. Z tego wy
nika, że ulokowanie dodatkowego tysiąca funtów szterlingów
w starej farmie jest jednak d la farm era korzystną operacją.
1 61611

Toteż Ricardo zupełnie błędnie identyfikuje taką lokatę of
additional capital z application of additional capital to new
soils [zastosowaniem dodatkowego kapitału na nowych grun
tach]. W pierwszym wypadku produkt, nawet w warunkach
produkcji kapitalistycznej, może przynosić mniej niż usual pro
fit. Musi przynosić tylko tyle ponad usual rate of interest
[zwykłą stopę procentową], żeby było worth while the trouble
and the risk of the farmer to prefer the industrial employment
of his spare capital to the „m onied” employment of that ca
pital [farmer w olał zadać sobie raczej trud i ponieść ryzyko
połączone z zastosowaniem swego zbędnego kapitału w spo
sób produkcyjny, niż użyć go w charakterze kapitału pienięż
nego],
A le, jak to już wykazaliśmy, zupełnie niedorzeczna jest
konkluzja, do której w tych rozważaniach dochodzi Ricardo:
„G d y b y A dam

Smith ogarnął swym wszechstronnym umysłem

ten

fakt, to nie utrzymywałby, że renta stanowi jedn ą z konstytuujących
części ceny produktu surow ego, cenę bowiem określa w szędzie produkt
otrzymywany przez ow ą ostatnią część kapitału, za którą w cale nie płaci
się renty” (tamże, str. 391).

Ilustracja, którą daje Ricardo, dowodzi wręcz przeciwnie,
that the application to land of this last portion of capital has
been regulated by a market price, independent of that applica
tion, existing before it took place, and, therefore, allowing
no rent, but only profit [że zastosowanie do uprawy ziemi tej
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ostatniej części kapitału reguluje cena rynkowa, która nie zale
ży od tego zastosowania, która istniała, zanim jeszcze ono
nastąpiło, i dlatego nie przynosi renty, lecz tylko zysk]. Zu
pełnie słuszne jest twierdzenie, że zysk jest jedynym czynni
kiem, który reguluje produkcję kapitalistyczną. Słuszne jest
więc, że nie istniałaby renta absolutna, gdyby jedynie kapitał
regulował produkcję. Renta absolutna powstaje właśnie tam,
gdzie warunki produkcji spraw iają, że właściciel ziemski w ład
ny jest zakreślać granice to the exclusive regulation of pro
duction by capital [wyłącznej regulacji produkcji przez ka
pitał].
Po drugie, Ricardo (str. 391 i nast.) stawia Adam owi
Smithowi zarzut, że słuszną zasadę renty rozwija w zastoso
waniu do coal-mines [kopalń w ę g la]; Ricardo pisze nawet:
„W yłożono tu doskonale i przejrzyście całą zasadę renty, jednakże
każde słowo można równie dobrze zastosow ać do gruntów, ja k ;
kopalń. M im o to A dam Smith utrzymuje, że «inaczej rzecz się ma z po
siadłościam i na powierzchni ziem i itd .»” (tamże, str. 392).

A dam Smith domyśla się, że w pewnych circumstances
właściciel ziemski mocen jest efektywnie oprzeć się kapitało
wi, pokazać, co znaczy własność ziemi, a zatem zażądać renty
absolutnej, oraz że w innych okolicznościach właściciel ziemski
mocy tej nie posiada; że jednak właśnie produkcja of food
kształtuje prawo renty, gdy tymczasem rentę in other appli
cations of capital to land [w innych zastosowaniach kapitału
na gruntach] określa renta rolnicza.
„W artość ich” [tj. posiadłości na powierzchni ziemi] „produktu i ich
renty” (mówi A dam Smith) „ je st proporcjonalna do ich absolutne/, a nie
do ich w zględnej urodzajności” (tam że, str. 392).

W swej replice Ricardo jak najbardziej zbliża się do rze
czywistej zasady renty. Mówi on:
„Przypuśćm y jednak, że nie m a gruntów, które nie przynosiłyby renty.
W ów czas w ysokość renty Z najgorszych gruntów byłaby proporcjonalna
do
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i zwykły Zysk Z kapitału-, ta sam a z asad a rządziłaby w ysokością renty
z gruntów nieco wyższej jakości lub korzystniej położonych, toteż renta
którą przynoszą te grunty, byłaby - ze względu na właściw e im większe
zalety - w yższa od renty, którą przynoszą grunty gorszej jakości. T o
sam o m ożna by pow iedzieć o gruntach trzeciej jakości i tak dalej aż
do najlepszej. Czyż więc nie jest równie pewne, że względna urodzajność

Ziemi określa tę część produktu, którą trzeba zapłacić tytułem renty
gruntowej, jak pewne jest, że względna wydajność kopalń określa tę
część ich produktu, którą trzeba płacić tytułem renty górn iczej?” (tam '
że, str. 3 9 2 /3 9 3 ).

Ricardo bezbłędnie formułuje tu zasadę, która rządzi rentą.
Jeżeli najgorsze grunty płacą rentę, jeżeli wi^c rentę płaci się
bez względu na different natural fertility of the soils - absolu
te rent [różną naturalną urodzajność gruntów - rentę absolut
ną] - to taka renta musi równać się „nadwyżce wartości pro
duktu ponad wyłożony kapitał i zwykły zysk z kapitału” , that
is to say like the excess of the value of the produce above
its cost-price [czyli równa się nadwyżce wartości produktu
ponad jego cenę kosztu]. Ricardo przypuszcza, że nadwyżka
taka nie może istnieć, gdyż wbrew swej własnej zasadzie myl
nie aprobuje dogm at Smitha, ||617| że value — cost-price of
the produce [równa się cenie kosztu produktu].
W dodatku popełnia on znowu błąd.
Rentę różniczkową określałaby oczywiście „relative fertili
ty” . Renta absolutna nie miałaby nic wspólnego z „natural
fertility” .
Jednakże Smith miałby chyba słuszność utrzymując, że rze
czywista renta, którą płacą najgorsze grunty, może zależeć
od absolute * fertility innych soils i od relative fertility naj
gorszych gruntów albo też od absolute fertility najgorszych
gruntów i od relative * * fertility innych kategorii gruntów.
The actual amount of rent [Rzeczywista wysokość renty],
którą płacą najgorsze grunty, zależy mianowicie, wbrew temu,
co sądzi Ricardo, nie od excess of value of its own produce
over its cost-price [nadwyżki wartości ich własnego produktu
* W r ę k o p isie : re la tiv e . - R ed .
* * W r ę k o p isie : a b so lu te . - R e d .
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ponad jego cenę kosztu], lecz od excess of the market value
over its cost-price [nadwyżki wartości rynkowej ponad jego
cenę kosztu]. Są to jednak bardzo różne rzeczy. Jeżeli produkt
najgorszych gruntów sam określa market price, to m arket value
is like its real value, hence, the excess of its market value
over its cost-price like the excess of its own individual, its
real value over its cost-price [wartość rynkowa równa się jego
rzeczywistej wartości i dlatego nadwyżka jego wartości ryn
kowej ponad jego cenę kosztu równa się nadwyżce jego własnej
wartości indywidualnej, nadwyżce jego rzeczywistej wartości
ponad jego cenę kosztu]. Spraw a ma się jednak inaczej, jeżeli
niezależnie od produktu najgorszych gruntów cenę rynkową
określają inne kategorie gruntów. Ricardo zakłada, że proces
przebiega po descending line. Przypuszcza, że najgorsze grunty
uprawia się w ostatniej kolejności i uprawia się (w danym wy
padku) dopiero wtedy, kiedy additional demand has necessi
tated an additional supply at the value of the produce derived
from the worst and last cultivated soil [dodatkowy popyt wy
m aga dodatkowej podaży według wartości produktu najgor
szych gruntów uprawianych w ostatniej kolejności], W takim
wypadku wartość rynkową reguluje wartość produktu naj
gorszych gruntów. Jeżeli proces przebiega po ascending line,
to wartość produktu najgorszych gruntów reguluje wartość
rynkową (nawet zdaniem Ricarda) jedynie wtedy, kiedy ad d i
tional supply produktu wytworzonego na gruntach wyższych
kategorii równa się tylko additional demand według dawnej
wartości rynkowej. Jeżeli dodatkowa podaż jest większa od
dodatkowego popytu, to Ricardo zakłada nadał, że stare grun
ty musi się wyłączyć z obszaru uprawy, gdy tymczasem z po
wyższej sytuacji wynika jedynie, że będą one przynosiły niższą
niż przedtem rentę (albo wcale nie będą jej przynosiły). To
samo następuje przy descending line. Jeżeli dodatkow a podaż
jest taka, że można ją dostarczyć tylko według dawnej w ar
tości rynkowej, to od tego,' w jakim stopniu ta wartość rynko
w a jest wyższa lub niższa od ceny kosztu * produktu nowych,
gorszych gruntów, zależy, czy i w jakim stopniu gorsze grunty
będą przynosiły rentę, albo też nie będą jej przynosiły. W obu
* W r ę k o p is ie : w arto ści. - R e d .
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wypadkach rentę, którą przynoszą te grunty, określa absolut
na, a nie względna urodzajność. O d absolutnej urodzajności
nowych gruntów zależy, o ile m arket value of produce gruntów
lepszych kategorii jest wyższa od jego własnej rzeczywistej,
indywidualnej wartości.
A dam Smith trafnie rozróżnia tu ziemię i mines [kopalnie],
przypuszcza bowiem, że nigdy nie przechodzi się do eksploa
tacji gorszych kategorii kopalni, lecz zawsze do lepszych i że
te lepsze kategorie dostarczają zawsze więcej additional supply,
niż nieodzownie potrzeba. Renta, którą przynosi najgorsza k a
tegoria gruntów, należy wtedy od absolute fertility tych grun
tów.
„P o oświadczeniu A d am a Sm itha, że istnieją kopalnie, które eksploa
tow ać m ogą jedynie icb w laiciciele, przynoszą bowiem tylko tyle, ile
potrzeba, aby pokryć koszty eksploatacji i zwykły zysk z zastosow anego
kapitału, należało oczekiwać, że przyzna on, iż w łaśnie te szczególne
kopalnie określają cenę produktu w s z y s t k i c h kopalni. Jeżeli sta
re kopalnie nie m ogą już dostarczać potrzebnej ilości w ęgla, cena w ęgla
Zacznie w zrastać i będzie dopóty w zrastała, dopóki w łaściciel nowej,
mniej w ydajnej kopalni nie uzna, że przystępując do jej eksploatacji
osiągnie zwykły zysk z kapitału... O kazuje się więc, że cenę w ęgla
Zawsze określa najm niej w ydajna kopalnia. A dam Smith jest jednak
innego zdania. Znajdujem y u niego następującą uw agę: «najbardziej wy
dajna kopalnia w ęgla określa cenę w ęgla wszystkich innych kopalni w
jej sąsiedztw ie. Sprzedając w ęgiel nieco taniej, niż sprzed ają wszyscy je 
go sąsiedzi, w łaściciel kopalni spodziew a się uzyskać wyższą rentę,
a przedsiębiorca eksploatujący tę kopalnię spodziew a się otrzymać więk
szy zysk. Ich sąsiedzi będą wkrótce m usieli sprzedaw ać w ęgiel po takiej
sam ej cenie, chociaż nie tak łatw o m ogą sobie na to pozwolić i cho
ciaż zm niejsza to zaw sze, a niekiedy zupełnie niweczy ich rentę i zysk.
N iektóre kopalnie porzuca się całkow icie, inne przestają przynosić rentę
i eksploatow ać je m ogą jedynie icb w łaściciele». Je że li popyt na w ęgiel
zmniejszy się ||6 1 7 a |

lub w skutek stosow ania nowych m etod pracy

ilość w ęgla wzrośnie, to jego cena spad nie i niektóre kopalnie przestanie
się eksploatow ać. W każdym jed n ak razie cena m usi wystarczyć na
pokrycie w ydatków i zysków w tej kopalni, która znajduje się w eksploa
tacji i nie jest obciążona rentą. A więc cenę określa najmniej wydajna
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kopalnia. I rzeczywiście, tak w łaśnie form ułuje to w innym miejscu sam
A dam Smith, mówi bow iem : «N ajn iższą ceną, po której można w ciągu
dłuższego czasu sprzedaw ać w ęgiel, jest - podobnie jak to bywa ze
wszystkimi innymi tow aram i - cena, która akurat starcza, aby zastąpić
wraz ze zwykłym zyskiem kapitał niezbędny do dostarczenia w ęgla na
rynek. W kopalni w ęgla, za którą tełaściciel ziem ski nie m oże otrzymać
renty i którą bądź musi sam eksploatow ać, bądź też zupełnie poniechać,
cena w ęgla musi się zazw yczaj do tej ceny zbliżać»” (tamże, str. 3 9 3 -3 9 5 ).

A dam Smith myli się, gdy szczególną sytuację rynkową,
w której najbardziej produkcyjna kopalnia (albo ziemia) re
guluje rynek, podaje jako sytuację ogólną. Jeżeli jednak zało
żyć, że taki wypadek się zdarzył, to rozumuje on słusznie (na
ogół), Ricardo zaś niesłusznie. Smith przypuszcza, że przy d a
nym state of demand [stanie popytu] i przy swej relative su
perior fertility [stosunkowo większej wydajności] najlepsza
kopalnia może tylko wtedy wepchnąć rynkowi cały swój pro
dukt, kiedy sprzedaje węgiel taniej niż konkurenci, kiedy cena
jej produktu jest niższa od dawnej wartości rynkowej. W sku
tek tego cena produktu pośledniejszych kopalń też się obniża.
Cena rynkowa spada. Spadek ten we wszystkich okoliczno
ściach obniża rentę w gorszych kopalniach i może stać się
przyczyną tego, że zniknie ona zupełnie, renta bowiem sta
nowi excess of m arket value over cost-price of the produ
ce, whether that m arket value be like the individual value
of the produce of a certain class, or mines, or not [nad
wyżkę wartości rynkowej ponad cenę kosztu produktu, bez
względu na to, czy ta wartość rynkowa równa się wartości
indywidualnej produktu określonej kategorii gruntów lub ko
palni, czy też jej się nie równa]. Zysk - czego Smith nie do
strzega - może się wskutek tego zmniejszyć tylko wtedy, kie
dy withdrawal of capital and diminution of the amount of
production becomes necessary [wycofanie kapitału i ograni
czenie produkcji stanie się nieodzowne]. Jeżeli cena rynkowa,
regulowana under the given circumstances by the produce of
the best mines [w danych okolicznościach przez produkt naj
lepszych kopalni], jest so lew, as to afford no excess above
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cost-price for the produce of the worst mine [tak niska, że
produkt najgorszych kopalni nie da już nadwyżki ponad cenę
kosztu], to najgorszą kopalnię może eksploatować jedynie sam
jej właściciel. Przy takiej cenie rynkowej żaden kapitalista nie
będzie mu placil renty. W łasność ziemi nie daje tym razem
władzy nad kapitałem, usuwa jednak w stosunku do właści
ciela ziemskiego ów opór, który napotykają inni kapitaliści
przy application of capital upon land [lokowaniu kapitału
w gruntach]. Własność ziemi nie istnieje dla niego, sam bo
wiem jest właścicielem ziemi. Może więc wyzyskać swe grunty
do wydobywania węgla, jak do every other trade [każdej in
nej czynności produkcyjnejj, tzn. wyzyskać je wtedy, kiedy
cena rynkowa produktu, którą zastaje on już jako cenę określo
ną, a nie dopiero ją określa, przynosi mu an average profit,
zwraca mu cenę kosztu.
I na tej podstawie Ricardo dochodzi do wniosku, że Smith
sam sobie przeczy! Z tego, że dawna cena rynkowa decyduje,
w jakich granicach sami właściciele kopalń mogą uruchamiać
nowe szyby, tzn. m ogą je eksploatować, kiedy własność ziemi
znika, gdyż dawna cena rynkowa zapewnia temu, kto je eks
ploatuje, zwrot ceny kosztu - z tego wnioskuje on, że cenę
rynkową określa ta cena kosztu! A le tu ucieka się on ponownie
do descending line i oznajmia, że do eksploatacji mniej wy
dajnej kopalni można przystąpić dopiero wtedy, kiedy cena
rynkowa produktu przekracza wartość produktu lepszych ko
palni, gdy tymczasem konieczne jest tylko, aby przekraczała
cenę kosztu bądź nawet tylko zwracała ją w gorszych kopal
niach, które eksploatują sami ich proprietors. Zresztą, gdy
Ricardo przypuszcza, że „jeżeli wskutek stosowania nowych
metod pracy ilość węgla wzrośnie, wtedy spadnie jego cena
i niektóre kopalnie przestanie się eksploatow ać", to przecież
taka sytuacja zależy jedynie od degree of the fall of price
[tego, w jakim stopniu nastąpił spadek ceny] i od state of
demand [stanu popytu]. Jeżeli przy takim obniżeniu się of
prices rynek zdoła wchłonąć cały produkt, to gorsze kopalnie
będą jeszcze nadal przynosiły rentę, w wypadku gdy fall of
market price wciąż pozostawiać będzie an excess of market
value over the cost-price of the more sterile mines [pewną
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nadwyżkę wartości rynkowej ponad cenę kosztu produktu
mniej wydajnych kop aln i]; kopalnie te będą eksploatowali
ich właściciele, kiedy market value only covers, is adequate
to, this cost-price [wartość rynkowa pokrywa tylko tę cenę
kosztu, jej się równa]. A le w obu wypadkach twierdzenie,
że cost-price w najgorszej kopalni regulates the market price,
jest niedorzecznością. Oczywiście regulates the cost-price of
the worst mine the proportion of the price of its produce to
the regulating m arket price, and decides therefore the question
whether or not ||618| it can be worked [cena kosztu w najgor
szej kopalni określa stosunek ceny jej produktu do regulującej
ceny rynkowej i dlatego rozstrzyga sprawę, czy kopalnię tę
można eksploatować czy eksploatować jej nie można]. Jednak
że okoliczność, czy przy dane) cenie rynkowej można eksploa
tować ziemię lub kopalnię o określonej degree of fertility, nie
m a oczywiście nic wspólnego i nie jest identyczna z tym, że
cost-price of produce tych kopalni reguluje cenę rynkową.
G dyby przy zwiększonej wartości rynkowej potrzebna albo
dopuszczalna była dodatkow a podaż, to wartość rynkową re
gulowałyby najgorsze grunty, ale wtedy przynosiłyby też rentę
absolutną. W tym właśnie wypadku Smith przypuszcza, że
zachodzi coś wręcz przeciwnego.
Po trzecie, Ricardo (str. 395 i nast.) zarzuca Smithowi, że
jego, Smitha, zdaniem cheapness of raw produce [taniość pro
duktu surowego], np. zastępowanie zboża ziemniakami, wsku
tek czego obniżyłaby się płaca robocza i koszt produkcji byłby
diminished [zmniejszony], przyniosłaby właścicielowi ziem
skiemu a larger share as well as a larger quantity [zarówno
większy udział w produkcie, jak i większą jego ilość], Ricardo
przeciw temu oponuje:
„ ... ani jedna część tego dodatkow ego udziału nie poszłaby na p o
w iększenie renty, lecz cały on niezmiennie powiększałby zysk. ...D o 
póki upraw ia się grunty takiej samej jakości i nie następuje zm iana ich
w zględnej urodzajności czy też innych zalet, stosunek renty do pro
duktu brutto pozostanie zaw sze taki s a n i' (tamże, str. 3 9 6 ).

Je st to positively false [zupełnie błędne]. Rent would fall
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in share, and therefore, relatively, in quantity [U dział renty
zmniejszyłby się i dlatego zmniejszyłaby się ona stosunkowo,
pod względem ilości]. Wprowadzenie ziemniaków jako głów
nego środka wyżywienia obniżyłoby wartość siły roboczej,
skróciłoby * niezbędny czas pracy, powiększyłoby dodatkowy
czas pracy, a wraz z tym wzrosłaby stopa wartości dodatkowej,
a więc, jeżeli pozostałe warunki nie zmienią się, skład kapitału
stałby się inny, wartość części zmiennej zmniejszyłaby się
w stosunku do wartości części stałej, mimo że ilość zastosow a
nej pracy żywej pozostałaby taka sama. Wskutek tego podnio
słaby się stopa zysku. Pociągnęłoby to za sobą spadek renty
absolutnej i względny spadek renty różniczkowej (p. str.
610 * * - tablicę C). Przyczyna ta podziałałaby tak samo na
agricultural and not agricultural capital. Podniosłaby się ogól
na stopa zysku, a wskutek tego spadłaby renta.
W Cb. X X V III, „ O stosunkowej wartości złota, zboża i pra
cy w krajach bogatych i ubogich", czytamy:
„ D r Smith popełnia błąd, który przew ija się przez całe jego dzieło,
a polega na przypuszczeniu, że w artość zboża nie zm ienia się, że cho
ciaż w artość wszystkich innych dóbr m oże się podnieść, w artość zboża
nigdy podnieść się nie m oże. W edług Smitha zboże m a zaw sze tę sam ą
wartość, gdyż m oże zaw sze wyżywić taką sam ą liczbę ludzi. Z równą
słusznością można by pow iedzieć, że sukno zaw sze ma tę sam ą w artość,
zaw sze bowiem można z niego zrobić taką sam ą ilość płaszczy. Co
w artość m a w spólnego ze zdolnością do żywienia i od ziew an ia?” (tam 
że, str. 4 4 9 /4 5 0 ).
„ ... d r Sm ith... tak przekonyw ająco bronił teorii, że naturalna cena
tow arów określa koniec końców ich cenę rynkow ą...” (tam że, str. 4 5 1 ).
w artość złota w yrażona w zbożu m oże być w dwóch krajach
zupełnie odm ienna. Usiłow ałem udow odnić, że jest niska w krajach
bogatych, a w ysoka w krajach ubogich. A dam Smith jest innego zd an ia:
sądzi, że w artość złota w yrażona w zbożu jest najw yższa w krajach
bogatych” (tam że, str. 4 5 4 ).

W Ch. X X X II, „ Poglądy pana M althusa na rentę” , Ricardo
pisze:
* W r ę k o p is ie : w ydłużyłoby. - R e d .
* * P a trz w k ła d k ę m iędzy str. 418 i 419. - R e d .
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„R en ta tworzy w artość..., lecz nie tworzy bogactw a” i97l (tamże, str.
485 ).
„K ie d y pan M althus mówi o wysokiej cenie zboża, nie m a oczywiście
na myśli ceny za kw arter czy też za buszel, lecz raczej nadwyżkę, pow sta
jącą w skutek tego, że cena, za którą sprzedaje się cały produkt, jest
wyższa od jego kosztów produkcji, przy czym termin «koszty produkcji»
obejm uje zaw sze zarów no zyski, jak i place. Sto pięćdziesiąt kwarterów
zboża po 3 funty 10 szylingów za kwarter przyniosłoby właścicielowi
ziemskiemu w iększą rentę niż sto kw arterów po 4 f. szt., pod warun
kiem, że w obu w ypadkach koszty produkcji byłyby jednakow e” (tam 
że, str. 4 8 7 ). „B e z w zględu na właściwości gruntów, w ysoka renta musi
zależeć od wysokiej ceny produktu. Je śli zaś dana jest w ysoka cena,
renta musi być w ysoka proporcjonalnie do obfitości, a nie do rzadkości
produk tu " (tam że, str. 4 9 2 ).
„Poniew aż renta jest skutkiem w ysokiej ceny zboża, ubytek renty jest
skutkiem niskiej ceny. Zagraniczne zboże nigdy nie konkuruje ze zbożem
krajow ym , które przynosi rentę. Spad ek ceny dotyka niezmiennie w łaści
ciela ziem skiego, dopóki nie pochłonie całej jego renty. Je śli cena spad a
jeszcze niżej, to nie zdoła przynieść nawet zwykłego zysku z kapitału.
K ap itał zacznie w tedy odpływ ać z rolnictwa do jakiejś innej gałęzi pro
dukcji i od tej chwili, lecz nie wcześniej, będzie się im portowało zboże,
które przedtem upraw iano na tej ziem i. Ubytek renty pociągnie za sobą
ubytek w artości, tzn. w artości wyrażonej w pieniądzu, wywoła jednak
zw iększenie bogactw a. Pow iększy się łączna ilość produktu surowego
i innych produktów . Poniew aż łatw iej je będzie produkow ać, w artość
ich spadnie, mimo że zw iększy się ich ilość” (tamże, str. 519).

[ROZDZIAŁ CZTERNASTY]

Adama Smitha teoria renty
[1. Sprzeczności u Smitha
w ujmowaniu zagadnienia renty]
||619| Nie zatrzymujemy się tu nad ciekawymi wywodami
Smitha, że renta, którą przynosi główny roślinny środek wyży
wienia, reguluje wszystkie inne strictly agricultural rents [ren
ty rolnicze w właściwym znaczeniu tego wyrazu] (w hodowli
bydła, lasów, roślin przemysłowych), gdyż każdy z tych dzia
łów produkcji można w ich obrębie przekształcić w inny. Z tej
reguły Smith wyłącza ryż tam, gdzie stanowi on principal ve
getable means of subsistence [główny roślinny środek wyży
wienia], pola ryżowe bowiem nie są convertible [zdatne do
przemiany] w łąki, w pola, na których uprawia się pszenicę
itd., i vice versa.
Smith trafnie określa rentę jako „cenę, którą płaci się za
użytkowanie ziemi” [(„Recherches sur la nature et les causes
de la richesse des nations...” , Paryż 1802], ks. I, str. 299),
gdzie przez słowo ziemia należy rozumieć każdą siłę natury
jako taką, a więc również wodę itd.
Wbrew dziwacznemu poglądowi Rodbertusa i98' Smith już
we wstępie rozdziału wylicza pozycje of agricultural capital:
„kapitał, który dostarcza nasiona siewne” (surowiec), „opłaca pracę,
kupuje i utrzymuje bydło oraz wszelki inny sprzęt rolniczy” (tamże, str.
299).

Czym więc jest ce prix payé pour l’usage de la terre [ta ce
na, którą płaci się za użytkowanie ziemi] ?
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„Wszystko, co pozostaje z produktu bądź z jego ceny... ponad tę
część" {qui paie le capital avancé [która opłaca wyłożony kapitał],
„ a ponadto zwykły zysk” } , „bez względu na to, jak wielka jest ta nad
wyżka, właściciel Ziemi stara się zatrzymać dla siebie jako rentę grun
tową” (tamże, str. 300).
„ Nadwyżkę tę można uważać zawsze za naturalną rentę gruntową"
(tamże, str. 300).

Smith oponuje przeciw mieszaniu renty z procentami, które
przynosi kapitał ulokowany w ziemi.
„Właściciel ziemi żąda renty nawet za ziemię, której nie zmelioro
wano” (tamże, str. 300/301),

i nawet ta druga forma renty*, dodaje Smith, ma tę właściwość,
że procent z kapitału melioracyjnego jest procentem z kapita
łu, który ulokował nie propriétaire [właściciel], lecz farmer.
„O n ” (le propriétaire) „żąda niekiedy renty za to, co zupełnie nie
nadaje się do udoskonalenia ręką ludzką” (tamże, str. 301).

Smith kładzie wielki nacisk na to, że la propriété, le pro
priétaire jako taki „exige la rente” [„żąda renty” ]. Rozpatry
wana jako proste następstwo de la propriété renta jest ceną
monopolową-, zupełnie to słuszny pogląd, gdyż tylko za spra
wą interwencji de la propriété produkt przynosi więcej niż
cenę kosztu, sprzedawany jest według swej wartości.
„Renta gruntowa ujmowana jako cena, którą płaci się za użytkowanie
ziemi, jest oczywiście ceną monopolową” (tamże, str. 302).

Jest to w istocie cena, do zapłacenia której zmusza jedynie
monopol de la propriété, i właśnie jako taka cena monopolowa
różni się ona od prix of industrial products [ceny produktów
przemysłowych].
Z punktu widzenia kapitału - a kapitał panuje nad pro
dukcją - cena kosztu wymaga jedynie, aby produkt opłacał
nie tylko wyłożony kapitał, ale i average profit [przeciętny
* Renta od zmeliorowanego gruntu. - Red.
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zysk]. W takim wypadku produkt - niezależnie od tego, czy
jest to produit de la terre, czy jakiś inny produkt - „może być
dostarczony na rynek” .
„Jeżeli zwykła cena przekracza taką cenę, to jej nadwyżka pójdzie
oczywiście na rentę gruntową. Jeżeli jej nie przekracza, to wprawdzie
można będzie towar dostarczyć na rynek, nie zdoła on jednak zapła
cić renty właścicielowi ziemi. Od popytu zależy, czy cena jest dosta
tecznie wysoka, czy też j ^ t wyższa” (tamże, str. 302/303).

Zagadnienie polega na tym, dlaczego, zdaniem Smitha, ren
ta w inny sposób wchodzi do ceny niż płaca robocza i zysk?
Z początku Smith słusznie rozkładał, valeur [wartość] na salai
res, profits i rentes [płacę roboczą, zysk i rentę] (pomijamy
kapitał stały). Ale zaraz potem obiera przeciwną drogę, iden
tyfikuje valeur z prix naturel [ceną naturalną] (z ustaloną
przez konkurencję przeciętną ceną, czyli ceną kosztu towarów)
i tę cenę naturalną tworzy z salaire, profit i rente.
„T e trzy części zdają się stanowić bądź bezpośrednio, bądź też
w ostatecznym wyniku całą cenę” (ks. I, rozdz. V I, str. 101).
„A le w społeczeństwach najbardziej zaawansowanych w rozwoju znaj
dujemy zawsze pewną, choć niewielką, liczbę towarów, których cena
r o z k ł a d a s i ę tylko na dwie częici, na place robocze i Zyski Z ka
pitału, a o wiele jeszcze mniejszą liczbę towarów, których cena składa
się jedynie z plac roboczych. W cenie ryb morskich, na przykład, jedna
część opłaca pracę rybaków - druga zysk z kapitału ulokowanego
w gospodarce rybnej. Renta rzadko kiedy stanowi część |]620 j tej ceny...
W niektórych okolicach Szkocji biedacy zajmują się zbieraniem na
wybrzeżu morskim różnobarwnych kamyków, znanych powszechnie pod
nazwą agatów szkockich. N a cenę, którą plącą im za nie szlifierze ka
mieni, składa się jedynie płaca za ich pracę; nie składa się na nią ani
renta, ani zysk. Jednakże cala cena każdego towaru musi się koniec
końców rozkładać zawsze na tę lub ową spośród tych części albo na
wszystkie trzy” (ks. I, rozdz. V I, str. 103/104).

W przytoczonych urywkach (jak i w ogóle w tym rozdziale
VI, traktującym „ o częściach składowych ceny towarów”') nie29 - M arks, Engels - D zieła, ¿ 26
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miłosiernie poplątano „résoudre de la valeur en salaires etc.”
[„rozkładanie wartości na plącę roboczą itd.” ] z „composition
du prix par le salaire etc.” [„tworzeniem ceny przez płacę ro
boczą itd.” ]. (Dopiero w rozdziale V II mowa jest o prix na
turel [cenie naturalnej] i prix de marché [cenie rynkowej]).
Pierwsze trzy rozdziały księgi I traktują o „division du tra
vail” [„podziale pracy”], rozdział IV traktuje o monnaie [pie
niądzu]. Zarówno w tym, jak i w następnym rozdziale war
tość określa się ubocznie. W rozdziale V mowa jest o prix
réel [ cenie rzeczywistej i prix nominal des marchandises [ce
nie nominalnej towarów], o przemianie wartości w cenę; w
rozdziale VI - „O częściach składowych ceny towarów” ;
w rozdziale VII - o prix naturel i prix de marché. Następnie
w rozdziale VIII - o salaires, w rozdziale IX - o profit des
capitaux; w rozdziale X - o salaires et profits dans les divers
emplois du travail et des capitaux \placy i zysku w różnych
dziedzinach stosowania pracy i kapitału] ; wreszcie w roz
dziale X I - o rente de la terre [rencie gruntowej.
Chcemy tu jednak przede wszystkim zwrócić uwagę na
następującą sprawę; według tez, które przytoczyliśmy wyżej,
istnieją towary, których cena składa się z samej płacy robo
czej, podobnie jak istnieją inne towary, których cena składa
się tylko z płacy roboczej i zysku, wreszcie istnieje trzeci ro
dzaj towarów, których cena składa się z płacy roboczej, zysku
i renty. Toteż
„cała cena każdego towaru musi się... rozkładać zawsze na tę lub ową
spośród tych części albo na wszystkie trzy".

Według tego nie byłoby więc podstaw, aby utrzymywać, że
renta inaczej wchodzi do prix niż zysk i płaca robocza * ; nale
żałoby natomiast powiedzieć, że renta i zysk inaczej wchodzą
do ceny niż płaca robocza, gdyż ta zawsze wchodzi, tamte
zaś - nie zawsze. Skąd więc bierze się ta różnica?
Następnie Smith powinien by zbadać, czy jest to możliwe,
żeby te nieliczne towary, w które wchodzi jedynie placa ro
* W rękopisie: rcn ‘ a . - R ed.
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boczą, sprzedawano według ich wartości? Czy owi pauvres
gens [biedacy], którzy zbierają cailloux d’Écosse [agaty szkoc
kie], nie są raczej robotnikami najemnymi zatrudnianymi przez
lapidaires [szlifierzy kamieni], którzy dają im za towar jedy
nie zwykłą płacę roboczą, czyli za cały dzień pracy, należący
na pozór do tych biedaków, płacą im tylko tyle, ile otrzymuje
robotnik w innych trades, w których część jego dnia pracy
stanowi zysk i nie należy do robotnika, lecz do kapitalisty?
Smith musiałby bądź odpowiedzieć na to twierdząco, bądź
też oświadczyć, że w danym wypadku zysk tylko na pozór
nie różni się od płacy roboczej. Sam on mówi:
„K iedy te trzy odmienne rodzaje dochodu należą do różnych osób,
łatwo je można rozróżniać; kiedy jednak należą do tej samej osoby,
miesza się je nieraz, przynajmniej w mowie potocznej” (ks. I, rozdz. VI,
str. 106).

A tymczasem sprawa przybiera u Smitha taką oto postać:
Jeżeli niezależny robotnik (jak owi pauvres gens en Écosse)
stosuje tylko pracę (obchodząc się przy tym bez kapitału), sto
suje w ogóle tylko własną pracę oraz elementy natury, to cena
sprowadza się jedynie do płacy roboczej. Jeżeli ów robotnik
stosuje też niewielki kapitał, to jednoczy w swej osobie tego,
kto otrzymuje płacę roboczą, z tym, kto otrzymuje zysk. Jeżeli
wreszcie stosuje on własną pracę, własny kapitał i własną
posiadłość ziemską, to łączy w swej osobie les caractères de
propriétaire, de fermier et d ’ouvrier [cechy charakterystyczne
właściciela ziemi, farmera i robotnika].
{Z jednego z końcowych zdań rozdziału VI księgi I widać,
jak bardzo niedorzeczne jest Smithowskie ujęcie sprawy.
„Ponieważ w cywilizowanym kraju można znaleźć bardzo mało to
warów, których cala wartość wymienna pochodzi jedynie Z pracy" (iden
tyfikuje się tu travail z salaire), „i ponieważ na wartość wymienną prze
ważającej części towarów składa się w znacznym stopniu renta i Zysk,
przeto roczny produkt pracy tego kraju" {a więc marchandises [towary]
równają się tu jednak produit du travail [produktowi pracy], chociaż
toute valeur de ce produit ne procède du travail seulement [cała war
tość tego produktu nie pochodzi z samej tylko pracy]} „będzie zawsze
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wystarczał, aby nabyć i otrzymać do swej dyspozycji o wiele większą
ilość pracy niż ta, którą trzeba było zastosować, żeby produkt ten wy
hodować, przetworzyć i dostarczyć na rynek” (tamże, str. 108/109).

Wynika z tego, że produit du travail nie jest identyczny
z valeur de ce produit. Raczej (tak chyba należy rozumieć tu
Smitha) ta valeur surchargée par l’addition du profit et de la
rente [wartość powiększona została przez dodanie zysku i ren
ty], Dlatego produit du travail może otrzymać do swej dyspo
zycji, kupić większą ilość pracy, czyli nabyć w postaci pracy
większą wartość od tej, którą reprezentuje praca zawarta
w produkcie. Teza ta byłaby słuszna, gdyby ją tak ujęto:
||6211 Smith mówi-.
Z punktu widzenia samego
„Ponieważ w cywi
Smitha powinno by to brzmieć:
lizowanym kraju moż
„Comme dans un pays civilisé
na znaleźć bardzo ma
il n’y a que très-peu de marchan
to towarów, których
dises dont toute la valeur échan
cala wartość wymien
geable se résout en salaires seule
na pochodzi jedynie
ment, et que, dans la très-majeure
Z pracy, i ponieważ
partie d’entr’elles, une forte por
na wartość wymienną
tion de cette valeur se résout en
przeważającej
części
rente et profits, il en résulte que
towarów składa się w
le produit annuel du travail de
znacznym stopniu ren
ce pays suffira toujours pour ache
ta i zysk, przeto rocz
ter et commander une quantité de
ny produkt pracy te
travail beaucoup plus grande que
go kraju będzie zaw
celle qu’il a fallu payer” [„Ponie
sze wystarczał, aby
waż w cywilizowanym kraju moż
nabyć i otrzymać do
na znaleźć bardzo mało towarów,
swej
dyspozycji
o
których cala wartość wymienna
wiele większą ilość
sprowadza się jedynie do płacy
pracy niż ta, którą
roboczej, i ponieważ wartość wy
trzeba było zastoso
mienna przeważającej części towa
wać, żeby produkt
rów sprowadza się do renty i zy
ten wyhodować, prze
sku, przeto roczny produkt pracy
tworzyć i dostarczyć
tego kraju będzie zawsze wystar
na rynek” .
czał, aby nabyć i otrzymać do swej
dyspozycji o wiele większą ilość
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pracy niż ta, którą trzeba było
opłacić”] (a więc i employer [za
stosować]) „pour faire croître ce
produit, le préparer et l’amener
au marché” [„żeby produkt ten
wyhodować, przetworzyć i dostar
czyć na rynek” ].
(Smith powraca tu znów do swego drugiego ujęcia wartości,
o którym tak wtym samym rozdziale mówi :
„Należy pamiętać o tym, że rzeczywista wartość wszystkich różnych
konstytuujących części ceny mierzy się ilością pracy, którą każda Z nich
może nabyć, czyli którą może rozporządzać. Praca” (w tym znaczeniu)
„mierzy wartość nie tylko tej części ceny, która sprowadza się do pracy"
(powinno być: do płacy roboczej), „ale również tej części, która spro
wadza się do renty, jak i tej, która sprowadza się do Zysku” (ks, I,
rozdz. VI, str. 100).

W rozdziale VI przeważajeszcze owo „résoudre de la valeur
en salaires, profit etrentes” . Dopiero w rozdziale VII, traktu
jącym o prix naturel i prix de marché, bierze górę pogląd
o composition du prix par ces éléments constitutifs [tworze
niu ceny przez te elementy konstytuujące].)
A zatem: La valeur échangeable du produit annuel du tra
vail [wartość wymienna rocznego produktu pracy] składa się
nie tylko z płacy za travail [pracę], zastosowaną, aby wytwo
rzyć ten produkt, lecz również z zysku i renty. Jednakże roz
porządzanie tą pracą, czyli jej kupno, dochodzi do skutku za
pomocą tylko tej części wartości, która sprowadza się do salai
re. Można więc uruchomić o wiele większą ilość pracy, jeżeli
mianowicie do rozporządzania pracą, czyli do jej kupna, zasto
suje się pewną część zysku i renty, tzn. kiedy część tę prze
kształci się w płacę roboczą. Sprawa ma się tedy, jak nastę
puje: la valeur échangeable du produit annuel du travail se
résout en travail payé (salaires) et travail non payé (profit et
rente) [wartość wymienna rocznego produktu pracy sprowadza
się do pracy opłaconej (płacy roboczej) i pracy nieopłaconej
(zysku i renty)]. Jeżeli więc pewna część owej części de la
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valeur, qui se résout en travail non payé [która sprowadza
się do pracy nieopłaconej], przekształci się w płacę roboczą,
to można będzie acheter une plus grande quantité de travail
[nabyć większą ilość pracy] niż wtedy, kiedy na nowy zakup
pracy przeznacza się tylko tę część de la valeur, która składa
się z płacy roboczej.}
Ale wróćmy do naszego tematu.
„Niezależny robotnik, posiadający niewielki kapitał, który wystarcza
na zakup materiałów i pozwala swemu właścicielowi utrzymać się aż
do czasu, kiedy zdoła on dostarczyć swój produkt na rynek, otrzyma za
równo plącę robotnika dniówkowego, pracującego u majstra, jak i zysk
majstra, który ten osiągnąłby na produkcie wytworzonym przez robot
nika. Niemniej jednak wszystko, co zarabia ów robotnik, określa się
jako Zysk i także w tym wypadku miesza się płacę roboczą z zyskiem.
Ogrodnik, który własnymi rękami uprawia swój ogród, łączy jedno
cześnie w swej osobie trzy różne cechy charakterystyczne: właściciela
Ziemi, farmera i robotnika. Toteż produkt jego ogrodu powinien przy
nosić mu rentę pierwszego, zysk drugiego i plącę roboczą trzeciego.
Jednakże całość tę uważa się zwykle za owoc pracy ogrodnika. Rentę
i zysk miesza się tu z płacą roboczą” (ks. I, rozdz. V I, str. 108).

Mamy tu rzeczywiście do czynienia z pomieszaniem pojęć.
Czy owo tout [całość] nie jest „owocem pracy ogrodnika” ?
I czy, na odwrót, stosunków właściwych produkcji kapitali
stycznej - w produkcji tej wraz z oddzieleniem pracy od jej
obiektywnych warunków ouvrier, capitaliste i propriétaire wy
stępują wobec siebie jako trois différents caractères [trzy różne
osoby] - nie przenosi się tutaj na tego jardinier [ogrodnika],
kiedy fruit de son travail or rather the value of that produce
is regarded, part of it as wages, in payment of his labour, part
of it as profit, on account of the capital employed, and part
of it as rent, as the portion falling due to the land or rather
the proprietor of the land [owoc jego pracy albo raczej war
tość tego produktu uważa się po części za płacę roboczą, jako
wynagrodzenie za jego pracę, po części za zysk z zastosowa
nego kapitału i po części za rentę, która przypada w udziale
ziemi, a raczej jej właścicielowi]? W granicach produkcji ka
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pitalistycznej jest rzeczą zupełnie słuszną, gdy się dla stosun
ków pracy, w których elementy te nie są (faktycznie) od siebie
oddzielone, zakłada, iż są one oddzielone, i uważa tym samym,
że ten jardinier jest in una persona [w jednej osobie] swym
własnym ||622| journalier [robotnikiem dniówkowym] i swym
własnym propriétaire. Ale przewija się tu już wyraźnie u Smi
tha wulgarne wyobrażenie, że salaire powstaje z pracy, zysk
zaś i renta - niezależnie od pracy de l’ouvrier - z kapitału
i ziemi jako z samoistnych źródeł, nie gdy chodzi o przywłasz
czenie sobie cudzej pracy, lecz o samo bogactwo. W taki to
dziwaczny sposób pomieszane są u Smitha najgłębsze poglądy
z najbardziej niedorzecznymi wyobrażeniami, które wulgarna
świadomość tworzy sobie drogą abstrakcji z oddzielnych zja
wisk konkurencji.
A więc najpierw Smith rozkłada valeur na salaires, profits,
rentes, potem jednak składa, na odwrót, wartość z salaire, pro
fit i rente, określonych niezależnie od valeur. Zapominając
tym samym o swych własnych trafnych wywodach na temat
pochodzenia zysku i renty, może on teraz powiedzieć:
„Płaca robocza, zysk i renta stanowią trzy prażródła zarówno wszel
kiego dochodu, jak i wszelkiej wartości wymiennej" (ks. I, rozdz. VI,
str. 105).

W myśl swych własnych wywodów Smith powinien by po
wiedzieć:
„ L a valeur d ’une marchandise procède exclusivement du travail (de
la quantité du travail) fixé dans cette marchandise. Cette valeur se
résout en salaire, profit et rente. Salaire, profit et rente sont les formes
primitives, dans lesquelles l’ouvrier, le capitaliste, et le propriétaire
participent à ta valeur créée par le travail de l’ouvrier. Dans ce sens
ils sont les trois sources primitives de tout revenu, quoique aucune de
ces soit-disant sources entre dans la constitution de la valeur” [„W ar
tość towaru pochodzi wyłącznie z pracy (z ilości pracy), którą zawiera
ten towar. Wartość ta rozkłada się na płacę roboczą, zysk i rentę. Płaca
robocza, zysk i renta są pierwotnymi formami, w których robotnik,
kapitalista i właściciel ziemski uczestniczą w podziale wartości stworzo
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nej pracą robotnika. W tym znaczeniu stanowią one praźródla wszelkie
go dochodu, chociaż żadne z tych tzw. źródeł nie uczestniczy w two
rzeniu wartości” ].

Przytoczone wyżej ustępy mówią nam o tym, w jaki sposób
Smith w rozdziale VI, traktującym o „ częściach składowych
ceny towarów” , dochodzi do rozkładania ceny na salaire, je
żeli do produkcji wchodzi tylko praca (immédiate [bezpośred
nia]), na salaires i profit, kiedy zamiast niezależnego robotni
ka występuje journalier zatrudniony przez kapitalistę (a więc
kapitał), wreszcie na salaires, profit i rent, kiedy oprócz ka
pitału i pracy do produkcji wchodzi „terre” [„ziemia” ], przy
czym zakłada się jednak, że terre już jest appropriée [zawłasz
czona], a więc obok robotnika i kapitalisty występuje też wła
ściciel ziemski (chociaż Smith nadmienia, że wszyscy oni lub
dwóch z nich mogą łączyć się w jednej osobie).
Z kolei w rozdziale VII, traktującym o prix naturel i prix
de marché, Smith zupełnie tak samo jak o płacy i zysku mówi
też o rencie jako o partie constituante du prix naturel [kon
stytuującej części ceny naturalnej] (kiedy terre wchodzi do
produkcji). Uzasadnienie tego znajdujemy w następujących
ustępach :
(ks. I, rozdział VII)
„K iedy cena towaru nie jest ani wyższa, ani niższa od tego, czego
potrzeba, aby opłacić według naturalnej stopy r e n t ę g r u n t o w ą ,
plącę roboczą i Zysk z kapitału, który zastosowano w celu wyhodowa
nia owego towaru, przetworzenia go i dostarczenia na rynek, to towar
ten sprzedaje się po cenie, którą można nazwać jego ceną naturalną.
Towar sprzedaje się wtedy dokładnie za to, co jest wart” (tamże, str.
111). (Stwierdza się tu zarazem, że prix naturel i valeur de la marchan
dise są identyczne.)
„Cenę rynkową każdego poszczególnego towaru określa stosunek mię
dzy jego ilością, znajdującą się w danej chwili na rynku, a popytem ze
strony tych, którzy gotowi są zapłacić jego cenę naturalną, czyli całą
wartość renty, zysku i płacy roboczej, którą trzeba opłacić, aby towar
trafił na rynek” (tamże, str. 112).
„K iedy ilość towaru dostarczonego na rynek jest mniejsza od rzeczy
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wistego popytu, to nie wszyscy, którzy gotowi są optacić całą wartość
r e n t y , płacy roboczej i zysku, stanowiącą koszt dostarczenia towaru
na rynek, będą mogli zaopatrzyć się w tę ilość, jaka jest im potrzebna...
Cena rynkowa w większym lub mniejszym stopniu przekroczy poziom
ceny naturałnej, w zależności od tego, czy wiełkość niedoboru tego to
waru bądź też bogactwo i zachcianki konkurentów w większym lub
mniejszym stopniu podsycać będą płomień konkurencji” (tamże, str. 113).
„K iedy dostarczona na rynek ilość przekracza rzeczywisty popyt, nie
całą tę ilość można sprzedać tym, którzy gotowi są opłacić całą wartość
renty, płacy roboczej i zysku, stanowiącą koszt dostarczenia towaru na
rynek... Cena rynkowa spadnie wtedy w większym lub mniejszym stop
niu poniżej poziomu ceny naturałnej, w zależności od tego, czy wyso
kość nadwyżki w większym lub mniejszym stopniu wzmoże konkurencję
między sprzedającymi, czy też bardziej lub mniej będzie im zależało na
tym, aby jak najprędzej wyzbyć się towaru” (tamże, str. 114).
„K iedy dostarczona na rynek ilość w sam raz wystarcza, aby zaspo
koić rzeczywisty popyt, cena rynkowa będzie oczywiście dokładnie...
odpowiadała cenie naturałnej... Konkurencja między różnymi sprzedaw
cami zmusza ich do akceptacji tej ceny, nie zmuszając jednak do zgody
na niższą” (tamże, str. 114/115).

|| 6231 Zdaniem Smitha, le propriétaire witbdraws his land
or transfers it from the production of one commodity (as
wheat) to that of another (as pasture f. i.) if, in conséquence
of the state of the market, his rent sinks below, or rises above,
its natural tax [właściciel wycofuje swą ziemię z produkcji
lub przechodzi od wytwarzania na niej jednego towaru (np.
pszenicy) do wytwarzania innego (np. do gospodarki pastew
nej), kiedy wskutek sytuacji na rynku otrzymywana przezeń
renta spada poniżej swej stopy naturalnej bądź ją przekracza],
„Jeżeli ta” (amenée au marché [dostarczona na rynek]) „ilość prze
kracza w ciągu jakiegoś czasu rzeczywisty popyt, to za którąś z konsty
tuujących części ceny tego towaru musi się zapłacić mniej, niż wynosi jej
stopa naturałna. J e ż e l i c z ę ś c i ą t ą b ę d z i e r e n t a , to inte
res właścicieli ziemi nakaże im natychmiast, aby część swojej ziemi wycofałi z danej gałęzi produkcji" (tamże, str. 115).
„Jeżeli natomiast dostarczona na rynek ilość nie wystarcza w ciągu
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pewnego czasu do Zaspokojenia rzeczywistego popytu, to niektóre kon
stytuujące części ceny tego towaru muszą podnieść się ponad swą stopę
naturalną. J e ż e l i t a k ą c z ę ś c i ą b ę d z i e r e n t a , to interes
wszystkich innych właścicieli ziemi oczywiście nakaże im, aby do pro
dukcji tego towaru przeznaczyli więcej ziemi” (tamże, str. 116).
„Przypadkowe i chwilowe wahania ceny rynkowej towaru odbijają
się przeważnie na tych częściach jego ceny, które sprowadzają się do
płacy roboczej i zysku. W mniejszym stopniu odbijają się one na tej
części, która sprowadza się do renty” (tamże, str. 118/119).
„W e wszystkich okolicznościach cena monopolowa jest najwyższą
ceną, jaką można osiągnąć. Natomiast cena naturalna, czyli cena kształ
tująca się w wolnej konkurencji, jest najniższą ceną, z którą wprawdzie
nie zawsze, lecz na pewien dłuższy czas, można się pogodzić” (tamże,
str. 124).
„Chociaż cena rynkowa poszczególnego towaru może być przez dłuż
szy czas wyższa od jego ceny naturalnej, to rzadko kiedy może być od
niej przez dłuższy czas niższa. Bez względu na to, którą część tej ceny
opłaca się poniżej jej stopy naturalnej, osoby, których interesów to doty
ka, poczują rychło, że poniosły stratę, i wycofają niezwłocznie z tej
dziedziny produkcji tyle ziemi lub tyle pracy, lub tyle kapitałów, że do
starczona na rynek ilość odpowiedniego towaru niebawem wystarczy
tylko na pokrycie rzeczywistego popytu. Tym samym cena rynkowa tego
towaru podniesie się wkrótce do poziomu ceny naturalnej-, stanie się to
przynajmniej wszędzie tam, gdzie panuje zupełna wolność” (tamże,
str. 125).

Po takim ujęciu sprawy w rozdziale VII trudno zrozumieć,
jak Smith w rozdziale X I księgi I, traktującym „O rencie
gruntowej’, może utrzymywać, że renta nie zawsze wchodzi do
ceny w tych wypadkach, kiedy do produkcji wchodzi une
terre appropriée [ziemia, którą zawłaszczono] ; trudno zrozu
mieć, jak Smith może odróżniać sposób, w jaki renta wchodzi
do ceny, od sposobu, w jaki do ceny wchodzą zysk i płaca
robocza, skoro już w rozdz. VI i VII oznajmił, że renta zu
pełnie tak samo jak profits i salaires stanowi une partie con
stituante du prix naturel [konstytuującą część ceny naturalnej],
Ale powróćmy do rozdziału X I (ks. I).
Widzieliśmy, że w rozdz. VI i VII rentę określa się jako
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nadwyżkę, którą pozostawia cena produktu po spłaceniu sum
wyłożonych przez kapitalistę (farmera) plus the average profit.
W rozdziale XI Smith wywraca absolutnie wszystko do gó
ry nogami. Renta już nie wchodzi do prix naturel. Albo raczej
Adam Smith ucieka się tu do prix ordinaire \%wyklej ceny\,
która normaliter różni się od prix naturel, mimo że w roz
dziale VII słyszeliśmy, iż zwykła cena nigdy nie może być
przez dłuższy czas niższa od ceny naturalnej i nigdy nie może
przez dłuższy czas opłacać jakiejkolwiek konstytuującej części
ceny naturalnej poniżej jej natural tax [stopy naturalnej],
a tym bardziej nie może wcale jej nie opłacać, jak to się utrzy
muje teraz, gdy chodzi o rentę. Smith nie mówi nam też, czy
produkt sprzedaje się poniżej jego wartości, kiedy nie przy
nosi renty, czy też sprzedaje się go powyżej jego wartości,
kiedy przynosi rentę.
Przedtem prix naturel de la marchandise określano jako
„ całą wartość renty, zysku i płacy roboczej, którą trzeba opłacić, aby
towar trafił na rynek" (tamże, str. 112).

Teraz słyszymy:
„Zazwyczaj można dostarczyć na rynek tylko te części produktu zie
mi, których zwykła cena wystarcza, aby Zastąpić wraz Ze zwykłym Zy
skiem kapitał niezbędny do dostarczenia ich na rynek" (tamże, str.
302/303).

A zatem le prix ordinaire nie jest tym samym, co le prix
naturel, i nie trzeba płacić ceny naturalnej, aby towary te
trafiły na rynek.
[|6241 Słyszeliśmy przedtem, że jeżeli prix ordinaire (wtedy
mówiło się prix de marché) nie wystarcza, aby opłacić całą
rentę („całą wartość renty” itd.), to z produkcji wycofa się
tyle ziemi, ile potrzeba, aby cena rynkowa osiągnęła poziom
ceny naturalnej i płaciła całą rentę. Natomiast teraz słyszymy:
„Jeżeli zwykła cena przekracza taką cenę” (niezbędną, aby remplacer
le capital et payer les profits ordinaires de ce capital [zastąpić kapitał
i opłacić zwykły zysk z tego kapitału]), „to jej nadwyżka pójdzie oczy-

453

Rozdział czternasty
wiście na rentę gruntową. Jeżeli jej nie przekracza, to wprawdzie można
będzie towar dostarczyć na rynek, nie zdoła on jednak zapłacić renty
właścicielowi ziemi. Od popytu zależy, czy cena jest dostatecznie wy
soka, czy też jest wyższa” (ks. I, rozdz. X I, str. 302/303).

Z konstytuującej części du prix naturel renta przekształca
się naraz w nadwyżkę ponad prix suffisant * [wystarczającą
cenę], której istnienie lub brak zależy od state of demand
[stanu popytu]. Le prix suffisant jest jednak ceną niezbędną,
aby towar trafił na rynek, a więc aby go wyprodukować, czyli
jest ceną produkcji towaru. Cena bowiem, która niezbędna
jest, aby mogła nastąpić podaż towaru, aby towar ten w ogóle
powstał, ukazał się na rynku w postaci towaru, is of course
[jest, ma się rozumieć] jego ceną produkcji, czyli ceną kosztu.
Stanowi to conditio sine qua non jego istnienia. Z drugiej
strony popyt na niektóre produkty ziemi tak się zawsze musi
kształtować, żeby ich zwykła cena przynosiła nadwyżkę ponad
cenę produkcji, czyli rentę. Jeżeli chodzi o inne produkty zie
mi, to popyt na nie może kształtować się właśnie tak albo też
inaczej.
„N a niektóre produkty ziemi zawsze musi istnieć taki popyt, żeby
osiągały one cenę wyższą od tej, która wystarcza, aby dostarczyć je na
rynek. Istnieją też inne produkty ziemi, na które popyt może być tak
znaczny, że osiąga się za nie tę bardziej niż wystarczającą cenę, ale
może być też taki, że ceny tej się nie osiąga. Pierwsze muszą zawsze
przynosić rentę właścicielowi ziemi. Ostatnie, zależnie od różnych oko
liczności, mogą ją przynosić albo nie przynosić” (tamże, str. 303).

A więc zamiast prix naturel mamy tu prix suffisant. Le prix
ordinaire różni się znów od prix suffisant. Jeżeli zwykła cena
zawiera rentę, to jest wyższa od wystarczającej ceny. Jeżeli
jej nie zawiera, to równa się wystarczającej cenie. D la wy
starczającej ceny jest to nawet znamienną cechą, że wyłącza
ona rentę. Zwykła cena jest niższa od wystarczającej, kiedy
beyond the replacement of capital [poza tym, że zastępuje
kapitał] nie przynosi average profit. A więc wystarczająca
* W rękopisie', prix ordinaire. - Red.
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cena jest w istocie ceną produkcji, czyli ceną kosztu, jak ją
z Adama Smitha wyabstrahował sobie Ricardo i jak ona rze
czywiście prezentuje się z punktu widzenia produkcji kapitali
stycznej, tzn. jest ceną, która oprócz avances du capitaliste
paye les profits ordinaires [sum wyłożonych przez kapitalistę
przynosi zwykły zysk]; jest przeciętną ceną, którą stwarza
konkurencja między kapitalistami w different employments
of capital [w różnych dziedzinach stosowania kapitału]. To
właśnie wyabstrahowanie z konkurencji poszczególnych pojęć
doprowadza Smitha do tego, że swej cenie naturalnej przeciw
stawia wystarczającą ceną, mimo że w swoich wywodach o ce
nie naturalnej oświadcza on, na odwrót, iż na dłuższą metę
tylko zwykła cena wystarcza, aby opłacać konstytuujące części
ceny naturalnej: rentę, zysk, płacę roboczą. Ponieważ produk
cją towarów kieruje kapitalista, przeto wystarczającą ceną
jest ta, która wystarcza dla produkcji kapitalistycznej, wystar
cza z punktu widzenia kapitału, a ta wystarczająca dla kapi
tału cena does not include rent, but does, in the contrary, ex
clude it [nie zawiera renty, lecz, przeciwnie, ją wyłącza],
Z drugiej strony okazuje się jednak, że ta wystarczająca ce
na nie wystarcza, kiedy chodzi o niektóre produkty ziemi.
Zwykła cena tych produktów musi być dosyć wysoka, aby
przynosiła nadwyżkę ponad wystarczającą cenę, aby przyno
siła rentę właścicielowi ziemi. W stosunku do innych pro
duktów ziemi zależy to od różnych okoliczności. Sprzeczność,
która polega na tym, że the sufficient price [wystarczająca
cena] nie jest sufficient [wystarczająca], że cena, która wy
starcza, aby produkt trafił na rynek, nie wystarcza, aby trafił
na rynek, ta sprzeczność nie krępuje Smitha.
A jednak Smith - nie oglądając się wcale na treść rozdzia
łów V, VI i VII - zdaje sobie sprawę (widząc w tym wszak
że nie sprzeczność, lecz nowe odkrycie, na które niespodzie
wanie natrafił), że ową wystarczającą ceną przekreślił całą
swą teorię o cenie naturalnej.
„N ależy więc Zwrócić uwagę na to” (w takiej niezwykle naiwnej
formie Smith przechodzi od jednego twierdzenia do drugiego, które
stanowi jego zupełne przeciwieństwo), „że renta w i n n y s p o s ó b
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w c h o d z i w s k ł a d ceny towarów niż p ł a c a r o b o c z a i z y s k .
Wysokie ałbo niskie stopy płacy roboczej i zysku są p r z y c z y n ą
wysokiej albo niskiej ceny ||6251 towarów, w y s o k a a ł b o n i s k a
s t o p a r e n t y jest s k u t k i e m ceny. Cena poszczególnego towaru
jest wysoka albo niska, gdyż aby dostarczyć towar na rynek, trzeba da
wać wysokie albo niskie place i Zyski. Ale dlatego, że cena towaru jest
wysoka albo niska, dlatego, że bardzo znacznie lub nieznacznie prze
kracza cenę lub zupełnie nie przekracza ceny, która wystarcza, aby po
kryć place i zyski, towar ten przynosi wysoką albo niską rentę, albo
wcale jej nie przynosi” (tamże, str. 303/304).

Przede wszystkim zastanówmy się nad końcowym zdaniem.
Wynika z niego, że wystarczająca cena, cena kosztu, qui ne
paye que salaires et profits [która pokrywa tylko place i zy
ski], wyłącza rentę. Jeżeli produkt osiąga o wiele więcej, niż
wynosi wystarczająca cena, to przynosi wysoką rentę. Jeżeli
osiąga niewiele ponad wystarczającą cenę, to przynosi niewiel
ką rentę. Jeżeli osiąga dokładnie tyle, ile wynosi wystarczająca
cena, to wcale nie przynosi renty. Jeżeli rzeczywista cena pro
duktu równa się jego wystarczającej cenie, która pokrywa zyski
i place, to nie przynosi on renty. Renta jest zawsze nadwyżką
ponad wystarczającą cenę. Wystarczająca cena silą rzeczy wy
łącza rentę. Taka jest teoria Ricarda. Aprobuje on ideę Adama
Smitha o wystarczającej cenie, o cenie kosztu; unika niekonse
kwencji, którą popełnia Adam Smith odróżniając wystarczającą
cenę od ceny naturalnej, i rozwija konsekwentnie ideę wystar
czającej ceny. Popełniwszy te wszystkie niekonsekwencje, Smith
jest nadal tak niekonsekwentny, że dla niektórych produktów
ziemi domaga się ceny, która jest plus fort [wyższa] od ich
wystarczającej ceny. Ale sam ten brak konsekwencji jest z ko
lei następstwem pewnego trafniejszego „spostrzeżenia” .
Jednakże początek zacytowanego ustępu zdumiewa wprost
swą naiwnością. W rozdziale VII Smith tłumaczył, że renta,
zysk i płaca robocza jednakowo wchodzą w skład ceny natu
ralnej, gdy wcześniej niesłusznie przekształcił już dissolution
of value into rent, profits and wages [rozłożenie wartości na
rentę, zysk i płacę roboczą] w composition of value by the
natural price of rent, profits and wages [tworzenie wartości
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przez naturalną cenę renty, zysku i płacy roboczej]. Teraz
Smith utrzymuje, że renta inaczej wchodzi into „the composi
tion of the price of commodities” niż profits and wages. N a
czym wszakże polega ów inny sposób, w jaki renta wchodzi
into that composition? N a tym mianowicie, że renta wcale
into that composition nie wchodzi. Dopiero tutaj otrzymuje
my prawdziwe wytłumaczenie tego, czym jest sufficient price.
Towary są dlatego drogie lub tanie, cena ich jest dlatego wy
soka lub niska, że płaca robocza i zysk - ich natural taxes są wysokie lub niskie. Towaru nie dostarcza się na rynek, nie
produkuje się go, jeżeli nie uiszcza się owych wysokich albo
niskich zysków i płac roboczych. Stanowią one cenę produkcji
towaru, jego cenę kosztu, a więc rzeczywiście stanowią kon
stytuujące elementy jego wartości albo ceny. Natomiast renta
nie wchodzi do ceny kosztu, do ceny produkcji. Renta nie jest
konstytuującym elementem of exchangeable value towaru. Pła
ci się ją tylko wtedy, kiedy the ordinary price towaru przekra
cza jego sufficietit price. Jako konstytuujące elementy ceny
zysk i płaca stanowią przyczyny ceny; natomiast renta jest
tylko skutkiem, następstwem ceny. Nie wchodzi tedy jako ele
ment w jej skład, jak wchodzą zysk i płaca robocza. A u Smi
tha oznacza to, że renta w inny sposób wchodzi w skład ceny
towaru niż zysk i płaca robocza. Smith widocznie wcale tego
nie czuje, że obalił całą swą teorię ceny naturalnej. Czym bo
wiem była u niego cena naturalna? Była ośrodkiem, do któ
rego ciąży cena rynkowa, ową wystarczającą ceną, poniżej któ
rej nie może spaść cena produktu, jeżeli pour un longtemps
[przez długi czas] ma on trafiać na rynek, ma się go wytwa
rzać.
A więc renta stanowi teraz nadwyżkę ponad natural price,
gdy przedtem była konstytuującą częścią of natural price-, jest
teraz skutkiem ceny, gdy przedtem była jej przyczyną.
Natomiast nie zawiera sprzeczności twierdzenie Smitha, że
dla określonych produktów ziemi okoliczności rynkowe tak
się zawsze składają, iż ordinary price tych produktów musi
zawsze przekraczać ich sufficient price; innymi słowy, tak się
składają, że własność ziemi władna jest śrubować cenę ponad
degree [poziom], który by wystarczał kapitaliście, gdyby nie
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natrafiał na counteracting influence [przeciwdziałający wpływ].
||626| Smith obalił w ten sposób w rozdziale X I treść roz
działów V, VI i VII, po czym ciągnie spokojnie dalej: Zabie
rzemy się teraz na dobre do roboty i rozpatrzymy, po pierw
sze, produit de la terre [produkt ziemi], który zawsze przy
nosi rentę; po drugie, łes produits de la terre, które niekiedy
przynoszą rentę, a niekiedy jej nie przynoszą; wreszcie po
trzecie, variations [zmiany], których w różnych okresach roz
woju społeczeństwa doznaje względna wartość tych dwóch ro
dzajów produktów po części w stosunku do siebie, po części
zaś - w ich stosunku do towarów przemysłowych.

[2. Teza Smitha o szczególnym charakterze popytu
na produkt rolny.
Element fizjokratyczny w Smithowskiej teorii renty]
„Część pierwsza [rozdziału XI]. O produktach ziemi, które
zawsze przynoszą rentę” .
Smith zaczyna od teorii ludnościowej. Środki wyżywienia
zawsze stwarzają na siebie popyt. Kiedy powiększa się ilość
środków wyżywienia, powiększa się też liczba ludzi, konsu
mentów środków wyżywienia. A więc podaż tych towarów
stwarza na nie popyt.
„Ponieważ ludzie, podobnie jak wszystkie inne żywe istoty, rozmna
żają się odpowiednio do środków wyżywienia, którymi dysponują, prze
to na środki wyżywienia istnieje zawsze większy lub mniejszy popyt.
Środki wyżywienia mogą zawsze nabyć większą lub mniejszą ilość pra
cy, czyli nią rozporządzać, i zawsze znajdzie się ktoś, kto gotów jest
coś przedsięwziąć, aby środki te uzyskać” (ks. I, rozdz. XI, str. 305).
„A le” {why [dlaczego]?} „ Ziemia niemal we wszystkich możliwych
sytuacjach wytwarza więcej środków wyżywienia, niż potrzeba, aby
utrzymać całą tę pracę, która przyczynia się do dostarczenia na rynek
owych środków wyżywienia, i to utrzymać nawet wtedy, kiedy pracę tę
wynagradza się tak hojnie, jak hojnie można w ogóle wynagradzać po
dobny rodzaj pracy. A i nadwyżka tych środków wyżywienia zawsze
bardziej niż wystarcza, aby zastąpić wraz Z Zyskiem kapitał, który ową
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pracę uruchamia. A więc zawsze pozostaje jeszcze coś na rentę dla
właściciela ziemi” (tamże, str. 305/306).

Powyższe zdania mają zupełnie fizjokratyczne brzmienie
i nie zawierają ani dowodu na to, ani też objaśnienia tego,
dlaczego „prix” de cette marchandise particulière [„cena” te
go szczególnego towaru] przynosi nadwyżkę ponad „prix suf
fisant” [„wystarczającą cenę”], czyli przynosi rentę.
Tytułem przykładu Smith zaraz potem przytacza pâturage
[;pastwiska] i pâtures incultes [nieuprawne pustkowia]. Potem
następuje zdanie o rencie różniczkowej-.
„Renta zmienia się odpowiednio do urodzajności ziemi, bez względu
na to, jaki ta ziemia przynosi produkt, i odpowiednio do położenia zie
mi, bez względu na jej urodzajność” (tamże, str. 306).

W danym wypadku renta i zysk występują po prostu jako
nadwyżka produktu, pozostająca po odjęciu tej jego części,
która in natura żywi robotnika. (Jest to właściwie fizjokratyczny pogląd, który na tym in fact polega, że kiedy panują
stosunki agrarne, człowiek żyje niemal wyłącznie produktami
rolnymi, a sam przemysł, manufaktura, odgrywa rolę wiej
skiej pracy ubocznej, exercé sur le produit local de la nature
[stosowanej do lokalnych produktów natury].).
„Ten ostatni produkt” [gruntu położonego w większej odległości od
rynku] „powinien utrzymać większą ilość pracy i dlatego o tyle musi
zmniejszyć się owa nadwyżka, z której farmer czerpie zysk przypadają
cy mu w udziale, a właściciel ziemi - przypadającą mu w udziale rentę”
(tamże, str. 307).

Dlatego też uprawa pszenicy powinna przynosić większy
zysk niż pâture [gospodarka pastwiskowa].
„Pole zbożowe o przeciętnej urodzajności produkuje o wiele większą
ilość środków wyżywienia człowieka niż najlepsze pastwisko o takiej
samej powierzchni” .
- M arks, Engels - D zieła, (J. 26
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{Chodzi tu więc nie o cenę, lecz o absolutną ilość de la
nourriture pour l’homme [środków wyżywienia człowieka]
w ich naturalnej postaci.}
„Jakkolwiek uprawa tego pola wymaga znacznie większej pracy, to
jednak nadwyżka, która pozostaje po zastąpieniu kosztu zasiewów
i utrzymania całej pracy, jest jeszcze o wiele większa” .

(Chociaż pszenicę otrzymuje się kosztem większej pracy, to
jednak nadwyżka substancji odżywczych, którą - po opłaceniu
pracy - przynosi pole zasiane pszenicą, jest znaczniejsza niż
uzyskiwana na łące przeznaczonej do hodowli bydła. I nad
wyżka ta ma większą wartość nie dlatego, że pszenica kosztu
je więcej pracy, lecz dlatego, że nadwyżka w postaci pszenicy
zawiera więcej substancji odżywczych.}
„Gdybyśmy więc założyli, że funt mięsa zwierząt rzeźnych nigdy nie
jest wart więcej niż funt chleba, to ta większa nadwyżka" (gdyż z takiej
samej powierzchni gruntu otrzymuje się więcej funtów pszenicy niż
mięsa) „miałaby wszędzie większą wartość” {założyliśmy bowiem, że
funt chleba równa się (pod względem wartości) funtowi mięsa i że taka
sama powierzchnia ziemi pozostawia po wyżywieniu robotników więcej
funtów chleba niż funtów mięsa} „i stanowiłaby większy fundusz prze
znaczony na zysk farmera i rentę właściciela ziemi” (tamże. str. 308/309).

Smith tedy zamiast prix naturel umieścił prix suffisant
i oznajmił, że renta równa się nadwyżce ponad prix suffisant,
po czym zapomina jednak, że chodzi tu w ogóle o prix, i wy
prowadza rentę ze stosunku między środkami wyżywienia,
których dostarcza rolnictwo, a środkami wyżywienia, które
musi skonsumować agricola [rolnik],
In point of fact [W istocie] - jeżeli pominiemy powyższe
fizjokratyczne objaśnienie - Smith przypuszcza, że prix pro
duktu rolnego, który stanowi główny środek wyżywienia, przy
nosi prócz zysku rentę. Wychodząc z tego założenia, rozumuje
on dalej. Wraz z rozwojem kultury obszar pastwisk natural
nych nie będzie mógł wystarczyć do chowu bydła, do zaspo
kajania popytu na mięso zwierząt rzeźnych. W tym celu trzeba
uciec się do gruntów uprawnych. [|6271 Cena mięsa będzie
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tedy musiała podnieść się do takiego poziomu, aby opłacać
nie tylko pracę zastosowaną do hodowli bydła, lecz także
„rentę, którą mógłby Z tego gruntu osiągnąć właściciel ziemi, i zysk.
który mógłby osiągnąć farmer, gdyby ten grunt uprawiano jako ziemię
orną. Bydło hodowane na wcale nie uprawianych torfowiskach sprzeda
je się, zależnie od wagi i jakości, na tym samym rynku po tej samej
cenie, co bydło hodowane na najstaranniej uprawianych gruntach. Wła
ściciele owych torfowisk ciągną z tego korzyści i podnoszą rentę za
swe grunty odpowiednio do cen bydła".

(Smith stwierdza tu słusznie, że renta różniczkowa pochodzi
z nadwyżki wartości rynkowej ponad wartość indywidualną.
W tym jednak wypadku wartość rynkowa podnosi się nie dla
tego, że przechodzi się od lepszych do gorszych gruntów, lecz
dlatego, że od mniej urodzajnych gruntów przechodzi się do
bardziej urodzajnych.)
„...tak więc wraz z doskonaleniem uprawy ziemi rentę i Zysk Z natu
ralnych pastwisk regulują w pewnym stopniu renta i zysk osiągane na
ziemi uprawnej, a te reguluje z kolei renta i zysk, które osiąga się na
obszarach uprawy zboża" (str. 310/311).
„Wszędzie jednak, gdzie podobne lokalne korzyści nie istnieją, renta
i zysk przynoszone przez zboże bądź przez każdy inny produkt roślinny,
który służy ludności za główny środek wyżywienia, powinny z natury
rzeczy regulować rentę i zysk, które przynosiłaby ziemia nadająca się
do uprawy tego produktu, lecz przekształcona w pastwisko.
Można by spodziewać się, że użytkowanie sztucznych łąk, uprawa
rzepy pastewnej, marchwi, kapusty itp. oraz uciekanie się do wszelkich
innych środków, stosowanych, aby dany obszar gruntów mógł wyżywić
większą ilość bydła niż fest to możliwe na pastwiskach naturalnych,
przyczyni się w pewnym stopniu do obniżenia wyższej ceny, którą
w krajach o wysokim poziomie kultury rolnej osiąga z natury rzeczy
mięso w porównaniu z chlebem. Zdaje się, że wynik ten w istocie
osiągnięto” itd. (tamże, str. 315).

Po takim wyłuszczeniu stosunku między rentą hodowlaną
a rentą uzyskiwaną wskutek uprawy roli, Smith ciągnie dalej:
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„W e wszystkich wielkich krajach przeważną część gruntów upraw
nych przeznacza się na wytwarzanie środków wyżywienia dla ludzi lub*
zwierząt gospodarskich. Renta i zysk przynoszone przez te grunty re
gulują rentę i zysk przynoszone przez wszystkie inne grunty uprawne..
Gdyby jakiś poszczególny produkt przynosił mniej, ziemia, na której
się go uprawia, zostałaby wkrótce zamieniona w pole zbożowe lub*
w pastwisko; gdyby zaś jakiś produkt przynosił więcej, część pól zbo
żowych lub pastwisk zużytkowano by wkrótce do uprawy owego pro
duktu” (tamże, str. 318).

Smith mówi dalej o uprawie latorośli winnej, sadownictwie,,
potager [warzywnictwie] itp.
„Chociaż w tych dziedzinach produkcji, które wymagają bądź więk
szych sum pierwotnie wyłożonych na przystosowanie ziemi do odpowied
niej uprawy, bądź większych dorocznych wydatków na uprawę, renty
i zyski są częstokroć o wiele wyższe od rent i zysków, które przynosi1
zboże oraz trawa pastewna, to jednak w tych wszystkich wypadkach,
kiedy renty i zyski zaledwie wyrównują wyłożone sumy lub wydatki
nadzwyczajne, regulują je w istocie renty i zyski, które przynoszą te
dwa zwykłe produkty rolnictwa” (str. 323/324).

Następnie Smith przechodzi do uprawy trzciny cukrowej
w koloniach, tytoniu.
„T ak oto renta, którą przynoszą grunty uprawne dostarczające lu
dziom środków wyżywienia, reguluje rentę, którą przynosi przeważna
część innych gruntów uprawnych” (str. 331). „W Europie zboże jest
głównym produktem ziemi, który bezpośrednio służy człowiekowi jako
środek wyżywienia. Toteż, z wyjątkiem niektórych szczególnych oko
liczności, renta, którą przynoszą pola zbożowe, reguluje w Europie
rentę, którą przynoszą wszystkie inne grunty uprawne” (tamże).

Potem Smith powraca znów do teorii fizjokratów w takiej
postaci, jaką sam jej nadał, a mianowicie do tezy, w myśl
której środki wyżywienia same stwarzają sobie konsumentów462
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Gdyby uprawę pszenicy zastąpiła inna uprawa, która w taki
sam sposób dostarczałaby na terre la plus commune [najzwy
klejszej ziemi] o wiele więcej środków utrzymania,
„to renta właściciela ziemi, c z y l i nadwyżka środków wyżywienia,
która pozostaje mu po opłaceniu pracy i zastąpieniu kapitału farmera
wraz ze zwykłym zyskiem, musiałaby koniecznie być o wiele większa.
Bez względu na to, według jakiej stopy w kraju tym utrzymuje się
zazwyczaj pracę, ta większa nadwyżka środków wyżywienia pozwoliłaby
zawsze na utrzymanie większej ilości pracy i umożliwiłaby wskutek tego
właścicielowi ziemi nabycie większej ilości pracy, czyli dysponowanie
większą ilością pracy” (tamże, str. 332).

Smith przytacza tu ryż jako przykład.
„W Karolinie... plantatorzy, podobnie jak w innych koloniach brytyj
skich, są na ogól jednocześnie farmerami i właścicielami ziemi, toteż
wskutek tego renta stapia się Z Zyskiem..." (tamże, str. 333).

||6281 Jednakże pole ryżowe nie
„nadaje się ani do uprawy zboża, ani na pastwisko, ani do uprawy
wina, ani w ogóle do hodowli jakiegokolwiek innego produktu roślin
nego, który by był pożyteczny dla człowieka, a grunty, które nadają
się do wyżej wymienionych różnych celów, nie nadają się do uprawy
ryżu. Przeto nawet w krajach, w których ryż jest głównym środkiem
wyżywienia, renta z pól ryżowych nie może regulować renty z innych
gruntów uprawnych, których nigdy nie zdoła się zużytkować do uprawy
ryżu” (tamże, str. 334).

Drugi przykład - to ziemniaki (przytoczyliśmy wyżej kry
tyczną ocenę Ricarda dotyczącą tego poglądu Smitha l"l).
Gdyby nie blé [zboże], lecz ziemniaki stały się głównym środ
kiem wyżywienia,
taki sam obszar gruntów uprawnych wyżywiłby o wiele większą
liczbę osób, a ponieważ robotnicy żywiliby się z reguły ziemniakami,
przeto po zastąpieniu kapitału i opłaceniu całej pracy zatrudnionej przy
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uprawie ziemniaków pozostałaby o wiele pokaźniejsza nadwyżka. Więk
sza część tej nadwyżki przypadłaby też właścicielowi ziemi w udziale.
Liczba ludności wzrosłaby, a renty przekroczyłyby znacznie swój obecny
poziom” (tamże, str. 335).

Kilka następnych glos o pain de farine, avoine [chlebie
pszennym, owsianym] oraz pommes de terre [ziemniakach]
kończy potem pierwszą część rozdziału XI.
Widzimy, że pierwszą część rozdziału, traktującą o pro
duktach ziemi, które zawsze przynoszą rentę, można tak oto
streścić: zakładając, że istnieje renta, którą przynosi principal
végétal [główny produkt roślinny], Smith tłumaczy, jak ta
renta reguluje rentę w chowie bydła, w hodowli wina, w sa
downictwie itd. O naturze samej renty nie ma tu wcale mowy,
prócz ogólnikowego zdania, stwierdzającego, że - zakładając
znów, iż istnieje renta - degré [wysokość] renty określają fertility i situation. Jednakże stosuje się to tylko do różnicy mię
dzy rentami, do różnicy między ich wysokością. Ale dlaczego
produkt, o którym tu mowa, zawsze przynosi rentę? Dlaczego
jego zwykła cena jest zawsze wyższa od jego wystarczającej
ceny? Smith pomija tu cenę i grzęźnie znów w fizjokratyzmie.
Przewija się jednak ustawicznie myśl, że demand dlatego jest
zawsze taki znaczny, iż produkt sam sobie stwarza demandeurs
[tych, którzy na ten produkt reflektują], sam stwarza sobie
konsumentów. Ale gdy się to nawet założy, nie można jednak
pojąć, dlaczego demand miałby przekraczać supply i wyśru
bować tym samym cenę ponad sufficient price? Tu jednak
niepostrzeżenie odżywa znów wspomnienie o cenie naturalnej,
która tak samo zawiera rentę, jak zysk i płacę roboczą i którą
płaci się wtedy, kiedy supply i demand odpowiadają sobie
wzajemnie.
„Kiedy dostarczona na rynek ilość w sam raz wystarcza, aby zaspo
koić rzeczywisty popyt, cena rynkowa będzie oczywiście dokładnie...
odpowiadała cenie naturalnej” (tamie, str. 114).

Rzecz tu jednak znamienna, że w pierwszej części rozdziału
XI Smith nigdzie nie wygłasza tego poglądu. Stwierdził on
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przecież na samym wstępie tego rozdziału, że renta nie wcho
dzi do ceny jako jej część konstytuująca. Sprzeczność była zbyt
rażąca.

[3. Jak Smith tłumaczy stosunek między podążę a popytem,
gdy chodzi o róż/te rodzaje produktów ziemi.
Do jakich wniosków dochodzi tu Smith w zastosowaniu
do teorii renty]
„Część druga: O produktach ziemi, które czasami przynoszę
rentę, a czasami jej nie przynoszę".
Właściwie dopiero w tej części rozdziału X I znajdujemy
roztrząsania o ogólnej naturze renty.
„Środki wyżywienia człowieka są chyba jedynymi produktami ziemi,
które zawsze i niezawodnie przynoszą właścicielowi ziemi jakąś rentę” .
(Nie podano tu, dlaczego „zawsze” i „niezawodnie” .) „Inne rodzaje
produktów mogą, zależnie od okoliczności, czasami przynosić rentę,
a czasami jej nie przynosić” (tamże, str. 337).
„Odzież i mieszkanie stanowią po żywności dwie najistotniejsze po
trzeby człowieka” (tamże, str. 338). Ziemia „w swym pierwotnym, nieuprawnym stanie” dostarcza materiałów na odzież i mieszkanie dla
większej liczby osób, „niż może wyżywić” . Wskutek takiego „nadmiaru
owych materiałów” w stosunku do liczby osób, które ziemia może
wyżywić, to znaczy w stosunku do liczby ludności, matériaux mają niską
„cenę” albo jej wcale nie mają. Znaczna część tych „materiałów” po
niewiera się nie wyzyskana i bez pożytku, „cenę zaś tych, z których
robi się użytek, uważa się jedynie Za ekwiwalent pracy i kosztów, po
łączonych z doprowadzeniem tych materiałów do stanu używalności” ,
Jednakże cena ta nie przynosi „właścicielowi ziemi renty” . Natomiast
kiedy ziemia znajduje się w stanie uprawnym, liczba osób, „które może
ona wyżywić” , tzn. liczba ludności, przekracza ilość owych materiałów,
które ziemia dostarcza, przynajmniej „tego rodzaju materiałów, które
potrzebne są owym osobom i za które gotowe są one zapłacić” . Powsta
je względny „niedobór” tych matières, „co nieuchronnie podnosi ich
wartość” . „Częstokroć istnieje popyt na większą ich ilość niż ta, którą
można otrzymać” . Płaci się za nie wtedy więcej, niż „pochłaniają koszty,
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z którymi połączone jest dostarczenie ich na rynek, ich cena może więc
właścicielowi ziemi zawsze przynosić rentę" (tamże, str. 338-339).

II6291 Smith wywodzi tu więc rentę z nadwyżki popytu nad
podażą, którą można dostarczyć za prix suffisant.
Pierwszymi materiałami odzieżowymi były futra i skóry „większych
zwierząt” . U ludów, które trudnią się łowiectwem i pasterstwem i któ
rych głównym pożywieniem są produkty pochodzenia zwierzęcego, „każ
dy człowiek zaopatrujący się w żywność gromadzi jednocześnie więcej
materiału odzieżowego, niż może Zużyć” . Gdyby nie było commerce
étranger [handlu zagranicznego], większą część tego materiału wyrzu
cono by jako zbędny. Popyt ze strony commerce étranger podnosi cenę
tej nadwyżki materiałów „ ponad poziom kosztu dostarczenia icb na
rynek. Cena ta przynosi więc właścicielowi ziemi jakąś rentę...” Kiedy
wełna angielska weszła na rynek we Flandrii, podniosła „nieco rentę
z ziemi, która ją wytworzyła” (tamże, str. 339/340).

Handel zagraniczny tak podnosi tu cenę ubocznego produk
tu rolnego, że ziemia, która go wytwarza, może przynosić some
rent [jakąś rentę].
„ Materiały budowlane nie zawsze można transportować na tak znacz
ne odległości, jak materiały odzieżowe, i nie tak łatwo stają się one
obiektem handlu zagranicznego. Jeżeli w produkującym je kraju ma
teriały budowlane znajdują się w nadmiarze, to nawet przy obecnym
stanie handlu światowego nieraz się zdarza, że dla właściciela ziemi
są one pozbawione wartości". Kamieniołom położony w pobliżu Londy
nu może więc przynosić rentę, nie przynosi jej jednak w wielu endroits
d ’Écosse et Wales [miejscowościach Szkocji i Walii]. T ak samo rzecz
się ma z budulcem. Przynosi on rentę „w kraju gęsto zaludnionym i do
brze zagospodarowanym” , gnije jednak „w wielu okolicach Ameryki
Północnej” , jeżeli pozostawia się go na miejscu. Le propriétaire would
be glad to get rid of it [Właściciel ziemi byłby szczęśliwy, gdyby mógł
się go pozbyć]. „K iedy istnieje tak wielki nadmiar materiałów budo
wlanych, wartość tej ich części, którą się użytkuje, równa się jedynie
pracy i kosztom doprowadzenia tych materiałów do stanu używalności.
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Część ta nie przynosi renty właścicielowi ziemi, który zezwala zazwy
czaj na jej użytkowanie każdemu, kto zada sobie trud, aby go o to po
prosić. Niekiedy jednak popyt ze strony bogatszych narodów może
sprawić, że będzie ona właścicielowi ziemi przynosiła rentę” (tamże,
str. 340/341).
Ludność kraju nie jest proporcjonalna do „liczby osób, którym pro
dukty danego kraju dostarczają odzieży i mieszkania, lecz do liczby
osób, które mogą one wyżywić. Jeżeli nie odczuwa się braku środków
wyżywienia, to łatwo można znaleźć przedmioty, które służą za odzież
i mieszkanie. Można przedmioty te mieć pod ręką, a mimo to często
doświadcza się wielkich trudności w uzyskaniu środków wyżywienia.
W niektórych miejscowościach, nawet w Królestwie Angielskim, jeden
człowiek może w ciągu jednego dnia pracy zbudować to, co się tam
zowie domem” . U peuples sauvages et barbares [ludów dzikich i bar
barzyńskich] wystarcza setna część pracy całego roku, aby sporządzić
to, czego im potrzeba w zakresie odzieży i mieszkania. Pozostałe dzie
więćdziesiąt dziewięć setnych pracy całego roku częstokroć wystarcza
jedynie na zaopatrzenie w niezbędne środki wyżywienia. „A le kiedy
dzięki udoskonaleniu uprawy i jakości ziemi praca jednej rodziny może
Zaopatrzyć w żywność dwie rodziny, praca jednej połowy społeczeństwa
wystarcza, aby wyżywić całe społeczeństwo” . Druga połowa może wtedy
zaspokajać inne besoins et fantaisies [potrzeby i zachcianki] ludzkie.
Les objets principaux [Głównymi obiektami] tych besoins et fantaisies
są: le vêtement, le logement, le mobilier de la maison et ce qu’on ap
pelle le train ou l ’équipage [odzież, mieszkanie, umeblowanie oraz tak
zwany przepych, czyli wystawność]. Potrzeby wyżywienia są ograniczo
ne. T e inne potrzeby nie mają granic. Ci, którzy posiadają nadwyżkę
środków wyżywienia, „są zawsze gotowi tę nadwyżkę wymienić” . „B ie
dota, pragnąc otrzymać środki wyżywienia” , zabiega o zaspokojenie
tych „zachcianek” bogaczy i na dodatek współzawodniczy w tym ze
sobą. Liczba d’ouvriers [robotników] powiększa się wraz z quantité de
la nourriture [z ilością środków wyżywienia], czyli odpowiednio do
postępów rolnictwa. „Besogne” [„Zajęcie” ] robotników pozwala „na
daleko posunięty podział pracy” ; ilość surowców, które robotnicy prze
twarzają, wzrasta o wiele prędzej niż liczba robotników. „Wskutek tego
powstaje popyt na wszelkiego rodzaju materiały, które wynalazczość
ludzka może zastosować do użytku codziennego bądź upiększania bu
dynków, odzieży, urządzeń lub sprzętów domowych; powstaje popyt
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na kopaliny i minerały ukryte we wnętrzu ziemi, na metale szlachetne
i drogie kamienie.
A więc środki wyżywienia są nie tylko pierwotnym źródłem renty,
lecz również każdy inny produkt ziemi, przynoszący później rentę, za
wdzięcza takie wzmożenie wartości wzrostowi siły wytwórczej, który
w produkcji środków wyżywienia uzyskuje praca w następstwie udosko
nalenia uprawy i jakości ziemi” (tamże, str. 342-345).

To, co tu mówi Smith, stanowi rzeczywistą podstawę natu
ralną fizjokratyzmu: podstawą wszelkiego tworzenia wartości
dodatkowej (z rentą włącznie) jest względna produkcyjność
rolnictwa. Pierwszą realną postacią wartości dodatkowej jest
surplus of agricultural produce [nadwyżka produktów rol
nych] (środków wyżywienia), a pierwsza realna postać pracy
dodatkowej w tym znajduje sobie wyraz, że praca jednej oso
by wystarcza do wyprodukowania środków wyżywienia dla
dwóch osób. Poza tym nie ma to nic wspólnego z rozwojem
tej szczególnej postaci of surplus value [wartości dodatkowej],
z rozwojem renty, której przesłanką jest istnienie produkcji
kapitalistycznej.
Smith ciągnie dalej :
„T e inne” (prócz środków wyżywienia) „produkty ziemi, które póź
niej przynoszą rentę, nie zawsze ją przynoszą. Nawet w krajach, w któ
rych najlepiej uprawia się ziemię, popyt na te produkty nie zawsze
wystarcza, by osiągnąć dość wysoką cenę na opłacenie pracy, która była
niezbędna do dostarczenia icb na rynek i do zastąpienia wraz Ze Zwy
kłym Zyskiem kapitału zastosowanego w tym celu. ||630| Od wielu
okoliczności zależy, czy popyt wystarcza na to, czy też nie wystarcza ”
(tamże, str. 345).

Smith powtarza tu więc znowu: renta stąd się bierze, że
popyt jest większy od podaży po wystarczającej cenie, która
nie obejmuje renty, lecz tylko plącę roboczą i zysk. Czyż może
to oznaczać coś innego, niż że nie ma renty tam, gdzie podaż
produktów ziemi po prix suffisant jest tak znaczna, iż la pro
priété nie może stawiać oporu wyrównywaniu kapitału lub
pracy? Że zatem, nawet kiedy la propriété istnieje w sensie
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prawnym, nie istnieje jednak faktycznie albo nie może faktycz
nie jako taka działać? Błąd Smitha polega na tym, że nie do
strzega on, iż kiedy propriété sprzedaje produkty powyżej
prix suffisant, to sprzedaje je według ich wartości. W prze
ciwieństwie do Ricarda Smith ma wtedy słuszność, kiedy do
strzega, że od okoliczności zależy, czy propriété może ujawnić
swą wagę ekonomiczną, czy też nie może. Tę część jego roz
ważań należy zatem rozpatrzyć krok za krokiem. Smith rozpo
czyna od kopalni węgla, przechodzi potem do drewna, aby
następnie powrócić do kopalni węgla itd. Zaczniemy przeto
od ustępu o drewnie.
W zależności od stanu rolnictwa cena drewna zmienia się z tych
samych powodów, z których zmienia się le prix du bétail [cena bydła].
W zaraniu rolnictwa przeważały wszędzie obszary leśne, stanowiące
nuisance [zawadę] pour le propriétaire, który chętnie odstępował drze
wa każdemu, kto tylko gotów był je ściąć. Postępowi rolnictwa towa
rzyszy clearance of forests [trzebienie lasów] po części wskutek powięk
szenia obszaru uprawnego, po części zaś wskutek powiększenia pogłowia
bydła, które pożera lub obgryza korzenie drzew oraz młode drzewka.
„Chociaż zwierzęta te nie rozmnażają się w takim samym stopniu jak
zboże, które jest wyłącznie owocem pracowitości ludzkiej, to jednak
pomnażaniu się ich rodzaju sprzyja troskliwość i opieka ludzka” . W ten
sposób drewno staje się czymś rzadkim, co podnosi jego cenę. Może
ono dlatego przynosić tak wysoką rentę, że grunty orne (albo ziemię
nadającą się do uprawy) przekształca się w obszary zalesione. Tak mają
się sprawy in Great Britain. Renta, którą przynoszą lasy, nigdy nie
może przekraczać przez dłuższy, czas renty osiąganej na terre en blé
ou en prairies [gruntach uprawy zboża lub na łąkach]. Może jednak tej
rencie dorównać (tamże, str. 347-349).

A więc in fact renta, którą przynoszą poręby leśne, jest
z natury identyczna z rentą, którą przynoszą prairies. Zalicza
się do tej samej kategorii, chociaż drewno nie służy za nourri
ture [środek wyżywienia]. Kategorii ekonomicznej nie określa
wartość użytkowa produktu, lecz decyduje tu moment, czy
daną ziemię można przekształcić w grunty orne, czy też prze
kształcić jej nie można, i vice versa.
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Kopalnie węgla. Wydajność bądź mała wydajność kopalni
w ogóle - stwierdza Smith słusznie - zależy od tego, czy za
pomocą takiej samej ilości pracy można w różnych kopalniach
wydobyć większą lub mniejszą ilość minerału. M ala wydaj
ność kopalni może paraliżować efekty ich korzystnego położe
nia, wskutek czego takich kopalni nie można wcale eksploa
tować. Z drugiej strony, niekorzystne położenie może parali
żować dodatnie skutki wydajności, wobec czego kopalnia wy
różniająca się naturalną wydajnością nie jest mimo to zdatna
do eksploatacji. Tak bywa zwłaszcza tam, gdzie nie ma ni
bonnes routes ni navigation [ani dobrych dróg, ani żeglugi]
(tamże, str. 346/347).
Istnieją kopalnie, których produkt wystarcza jedynie, aby
pokryć prix suffisant. Przynoszą one więc zysk przedsiębiorcy,
nie przynoszą jednak renty gruntowej. Musi je dlatego eks
ploatować sam propriétaire [właściciel]. Osiągnie on wtedy
,.zwykły zysk z zastosowanego kapitału” . Dużo podobnych
kopalni węgla mamy w Szkocji. Nie zdołano by ich w inny
sposób eksploatować.
„ Właściciel Ziemi nie pozwoli nikomu na eksploatację tych kopalń,
jeżeli nie otrzyma renty, nikt jednak nie może jej zapłacić" (tamże,
str. 346).

Tu Smith trafnie określił, w jakich warunkach nie płaci się
renty, jeżeli ziemia jest appropriée [zawłaszczona]. Zdarza się
to wtedy, kiedy propriétaire i entrepreneur są tą samą osobą.
Już wcześniej Smith nam oświadczył, że zdarza się to w ko
loniach. Farmer nie może tu uprawiać ziemi, gdyż nie może
płacić renty. Ale właściciel ziemi może ją uprawiać z zyskiem,
mimo że nie przynosi mu ona renty. Podobne fakty widzimy
np. w koloniach zachodnioamerykańskich, stale bowiem moż
na zawłaszczać tam nowe grunty. Ziemia jako taka nie jest
elementem oporu, a konkurencja między właścicielami, którzy
sami uprawiają swoją ziemię, jest tu in fact konkurencją mię
dzy robotnikami bądź między kapitalistami. Kiedy chodzi
o kopalnie węgla lub o kopalnie w ogóle, to w supposed case
[wypadku, o którym mowa] sprawa ma się inaczej. Wartość
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rynkowa, określana prze? kopalnie, które według tej wartości
dostarczają supply *, przynosi mniej wydajnym lub nie tak
korzystnie położonym kopalniom mniejszą rentę albo wcale
jej nie przynosi, pokrywa jednak cenę kosztu. Eksploatować
takie kopalnie mogą tutaj tylko osoby, dla których nie istnieje
résistance de la propriété [opór stawiany przez własność], wy
wołane przez nią wyłączenie swobodnego dysponowania zie
mią, a więc osoby, które są jednocześnie propriétaires i capi
talistes. Eksploatować takie kopalnie można tylko w tych wy
padkach, w których znika faktycznie la propriété jako samo
dzielny element stawiający kapitałowi opór. Wypadek taki
tym różni się od wypadków, które zdarzają się w colonies
[koloniach], że tam propriétaire nie może zabronić nikomu
eksploatacji nowych gruntów, gdy tutaj może zabronić. Tutaj
tylko sobie samemu pozwala na eksploatację kopalni. Nie
umożliwia mu to otrzymywania renty, lecz umożliwia mu,
z wyłączeniem innych osób, ulokowanie w kopalni swego ka
pitału, aby mu przynosił zysk.
To, co Smith mówi tu o regulowaniu renty przez najbar
dziej wydajną kopalnię, wyjaśniłem już wyżej, zastanawiając
się nad poglądami Ricarda i jego polemiką ze Smithem l1001.
Tutaj należy tylko zwrócić uwagę na następujące zdanie:
„ Najniższa ceną” (przedtem Smith mówił: sufficient price), „po któ
rej można w ciągu dłuższego czasu sprzedawać węgiel, jest - podobnie
jak to bywa ze wszystkimi innymi towarami - cena, która akurat wy
starcza, aby Zastąpić wraz Ze Zwykłym Zyskiem kapitał niezbędny do
dostarczenia węgla na rynek” (tamże, t. I, str. 350).

Widzimy, że wystarczająca cena zastąpiła tutaj cenę natu
ralną. Ricardo zupełnie słusznie ceny te utożsamia.
||6311 Smith utrzymuje, że
renta, którą przynoszą kopalnie węgla, jest znacznie niższa od renty,
którą przynoszą produkty rolne: w rolnictwie renta dosięga zazwyczaj
trzeciej części produktu brutto, w kopalniach węgla zaś piąta część
stanowi une rente très forte [rentę bardzo wysoką], dziesiąta zaś - la
* W rękopisie: demand. - Red.
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rente ordinaire [zwykłą rentę]. Kopalnie kruszców nie są w takim stop
niu zależne od położenia, gdyż produkty ich łatwiej transportuje się,
mają łatwiejszy dostęp na rynek światowy. Dlatego wartość ich jest
bardziej uzależniona od wydajności kopalń niż od położenia, gdy tym
czasem z kopalniami węgla rzecz ma się wręcz przeciwnie. Produkty
najbardziej odległych (od siebie) kopalni kruszców konkurują ze sobą.
„Toteż cena metali zwykłych, a w jeszcze większym stopniu cena metali
szlachetnych pochodzących z najbardziej wydajnych kopalń musi koniecz
nie wpływać na ceny takich samych produktów każdej innej kopalni na
całym świecie” (tamże, str. 351/352).
„D latego cenę każdego metalu wydobytego w każdej kopalni określa
w pewnej mierze jego cena w najbardziej wydajnej kopalni na świecie,
która w danym czasie znajduje się w eksploatacji. Wskutek tego w prze
ważającej większości kopalń cena ta może przynosić nie o wiele więcej
,niż Zwrot kosztów wydobycia metalu, a rzadko kiedy może przynosić
właścicielowi ziemi bardzo wysoką rentę. Dlatego w większości kopalń
renta stanowi zaledwie małą część ceny zwykłych metali, a jeszcze
mniejszą - szlachetnych. Praca i zysk są największą częścią jednej i dru
giej ceny” (tamże, str. 353/354).

Smith objaśnia tu w sposób właściwy przypadek z tabli
cy C *.
Mówiąc o metalach szlachetnych, Smith powtarza znów
swoje określenie prix suffisant, którym to pojęciem zastępuje
prix naturel, kiedy zastanawia się nad zagadnieniem renty.
Nie jest to mu potrzebne przy wywodach o produkcji nierol
niczej, prix suffisant bowiem - w myśl jego oświadczenia na
wstępie - równa się tu prix naturel; jest to mianowicie cena,
która opłaca les avances du capital plus the average profit
[wyłożony kapitał plus przeciętny zysk].
„Najniższą cenę, po której można w ciągu dłuższego czasu sprzeda
wać metale szlachetne... określają te same zasady, które określają naj
niższą zwykłą cenę wszystkich innych towarów. Cenę tę określa kapitał,
który trzeba zazwyczaj zastosować, aby dostarczyć owe metale z kopalni
na rynek, czyli określa ją kontyngent wyżywienia, odzieży i mieszkań,
który jest zazwyczaj w tym celu niezbędny. Owa cena musi co naj
* Patrz wkładkę między str. 418 i 419. - R ed.
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mniej wystarczać do zastąpienia tego kapitału wraz ze zwykłym zy
skiem” (tamże, str. 359).

Jeśli chodzi o drogie
uwagę:

mienie, Smith kreśli następującą

„Przyczyną popytu na drogie karcenie jest jedynie to, że są piękne.
Służą one tylko do ozdoby, a zaletą ich piękności ogromnie zyskuje
jeszcze wskutek tego, że kamienie te są.rzadkie i że wydobycie ich jest
trudne i kosztowne. Płaca robocza i zysk1' stanowią przeto w większości
wypadków niemal całą wysoką cenę drogich kamieni. Renta ma w tej
cenie zaledwie bardzo nieznaczny udział, a nieraz nie ma w niej wcale
udziału i tylko najwydajniejsze kopalnie mogą przynosić znaczniejszą
rentę” (tamże, str. 361).

Możliwa tu jest jedynie renta różniczkowa.
„Ponieważ cenę metali szlachetnych i drogich kamieni reguluje na
całym świecie ich cena w najbardziej wydajnej kopalni, przeto renta,
którą jakakolwiek z kopalni drogich kamieni i metali szlachetnych mo
że przynosić swemu właścicielowi, nie jest proporcjonalna do jej abso
lutnej wydajności, lecz do tego, co możemy określić jako jej względną
wydajność, czyli do jej przewagi w tym znaczeniu nad innymi kopalnia
mi tego rodzaju. Gdyby odkryto nowe kopalnie, które w takim samym
stopniu przewyższałyby pod względem wydajności kopalnie w Potosi,
jak te przewyższały kopalnie europejskie, wartość srebra tak znacznie by
się obniżyła, że nawet wydobycie w kopalniach Potosi już by się nie
opłacało” (tamże, str. 362).

Produkty mniej wydajnych kopalni metali szlachetnych
i drogich kamieni nie przynoszą renty, gdyż wartość rynkową
zawsze reguluje najbardziej wydajna kopalnia i uruchamia się
wciąż nowe, coraz bardziej wydajne kopalnie, proces odbywa
się wciąż po ascending line [linii wstępnej]. Produkty owych
mniej wydajnych kopalni sprzedaje się tedy poniżej ich war
tości, zaledwie w ich cenie kosztu.
„Produkt, którego wartość wynika głównie z jego rzadkości, musi
się zdeprecjonować, kiedy jest w nadmiarze” (tamże, str. 363).

473

Rozdział czternasty

Teraz Smith wraca znów do rzeczy rhniej lub bardziej błęd
nych.
„Inaczej ma się sprawa z posiadłościami znajdującymi się na po
wierzchni ziemi. Wartość ich produktu i ich renty jest proporcjonalna
do ich absolutnej, a nie do ich względnej urodzajności. Grunt, który
produkuje pewną ilość środków wyżywienia lub materiałów na ubrania
czy na mieszkania, może zawsze wyżywić, odziać i obdarzyć dachem
nad głową pewną liczbę osób; i bez względu na to, jaki udział w tym
produkcie może mieć właściciel Ziemi" (zagadnienie na tym właśnie
polega whether he takes any share of the produce, and in what pro
portion [czy ma on udział w tym produkcie i mianowicie jaki]), „udział
ten ||6321 odda mu zawsze do dyspozycji odpowiednią ilość pracy
tych osób oraz towarów, które ich praca może mu wytworzyć” (tamże,
str. 363/364).
„Wartości najbardziej jałowych gruntów nie zmniejsza sąsiedztwo
gruntów najbardziej urodzajnych. Wręcz przeciwnie, na ogół zyskują
one dzięki temu na wartości. Wielka liczba osób, które żywi urodzajna
ziemia, stanowi rynek dla licznych produktów gruntów jałowych-, pro
dukty te nigdy by nie znalazły takiego rynku w środowisku osób, które
by własny produkt tych jałowych gruntów zdołał utrzymać” .

(Tak jednak bywa tylko wtedy, kiedy te jałowe grunty pro
duce (wytwarzają] nie taki sam produkt, jak les terres fertiles
[urodzajne ziemie] w ich neighbourhood [sąsiedztwie]; tak
bywa tylko wtedy, kiedy produkt de terres steriles [jałowych
gruntów] nie konkuruje z produktem de terres plus fertiles
[bardziej urodzajnych gruntów]. W danym wypadku trzeba
przyznać Smithowi słuszność i sprawa ta ma w istocie wielką
wagę, gdy chodzi o zrozumienie tego, jak the total amount of
rent from different sorts of natural production may increase
in consequence of the. fertility of the soils which yield food
[łączna suma renty, którą przynoszą różne rodzaje produktów
ziemi, może wzrastać dzięki urodzajności gruntów, produku
jących środki wyżywienia].)
„Wszystko, co dodaje urodzajności ziemi, na której uprawia się środ
ki wyżywienia, podnosi nie tylko wartość tych gruntów, które doznały
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owych ulepszeń” {wszystko to może zmniejszyć tę valuer, a nawet ją
zniweczyć}, „lecz przyczynia \ i ę też do podniesienia wartości wielu
innych obszarów stwarzając nośny popyt na ich produkty” albo też
ratber des demandes pour des noutsęaux produits [raczej popyt na nowe
produkty] (tamże, str. 364).

W tych wszystkich wywodach Smitha nie znajdujemy wy
tłumaczenia renty absolutnej, której istnienie on zakłada, gdy
chodzi o ziemię wytwarzającą food. Smith zaznacza słusznie,
że renta absolutna może nie istnieć na innych gruntach, np.
w kopalniach, zawsze bowiem kopalnie istnieją we względnie
tak illimited quantity [nieograniczonej ilości] (w stosunku do
popytu), iż propriété nie może tu stawiać résistance kapitałowi,
gdyż własność ziemi nie istnieje w znaczeniu ekonomicznym,
nawet jeżeli istnieje w sensie prawnym.
(Patrz str. 641 o bouse rent [komornym]). |632||
*

||6411 Patrz str. 632. Adam Smith mówi o house rent-.
„Część całego komornego, która przekracza to, co wystarcza, aby
zapewnić” (to the builder [temu, kto wybudował dom]) „ów umiarko
wany Zysk, dolicza się oczywiście do renty za zabudowany plac. Kiedy
właściciel placu i właściciel budynku są różnymi osobami, całą tę nad
wyżkę otrzymuje najczęściej właściciel placu. W domach znajdujących
się w okolicach wiejskich, w znacznej odległości od dużych miast,
gdzie ma się do wyboru dużo placów, owa renta gruntowa jest znikomo
mała lub nie większa od tego, co przynosiłby plac, na którym zbudowa
no dom, gdyby zużytkowano go jako rolę” (ks. V, rozdz. II).

Kiedy chodzi o ground rent of houses [rentę gruntową, któ
rą przynoszą domy], to situation [położenie] odgrywa przy
rencie różniczkowej równie rozstrzygającą rolę jak fertility
[urodzajność] (i situation) przy agricultural rent [rencie rol
niczej].
Żywiąc pospołu z fizjokratami sympatię do agriculture
i właściciela ziemskiego, A. Smith podziela pogląd fizjokra31 - M arks, Engels - D zieła, t. 26
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¿ów, że są to szczególnie pożądane objects of taxation [obiek
ty opodatkowania], Smith mówi:
„Zarówno renta, którą przynoszą place zabudowane, jak i zwykła
renta gruntowa stanowią rodzaj dochodu, z którego właściciel ziemi
często korzysta, mimo że nie kosztuje go to ani starań, ani wysiłków.
Jeśli nawet zabiera mu się część tego dochodu, aby pokryć wydatki
państwowe, nie naraża to na szwank jakiegokolwiek rodzaju działalno
ści produkcyjnej. Po wprowadzeniu takiego podatku roczny produkt
ziemi i pracy społeczeństwa, rzeczywiste bogactwo i dochód najszer
szych rzesz ludu mogą się wcale nie zmienić. Renta, którą przynoszą
place zabudowane, jak i zwykła renta gruntowa są przeto, być może,
tym rodzajem dochodu, który najlepiej znosi specjalne opodatkowanie”
(ks. V, rozdz. II 11011).

Przeciwko temu Ricardo (str. 230) wysuwa wręcz kołtuń
skie zastrzeżenia. | 6411|

,[■?. Jak Smith analizuje zmiany cen produktów rolnych]
•||6321 „Część trzecia: O zmianach stosunku między warto
ściami produktów, które zawsze przynoszą rentę, i produktów,
które czasem przynoszą, a czasem nie przynoszą renty' (ks. I,
¿om II, rozdział XI).
„W kraju, który wyróżnia się naturalną urodzajnością gleby, lecz
w którym przeważnej części ziemi wcale się nie uprawia, można uzy
skać bydło, drób i zwierzynę wszelkiego rodzaju bardzo niewielkim na
kładem pracy, wskutek czego za dobra te można też nabyć, czyli otrzy
mać do dyspozycji, zaledwie bardzo niewielką ilość pracy” (t. II, str. 25).

To, że Smith w dziwaczny sposób miesza la mesure de va
leur par la quantité du travail [mierzenie wartości za pomocą
ilości pracy] z prix du travail [ceną pracy] lub z quantité du
travail qu’une marchandise peut commander [ilością pracy,
którą jakiś towar może dysponować], wynika zarówno z wy
żej przytoczonego urywka, jak w szczególności z następnego,
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który pokazuje nam, jaką'drogą Smith doszedł do podniesie
nia w pewnych w ypadkach\boża do znaczenia mesure de la
valeur [miernika wartości].
„Bez względu na stan społeczeństwa i na szczebel jego rozwoju cy
wilizacyjnego zboże jest zawsze wytworem pracy ludzkiej. Jednakże prze
ciętna ilość produktu każdego rodzaju praw zawsze mniej lub bardziej
dokładnie odpowiada przeciętnej konsumpcji, przeciętna podaż prze
ciętnemu popytowi. N adto na różnych szczeblach rozwoju cywilizacyj
nego danego kraju uzyskanie takiej samej ilości zboża na takim samym
gruncie i w takim samym klimacie wymaga zawsze przeciętnie takiej
samej w przybliżeniu ilości pracy a l b o , co na jedno wychodzi, ceny
takiej samej w przybliżeniu ilości pracy, stały bowiem wzrost sil wy
twórczych pracy w miarę tego, jak doskonali się uprawę roli, zostaje
w mniejszym lub większym stopniu zrównoważony przez stały wzrost
ceny zwierząt gospodarskich, które stanowią główne narzędzie rolnictwa.
Wskutek tego wszystkiego możemy być pewni, że w każdym stanie spo
łeczeństwa i na każdym szczeblu jego rozwoju cywilizacyjnego jedna
kowe ilości zboża o wiele dokładniej reprezentują jednakowe ilości pracy, c z y l i stanowią icb równowartość, niż jednakowe ilości jakiego
kolwiek innego surowego produktu ziemi. Dlatego też... na wszystkich
szczeblach rozwoju bogactwa i cywilizacji społeczeństwa zboże jest do
kładniejszym miernikiem wartości niż jakikolwiek inny towar lub jaki
kolwiek inny rodzaj towarów... Prócz tego zboże bądź jakikolwiek inny
produkt roślinny, stanowiący zwykły i ulubiony środek wyżywienia lu
du, jest w każdym cywilizowanym kraju główną częścią środków utrzy
mania robotnika... Toteż wyrażona w pieniądzu cena pracy w o wiele
większym stopniu zależy od przeciętnej ceny zboża, tego środka wyży
wienia robotnika, niż od ceny mięsa lub innej części surowego pro
duktu ziemi. Wskutek tego rzeczywista wartość złota i srebra, rzeczy
wista ilość pracy, którą metale te mogą nabyć, czyli którą mogą roz
porządzać, w o wiele większym stopniu zależy od ilości zboża, którą
mogą nabyć, czyli którą mogą rozporządzać, niż od ilości mięsa bądź
jakiegokolwiek innego rodzaju produktu surowego, którym mogłyby
rozporządzać” (tamże, str. 26-28).

Porównując wartość złota z wartością srebra, Smith jeszcze
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raz rozwija swój pogląd na sufficient pricc i wyraźnie zazna
cza, ||633| że cena ta wyłącza rentą-.
„Można o jakimś towarze powiedzieć, że jest nie tylko dlatego drogi
albo tani, że jego zwykła cena stanowi absolutnie dużą lub matą kwotę,
lecz także dlatego, że jego zwykła cena w większym łub mniejszym
stopniu przekracza najniższą cenę, według której towar ten można przez
dłuższy czas dostarczać na rynek. T a najniższa cena jest ceną, która
w sam raz wystarcza, aby łącznie Z umiarkowanym Zyskiem Zastąpić
kapitał wyłożony po to, aby ów towar dostarczyć na rynek. Jest to
cena, która nic nie przynosi właicicielowi ziemi, renta bowiem nie sta
nowi tu konstytuującej części ceny, która rozkłada się jedynie na płacę
roboczą i Zysk" (t. II, str. 81).
„Cena diamentów i innych drogich kamieni jest, być może, jeszcze
nawet bardziej od ceny złota zbliżona do owej najniższej ceny, po któ
rej można dostarczać je na rynek” (t. II, str. 83).

Istnieją (t. II, str. 89) trzy kategorie produktów surowych.
N a pierwszą składają się produkty, których pomnażanie omal
lub wcale nie zależy od pracy ludzkiej ; druga składa się z pro
duktów, których ilość można powiększać stosownie do popytu;
do trzecie) zaliczają się produkty, na których pomnażanie pra
ca ludzka „wywiera jedynie wpływ ograniczony lub zmienny” .
Kategoria pierwsza-, ryby, rzadkie ptaki, różnego rodzaju
gibier [zwierzyna], niemal wszelkie oiseaux sauvages [dzikie
ptactwo], zwłaszcza oiseaux de passage [ptactwo przelotne]
itp. Wraz ze wzrostem bogactwa i zbytku popyt na te pro
dukty bardzo się wzmaga.
„Ponieważ ilość tych towarów pozostaje taka sama lub niemal taka
sama, gdy tymczasem konkurencja między nabywcami wciąż wzrasta,
przeto cena owych towarów może osiągnąć wprost niebywały poziom..."
(t. II, str. 91).
Kategoria druga: „Składa się ona z owych pożytecznych roślin i zwie
rząt, które w krajach o znacznych obszarach nieuprawnych natura stwa
rza w tak wielkim nadmiarze, że mają one małą wartość lub wcale jej
nie mają, wskutek czego, w miarę jak wzrasta obszar uprawny, muszą
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ustępować miejsca bardziej zyskownym produktom. W ciągu długiego
okresu ilość tych produktów w raz\z postępem cywilizacji stale zmniej
sza się, gdy jednocześnie popyt na, nie wciąż wzrasta. Dlatego nie
ustannie wzrasta też ich rzeczywista\wartość, rzeczywista ilość pracy,
którą mogą one nabyć, czyli którą mógą rozporządzać, aż wartość ta
osiąga wreszcie tak wysoki poziom, że' wytwarzanie tych produktów
staje się równie zyskowne jak wytwarzanie jakiegokolwiek innego pro
duktu, który praca ludzka może wyhodować\na najżyźniejszym i najle
piej uprawianym' gruncie. Kiedy wartość tych produktów osiągnie taki
poziom, nie będzie go już mogła więcej przekroczyć. Gdyby jednak
podniosła się jeszcze bardziej, to, aby powiększyć ilość tych produktów,
zastosowano by niebawem więcej ziemi i więcej pracy” ' (t. II, str. 94/95).
Tak np. ma się sprawa z bétail [bydłem].
„W śród tych wszystkich różnych towarów, z których składa się druga
kategoria produktów surowych, bydło jest, być może, towarem, którego
cena wraz z rozwojem cywilizacji pierwsza osiąga ów poziom” (str.
96/97). „Podobnie jak bydło jest jednym z pierwszych towarów, które
osiągają taką cenę” {sc. which makes it worth while cultivating soil
in order to feed them [taką mianowicie cenę, jaka sprawia, że opłaca
się uprawiać ziemię, aby otrzymać paszę dla bydła]}, „to zwierzyna
jest, być może, jednym z ostatnich. Choć cena zwierzyny w Wielkiej
Brytanii może wydawać się niepomiernie wysoka, to jeszcze bynajmniej
nie wystarcza, aby pokryć koszty utrzymania parku zwierzyny łownej,
o czym wie każdy, kto ma doświadczenie w chowie zwierzyny” (t. II,
str. 104).
„W każdej farmie można wyżywić pewną ilość drobiu odpadkami
pochodzącymi ze stodół i stajen. Ponieważ taki drób karmi się tym, co
by się inaczej zmarnowało, trzyma się go tylko po to, aby ze wszyst
kiego ciągnąć zyski; a ponieważ ów drób prawie nic nie kosztuje far
mera, farmerowi opłaca się sprzedawać go niemal za bezcen” . Dopóki
podaż z tego źródła wystarcza, drób jest równie tani, jak mięso zwie
rząt rzeźnych. Wraz z powiększającym się bogactwem wzrasta też po
pyt, wskutek czego cena de la volaille [drobiu] podnosi się powyżej
ceny mięsa zwierząt rzeźnych, aż wreszcie „opłaca się specjalnie upra
wiać ziemię po to, aby karmić drób” (t. II, str. 105/106). Widzimy to
np. we Francji itd.
Świnie, podobnie jak la volaille, „hoduje się z początku po to, aby
ze wszystkiego ciągnąć zyski” . Żywi się je odpadkami. Cena świń osiąga
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w końcu tak wysoki poziom, że trzeba specjalnie uprawiać ziemię, aby
otrzymać dla nich karmę (t. II, str. 108/109).
Mleko, laiterie [gospodarka mleczna] (t. II, str. 110 i nast.). (Masło,
ser ibidem).

Stopniowy wzrost ceny tych produktów surowych świadczy
według Smitha jedynie o tym, że stają się one stopniowo
wytworami pracy ludzkiej, gdy przedtem były niemal wyłącznie
produktami natury. Sama ich przemiana z produktów natury
w produkty pracy jest następstwem rozwoju kultury, który co
raz bardziej uszczupla teren działania of the spontaneous pro
ductions’ [żywiołowej wytwórczości] natury. Z drugiej strony,
znaczną część tych produktów sprzedawano w mniej rozwi
niętych warunkach produkcji poniżej ich wartości. Zaczyna
się je sprzedawać według ich wartości (hence the rise in pri
ces [stąd też wzrost ich cen]) dopiero wtedy, kiedy przestają
one być produktem ubocznym i stają się samodzielnym pro
duktem którejś z gałęzi rolnictwa.
„Rzecz to oczywista, że w żadnym kraju nie można nigdy całkowicie
ulepszyć jakości i uprawy ziemi, zanim cena każdego produktu, który
praca ludzka zamierza na tej ziemi wyhodować, nie podniesie się do
statecznie wysoko, aby móc pokryć koszty takiego ulepszenia jakości
i uprawy ziemi. Aby to umożliwić, cena każdego poszczególnego pro
duktu powinna wystarczyć, po pierwsze do zapłacenia renty z dobrego
pola zbożowego, gdyż właśnie to pole reguluje rentę z przeważnej czę
ści innych gruntów uprawnych; po wtóre do opłacenia pracy farmera
i jego kosztów równie dobrze, jak się to zwykle dzieje na dobrym polu
zbożowym, czyli innymi słowy, Zastąpienia wraz Ze zwykłym Zyskiem
kapitału zastosowanego przez farmera na tym polu. Ów wzrost ceny
każdego poszczególnego produktu powinien, oczywiście, ||6341 poprze
dzać ulepszenie jakości i uprawy ziemi, którą przeznacza się do wy
tworzenia danego produktu... T e różne rodzaje produktów surowych
warte są teraz nie tylko większą niż przedtem ilość srebra, ale także
większą ilość pracy i środków wyżywienia. Ponieważ dostarczenie tych
produktów na rynek kosztuje obecnie większą niż przedtem ilość pracy
i środków wyżywienia, przeto Z chwilą kiedy trafią one na rynek, re
prezentują na nim większą ilość pracy i środków wyżywienia, c z y l i
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równają się tej większej ilo śc i^ o d względem wartości” (t. II, str. 113115).

Widzimy tu znów, że Smith o tyle posługuje się pojęciem
de la valeur, as determined by the quantity of labour it can
buy [wartości, określonej przez tę ilość pracy, którą może ona
nabyć], o ile ową wartość miesza z value, as determined by
the quantity of labour required for their production [war
tością, określaną przez tę ilość pracy, która niezbędna jest do
wytworzenia danego produktu].
Kategoria trzecia-. Ma się ona według Smitha składać z pro
duit brut [produktów surowych],

„na których pomnażanie praca ludzka wywiera wpływ ograniczony lub
zmienny” (t. II, str. 115).

Wełna i skóry są limited par le nombre du gros et menu
bétail qu’on entretient [ograniczone przez ilość dużych i ma
łych zwierząt gospodarskich, które się trzyma]. Ale te naj
wcześniejsze accessoires [produkty uboczne] mają już rozległy
rynek zbytu, gdy samo zwierzę jeszcze go nie ma. Rynek zby
tu mięsa zwierząt rzeźnych prawie nigdy nie sięga poza obręb
danego kraju. L a laine et les peaux crues [wełna i skóry su
rowe] nawet w commencements informes [nieokreślonych za
czątkach cywilizacji] docierają już przeważnie na rynki zagra
niczne. Łatwo się je transportuje i dostarczają one matières
dla wielu wyrobów przemysłowych. Toteż kraje bardziej
zaawansowane w rozwoju przemysłu mogą już wtedy stanowić
dla nich rynek, kiedy przemysł krajowy jeszcze ich nie po
trzebuje.
„W krajach o niskim poziomie uprawy, a przeto bardzo słabo zalud
nionych, cena wełny i skór stanowi zawsze o wiele większą część ceny
całego zwierzęcia niż w krajach, w których dzięki większemu bogactwu
i liczniejszej ludności istnieje większy popyt na mięso zwierząt rzeź
nych” . To samo dotyczy też łoju. Wraz z rozwojem przemysłu i wzro
stem liczby ludności podnoszenie się ceny bydła dotyczy w większym
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stopniu jego corps niż jego laine et peau. Albowiem wraz ze wzrostem
przemysłu i liczby ludności rozszerza się w danym kraju le marché
[rynek] na mięso, gdy tymczasem rynek zbytu wspomnianych produktów
ubocznych sięgał już wcześniej poza granice kraju. Jednakże wraz z roz
wojem rodzimego przemysłu cena wełny itp. też się nieco podnosi
(t. II, str. 115-119).
R y b y (t. II, str. 129/130). Jeżeli popyt na ryby wzrasta, to zaspo
kojenie jego wymaga większego nakładu pracy. „Zazwyczaj trzeba wte
dy szukać ryb w bardziej odległych miejscach, trzeba budować większe
statki i posługiwać się kosztowniejszym sprzętem wszelkiego rodzaju” .
Le marché „nie jest teraz gorzej zaopatrzony, lecz ilość pracy” jest
większa od „ilości, której wymagało przedtem takie zaopatrzenie” .
„A więc rzeczywista cena tego towaru musi oczywiście wzrastać wraz
z postępem cywilizacji” (t. II, str. 130).

Tu zatem Smith określa le prix réel [rzeczywistą ceną] przez
quantité de travail nécessaire pour la production de la denrée
[ilość pracy niezbędnej do wyprodukowania towaru].
Według Smitha, le réel prix du végétal (blé etc.) [rzeczy
wista cena produktów roślinnych (zboża itd.)] musi się wraz
z rozwojem cywilizacji obniżać.
„Jeżeli rozpowszechnienie ulepszeń w zakresie jakości i uprawy ziemi
musi nieuchronnie podnieść w stosunku do ceny zboża ceną wszelkiego
rodzaju środków wyżywienia pochodzenia zwierzęcego, to sądzę, że
równie nieuchronnie musi też obniżać cenę wszelkiego rodzaju środków
wyżywienia pochodzenia roślinnego. Podnosi cenę środków wyżywienia
pochodzenia zwierzęcego, gdyż znaczna część ziemi, która wytwarza ta
kie środki, staje się teraz zdatna do uprawy zboża, a przeto musi przy
nosić właścicielowi ziemi i farmerowi takie renty i zyski, jakie przy
nosi ziemia rodząca zboże. Obniża cenę środków wyżywienia pocho
dzenia roślinnego, gdyż Zwiększając urodzajność ziemi powiększa ilość
tych śtodków. Doskonalenie uprawy roli wprowadza też liczne odmiany
środków wyżywienia pochodzenia roślinnego, które wymagają mniej
ziemi niż zboże, ale nie więcej pracy i wskutek tego ich cena na rynku
jest niższa od ceny zboża. Dotyczy to ziemniaków i kukurydzy... Nadto
w warunkach prymitywnego rolnictwa uprawa wielu odmian środków
wyżywienia pochodzenia roślinnego ogranicza się do ogrodów warzyw-
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nych i odbywa się jedynie za potnocą łopaty. Wraz z postępem kultury
rolnej uprawia się je wszakże w otwartym polu z zastosowaniem pługa,
jak np. rzepę, marchew, kapustę itd." (t. II, ch. XI, str. 145/146).

Smith widzi, że ogólny spadek cen towarów przemysłowych
nastąpił wszędzie, gdzie
„rzeczywista cena materiałów surowych nic podnosi się lub podnosi się
nieznacznie” (tamże, str. 149).

Z drugiej strony Smith utrzymuje, że le prix réel du travail
[rzeczywista cena pracy], czyli płaca robocza, wzrosła wraz
z advancement [postępem] produkcji. Nadto twierdzi on
również, że ceny towarów niekoniecznie muszą podnosić się
dlatego, że wzrasta płaca robocza, czyli cena pracy, chociaż
płaca robocza stanowi „une partie constituante du prix natu
rel” and even du „prix suffisant” ou „du prix le plus bas
auquel les marchandises puissent être portées au marché”
[„konstytuującą część ceny naturalnej” i nawet „wystarcza
jącej ceny” , czyli „najniższej ceny, przy której towary można
dostarczyć na rynek” ]. Jak więc Smith to tłumaczy? Czy uwa
ża, że przyczyną jest tu spadek zysków? Nie. (Chociaż przy
puszcza, że wraz z rozwojem cywilizacji może nastąpić spa
dek ogólnej stopy zysku). Czy przyczyną jest może spadek
renty? Także nie. Smith mówi :
„Dzięki lepszym maszynom, ||635 | zręczniejszemu wykonywaniu pra
cy i bardziej celowemu jej podziałowi i rozdysponowaniu - wszystko
to stanowi naturalny skutek pomyślnego rozwoju kraju - wytworzenie
poszczególnej sztuki jakiegokolwiek wyrobu wymaga o wiele mniejszej
ilości pracy, i chociaż wskutek kwitnącego stanu, w którym znajduje
się społeczeństwo, rzeczywista cena pracy powinna wydatnie wzrosnąć,
to jednak znaczne zmniejszenie się ilości pracy, której wymaga wytwo
rzenie poszczególnego przedmiotu, wyrównuje zazwyczaj z nadwyżką
nawet najwyższy możliwy wzrost ceny pracy” (t. II, str. 148).

A więc wartość towarów obniża się, gdyż zmniejsza się
ilość pracy niezbędnej do ich wytworzenia, i obniża się, mimo
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że le prix réel du travail wzrasta. Jeżeli przez prix réel du
travail rozumie się tu wartość pracy, to zmniejsza się nieuchron
nie zysk, kiedy zmniejsza się cena towaru wskutek spadku
jego wartości. Jeżeli natomiast przez rzeczywistą cenę pracy
rozumie się sumę środków wyżywienia, które otrzymuje robot
nik, to teza Smitha jest słuszna nawet w tym wypadku, kiedy
zysk się powiększa.
Wszędzie, gdzie Smith dokonuje rzeczywistej analizy, posłu
guje się on trafną definicją pojęcia valeur; świadczy o tym
również końcowa część rozdziału, w której Smith zastanawia
się, dlaczego w XVI stuleciu podrożały draps de laine \tka
niny wełniane] itp.
„Trzeba było o wiele większej ilości pracy, by dostarczyć ten towar
na rynek, toteż kiedy już go tam dostarczono, musiano go sprzedawać
lub wymieniać za cenę o wiele większej ilości pracy” (tom II, str. 156).

Błędnie użyto tu tylko słowa prix [cena].

[5. Poglądy Smitha na ruch renty
i jego ocena interesów różnych klas społecznych]
Conclusion du chapitre [Zakończenie rozdziału].
Smith zamyka chapitre o rencie spostrzeżeniem, że

Adam

wszelka poprawa stanu społeczeństwa ma bezpośrednio lub pośred
nio tendencję do podnoszenia rzeczywistej renty gruntowej” . „Rozpo
wszechnienie ulepszeń w zakresie jakości i uprawy ziemi prowadzi do
tego bezpośrednio. Udział właściciela ziemi w produkcie musi się wraz
z powiększaniem ilości produktu nieuchronnie powiększać” (t. II, str.
157/158). L a hausse [Zwyżka] „rzeczywistej ceny tych produktów su
rowych, których podrożenie stanowi pierwotnie skutek poprawy jakości
i uprawy ziemi, a następnie przyczynę dalszego rozpowszechniania tej
poprawy” , np. la hausse du prix du bétail [zwyżka ceny bydła], pod
nosi po pierwsze la valeur réelle de la part du propriétaire [rzeczywistą
wartość udziału właściciela ziemi], lecz również la proportion de cette
part [stosunkową wielkość tego udziału], bowiem „zbiór tego produktu,
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gdy nastąpiła już zwyżka jego rzeczywistej ceny, nie wymaga większej
niż przedtem ilości pracy. A więc zastąpienie wraz Ze Zwykłym zyskiem
kapitału, który tę pracę zatrudnia, wymaga już mniejszej części produk
tu. Pozostała część produktu, przypadająca w udziale właścicielowi zie
mi, musi zatem w stosunku do całości stanowić większą część niż przed
tem” (t. II, str. 158/159).

W zupełnie taki sam sposób Ricardo objaśnia zwiększenie
udziału renty w cenie produktu przy podrożeniu du blé na
urodzajniejszych rolach. Ale tu przyczyną tego podrożenia nie
jest amélioration, przeto Ricardo dochodzi do wręcz prze
ciwnego niż Smith wniosku.
Smith wskazuje następnie na to, że wszelki rozwój pro
dukcyjnej siły pracy w przemyśle jest dla właściciela ziemskie
go korzystny.
„Wszystko, co obniża rzeczywistą cenę produktów pierwszego rodza
ju” [przemysłowych], „podnosi rzeczywistą cenę produktów drugiego
rodzaju” [rolnych]. Nadto wraz z toute augmentation dans la richesse
réelle de la société [wszelkim powiększeniem rzeczywistego bogactwa
społeczeństwa] wzrasta też liczba ludności, a wraz z liczbą ludności
wzrasta popyt na agricultural produce [produkty rolne], a tym samym
i Capital employed in agriculture [kapitał zastosowany w rolnictwie],
„renta zaś wzrasta wraz ze wzrostem ilości produktu” . Wręcz przeciw
nie, wszelkie circonstances opposées [okoliczności przeciwstawne], ha
mujące 1’accroissement [powiększanie się] bogactwa ogółu, przyczyniają
się do spadku renty, a przeto do zmniejszenia się rzeczywistego boga
ctwa właściciela ziemskiego (t. II, str. 159/160).

Smith wysnuwa z tego wniosek, że interesy właścicieli ziem
skich (propriétaires) są zawsze zgodne z „interesami całego
społeczeństwa” . Interesy robotników mają też harmonizować
z interesami „całego społeczeństwa” (t. II, str. 161/162). Smith
jest jednak na tyle uczciwy, że mówi tu o wyraźnej różnicy:
„K lasa właścicieli ziemskich zdoła, być może, więcej zyskać na pros
perity społeczeństwa niż tamta klasa” (les ouvriers [robotnicy]), „żadnej
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jednak klasie upadek społeczeństwa nie daje się tak dotkliwie we znaki
jak klasie robotniczej” (str. 162).

Natomiast interesy kapitalistów (manufacturiers et mar
chands [przemysłowców i kupców]) nie są identyczne z
„interesami całego społeczeństwa” (t. II, str. 163). „Odrębne interesy
tych, którzy są przedsiębiorcami w jakiejś gałęzi handlu lub przemysłu,
różnią się zawsze pod pewnym względem od interesów ogółu, a nawet
są z interesami społeczeństwa sprzeczne” (t. II, str. 164/165)
klasa
ludzi, której interesy ||636| nigdy nie są zupełnie zbieżne z interesami
społeczeństwa, klasa, w której interesie leży zazwyczaj zwodzenie ogó
łu, a nawet jego ucisk, i która dlatego, przy wielu nadarzających się
sposobnościach, nieraz rzeczywiście zwodziła i uciskała ogól” (t. II,
str. 165) P«*l. 1636|j

[ROZDZIAŁ PIĘTNASTY]

Ricardowska teoria wartości dodatkowej
[A. Z w iąz ek m iędzy ujm o w an iem w artości d o d a tk o w e j
przez R ica rd a a jego p o g lą d am i n a zysk i rentę]
[1. Ricardo miesza praw a rządzące wartością dodatkow ą
Z praw am i rządzącym i zyskiem ]
116361 Ricardo nigdzie nie rozpatruje wartości d o d a tk o w e j
oddzielnie i w oderw aniu od jej szczególnych form - od zysku
(procentu) i renty. D latego też jego rozw ażania na tem at or
ganicznego składu kapitału - skład ten m a Wręcz rozstrzy
gające znaczenie - ograniczają się do przyjętych od A dam a
Sm itha (a w łaściw ie od fizjokratów ) różnic organicznego skła
du kapitału w takiej postaci, w jakiej one pow stają w procesie
cyrkulacji (capital fixe i capital circulant), R icardo nigdzie nie
om aw ia różnic składu organicznego występujących w obrębie
samego procesu produkcji albo też nie w ie o istnieniu tych
różnic. Stąd też bierze się u niego pom ieszanie wartości z ceną
kosztu, m ylna teoria renty, błędne praw a dotyczące przyczyn
w zrostu i zm niejszania się stopy zysku itd.
Zysk i w artość d o datkow a są tylko w tedy identyczne, kie
dy wyłożony k apitał jest identyczny z kapitałem , który wy
datkow ano bezpośrednio na płacę roboczą. (Renty nie bierze
się tu w rachubę, gdyż całą w artość dodatkow ą przywłaszcza
sobie z początku kapitalista, bez w zględu na to, jakie jej
części musi potem oddać swym copartners [wspólnikom ]. Prze
cież sam Ricardo też ujmuje rentę jako oddzieloną, w yodręb
nioną część zysku.) W swych rozw ażaniach nad zyskiem i pła
cą roboczą Ricardo abstrahuje też od części stałej kapitału ,
której nie w ykłada się na płacę roboczą. Rozpatruje on spra-
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wg w taki sposób, jak gdyby cały k apitał w ykładano bez
pośrednio na płacę roboczą. A więc w tym ujęciu przedm io
tem jego roztrząsań jest wartość dodatkow a, a nie zysk, i w
ty m ujęciu m ożna przeto mówić o Ricardowskiej teorii w ar
tości dodatkow ej. Z drugiej jednak strony Ricardo mniema,
że m ów i o zysku jako takim , i rzeczywiście spotykam y u nie
go wszędzie punkty w idzenia, których przesłanką jest zysk,
a nie w artość dodatkow a. T am gdzie Ricardo trafnie form u
łuje p raw a rządzące w artością dodatkow ą, paczy je przez to,
że ogłasza je bezpośrednio jako praw a, które rządzą zyskiem.
Z drugiej zaś strony pragnie praw a rządzące zyskiem przed
stawić bezpośrednio, z pominięciem członów pośrednich, jako
praw a, które rządzą w artością dodatkow ą.
M ów iąc o jego teorii w artości dodatkow ej mówimy zatem
o jego teorii zysku, tam m ianowicie, gdzie miesza on zysk
z w artością dodatkow ą, czyli rozpatruje zysk tylko w stosunku
d o k ap itału zmiennego, do tej części kapitału, którą w yło
żono n a płacę roboczą. N a d tym, co Ricardo mówi o zysku
w odróżnieniu od w artości dodatkow ej, zastanow im y się
później.
Rzecz to ta k w ielce naturalna, iż w artość dodatkow ą można
rozpatryw ać tylko w stosunku do kapitału zm iennego, do k a
pitału, który bezpośrednio wyłożono na płacę roboczą - a bez
zrozum ienia istoty w artości dodatkow ej nie do pomyślenia
jest jakakolw iek teoria zysku - że R icardo traktuje cały k a
p ita ł jako k apitał zm ienny i abstrahuje od kapitału stałego,
chociaż tu i ów dzie w spom ina o nim jako o advances.
||6 3 7 | R icardo mówi (ch. X X V I, „ O dochodzie brutto i d o 
chodzie netto") o tych
„d z ia ła c h p rodukcji, w których zy sk i są proporcjonalne d o kapitału,
a nic d o ilości zastosow anej pracy" ([„ O n the principles...” , 3 w y d a
n ie],, str. 4 1 8 ).

Czyż cała Ricardow ska teoria of average profit [przeciętnego
zysku] (na której opiera się jego teoria renty) nie sprow adza
się do tw ierdzenia, że profits „są proporcjonalne do kapitału,
sl nie do ilości zastosowanej pracy?” G dyby były „proporcjo
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nalne do ilości zastosowanej pracy” , kapitały jednakow ej w iel
kości przynosiłyby bardzo niejednakow e zyski, gdyż zysk ich
rów nałby się w artości dodatkow ej w ytworzonej w ich własnym
trad e [dziale produkcji], w artość dodatkow a zaś zależy n ie
od wielkości kapitału w ogóle, lecz od wielkości k ap itału
zmiennego, która rów na się ilości of labour em ployed [zasto
sowanej pracy]. Jak więc można utrzym ywać, że tylko jakiemuś
szczególnemu zastosow aniu kapitału, szczególnym, trades, w ła
ściwe jest w drodze w yjątku to, th a t in them profits are pro
portionate to the am ount of capital instead of the quantity
of labour em ployed [że w nich zyski są proporcjonalne do
wielkości kapitału, a nie do ilości zastosowanej pracy]? Jeżeli
stopa wartości dodatkow ej jest dana, to am ount wartości do
datkow ej wytworzonej przez określony kapitał musi zaw sze
zależeć nie od absolutnej wielkości kapitału, lecz od quantity
of labour em ployed. Z drugiej strony, jeżeli dana jest przecięt
na stopa zysku, to am ount of p rofit musi zawsze zależeć od
am ount of capital em ployed, a nie od quantity of labour
em ployed. R icardo mówi w yraźnie o takich trades, jak
„m iędzynarodow y h an d el pośredniczący, handel zagraniczny z odległym i
krajam i i przem ysły w ym agające kosztow nych m aszyn” (tam że, str. 4 1 8 ).

Znaczy to, że Ricardo mówi o trades, które wym agają sto
sunkowo dużo kapitału stałego, a m ało zmiennego. Są to za
razem trades, w których, w porów naniu z innymi, łączna ilość
wyłożonego kapitału jest znaczna, czyli są to trades, w których
tylko w tedy m ożna prow adzić przedsiębiorstw o, kiedy stosuje
się w ielkie kapitały. Jeżeli stopa zysku jest dana, to am ount
of p ro fit zależy w ogóle od w ielkości wyłożonego kapitału.
Jednakże nie stanow i to bynajmniej cechy odróżniającej tra 
des, w których stosuje się w ielkie kapitały oraz dużo kapitału
stałego (co zazwyczaj idzie w parze), od tych trades, które
w ym agają niewielkich kapitałów , lecz jest tylko przykładem
ilustrującym tezę, w myśl której kapitały takiej samej w iel
kości przynoszą takie same zyski, a więc większy kapitał przy
nosi więcej zysku niż k apitał mniejszy. N ie m a to nic w spól
nego z „ilością zastosowanej pracy” . A le czy stopa zysku jest

489

R o zd zia ł piętn a sty

w ogóle wysoka czy niska, zależy w istocie od to tal quantity
of labour em ployed by the capital of the w hole class of ca
pitalists, and from the proportional quantity of unpaid labour
em ployed; and, lastly, from the proportion betw een th e ca
pital em ployed in labour, an d the capital m erely reproduced
as a condition of production [globalnej ilości pracy zastoso
wanej przez k apitał całej klasy kapitalistów oraz od stosun
kowej ilości zastosowanej pracy nieopłaconej i wreszcie od
stosunku m iędzy kapitałem wyłożonym na pracę a kapitałem
zreprodukow anym po prostu jako w arunek produkcji],
R icardo sam polem izuje z poglądem A dam a Smitha, że
wyższa stopa zysku in the foreign trade,
„w ielk ie zyski osiągane niek iedy przez poszczególnych kupców w h a n 
d lu

zagranicznym

podnoszą

ogólną

stopę

zysku

w

k raju ”

(tam że,

■ch. V II, „ O ha n d lu zagranicznym ” , str. 132).

R icardo m ów i:
„o n i utrzym ują, że w yrów nanie zysków n astąp i w d ro d ze ogólnego
ich p odniesienia, ja zaś m niem am , że zyski osiągane w uprzyw ilejow a
nej gałęzi obniżą się szybko do ogólnego poziom u” (tam że, str. 132/
/1 33).

W jakim stopniu słuszny jest pogląd R icarda, th a t exceptio
n a l profits [że nadzw yczajne zyski] (jeżeli przyczyną ich nie
jest to, że cena rynkow a przekracza w artość) m im o procesu
w yrów nyw ania nie podnoszą the general rate of p rofit [ogól
nej stopy zysku], w jakim stopniu słuszny jest następnie jego
p o gląd , że the foreign trad e i rozszerzenie rynku nie mogą
podwyższyć stopy zysku - o tym przekonam y się później i1M'.
A le jeżeli przyznamy, że pogląd R icarda jest słuszny, jeżeli
przyznam y, że zyski w ogóle „w yrów nują się” , to jak R icardo
może odróżniać trades, „w których zyski są proporcjonalne do
kapitału”, od others w here they are [innych, w których są one]
„proporcjonalne do ilości zastosowanej pracy” ?
W zacytowanym wyżej ch. X X V I, „O dochodzie brutto
i dochodzie netto", Ricardo m ów i:
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„P rzyznaję, że dzięki w łaściw ościom , k tó re posiada ren ta, dany kapitał
zastosow any w rolnictw ie, na jakichkolw iek gruntach, z w yjątkiem o sta t
nio zagospodarow anych, urucham ia w iększą ilość pracy niż tak i sam
kap itał zastosow any w przem yśle i h an d lu ” (tam że, str. 419).

C ałe to zdanie jest nonsensem. Po pierwsze, przecież w edług
R icarda n a land last cultivated [ostatnio zagospodarowanych
gruntach] stosuje się a greater quantity of labour [większą
ilość pracy] niż na wszystkich innych gruntach. D latego też,
jego zdaniem , na innych gruntach pow staje renta. W jakiż to
więc sposób na wszystkich innych gruntach, z w yjątkiem land
last cultivated, dany k apitał m a uruchomić większą ilość pracy
niż in m anufactures and trad e [w przemyśle i handlu] ?
O koliczność, że produkt lepszych gruntów m a wartość rynko
w ą w iększą od w artości indyw idualnej, która zależy od quan
tity of labour em ployed by the capital th a t cultivated them
[ilości pracy zastosowanej przez k apitał upraw iający te grun
ty], nie jest przecież identyczna z tym, że this capital „uru
cham ia większą ilość pracy niż taki sam k apitał zastosowany
w przem yśle i h an d lu ” ? R icardo m iałby jednak bez w ątpienia
słuszność, gdyby pow iedział, iż niezależnie od różnej urodzaj
ności gruntów renta stąd się w ogóle bierze, że k apitał rolny
urucham ia większą ilość pracy w stosunku do stałej części k a
pitału niż przeciętny k apitał w not agricultural industry.
||6 3 8 | Ricardo nie dostrzega tego, że kied y wartość d o d a t
kow a jest dana, istnieją przyczyny, które podwyższają lub
obniżają zysk, w yw ierają nań w ogóle wpływ. Poniew aż R i
cardo identyfikuje w artość dodatkow ą z zyskiem, przeto po
stępuje konsekwentnie, kiedy chce teraz dowieść, że podno
szenie się lub obniżanie stopy zysku m a za przyczynę tylko te
okoliczności, które w yw ołują podnoszenie się lub obniżenie
stopy w artości dodatkow ej. N ie dostrzega on następnie - jeżeli
pominąć okoliczności, które przy danej sumie w artości do
datkow ej w pływ ają na stopę zysku, chociaż nie w pływ ają na
am ount o f pro fit - że stopa zysku zależy od s u m y w a r 
t o ś c i d o d a t k o w e j , bynajmniej zaś nie od stopy w ar
tości d o datkow ej. Jeżeli dana jest stopa w artości dodatkow ej,
pracy dodatkow ej, to suma w artości dodatkow ej zależy od
32 - M a rk s , E n g e ls - D z i d a , r. 26
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organicznego składu kapitału, tzn. od liczby robotników , których zatrudnia kapitał of given value [o danej w artości], np.
100 f. szt. Jeżeli dany jest organiczny skład kapitału, to suma
wartości dodatkow ej zależy od stopy w artości dodatkow ej.
O kreślają ją tedy oba czynniki: liczba robotników zatrudnio
nych w tym samym czasie i stopa pracy dodatkow ej. Jeżeli
kap itał powiększa się - bez względu na jego skład organiczny,
zakładając, że pozostaje on bez zm iany, mimo pow iększania
się k apitału - to am ount of surplus value w zrasta. N ie zmie
nia to jednak faktu, że gdy chodzi o kapitał of given value,
np. 100, suma w artości dodatkow ej pozostaje taka sama, jak
była przedtem . Jeżeli suma ta rów na się w tym w ypadku 10,
to gdy chodzi o 1000 f. szt., rów na się ona 100, proporcja
pozostaje więc bez zmiany. - R icardo pisze:
„W

te j sam ej gałęzi pro d u kcji nie m ogą istnieć d w ie sto p y zysku-,

jeżeli zatem

w artość p ro d u k tu

pozostaje w niejednakow ym

stosunku

do k ap itału , to różni się re n ta , a n ie zysk” (tam że, ch. X II, „ P o d a tek
g run to w y” , str. 2 1 2 /2 1 3 ).

D otyczy to tylko norm alnej stopy zysku „w tej samej gałę
zi produkcji”. Poza tym jest to wręcz sprzeczne z wyżej za
cytowaną tezą t104l :
„W arto ść w ym ienną w szystkich tow arów , bez w zględu na to , czy są
to w yroby m an u fak tu r, p ro d u k ty kopalni czy ro li, określa zaw sze nie
m niejsza ilość pracy, w ystarczająca, aby je w ytw orzyć w najbardziej
korzystnych w arunkach dostępnych w yłącznie dla tych, którzy ro zp o 
rząd zają

szczególnie

dogodnym i m ożliw ościam i produkcyjnym i;

p rz e 

ciw nie, o k reśla ją w iększa ilość pracy, niezbędna do ich w ytw orzenia
przez pro d u cen tó w , którzy nie m ają takich m ożliw ości, którzy p ro d u 
kują n ad al tow ary w n a jbardziej niesprzyjających w arunkach. P rzez naj
b ardziej niesprzyjające w a ru n ki rozum iem y ta k ie najbardziej niesprzyja
jące w a ru n ki, w jakich m u si się ko n tynuow ać produkcję, aby otrzym ać
w ym aganą iłość p ro d u k tu " (tam że, ch. II, „ O rencie", str. 6 0 /6 1 ).

W ch. X II, zatytułow anym „Podatek gruntow y” , R icardo
polemizuje ubocznie z Sayem - i z polem iki tej w idać, jak
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A nglik zawsze zdaje sobie dokładnie spraw ę z różnic ekono
micznych, gdy reprezentant kontynentu wciąż o nich zapom in a:
„ P a n Say zak ład a, że «właściciel ziem ski dzięki swej pracowitości,
oszczędności i um iejętności zw iększa swój dochód roczny o 5000 fra n 
ków*. W łaściciel ziem ski nie m oże jed n ak zastosow ać na należącej do
niego ziem i swej pracow itości, oszczędności i um iejętności, jeżeli sam
na niej nie gosp o d aru je. A

jeżeli

sam

gospodaruje, to

w prow adza

w szelkie ulepszenia jak o k ap italista i farm er, nie zaś jako właściciel
ziem ski. T ru d n o sobie w yobrazić, aby dzięki jakiejś sw ojej szczególnej
um iejętności m ógł on ta k znacznie pow iększyć p ro d u k t sw ego gospo
d a rstw a ” {a w ięc i ^skill* [«umiejętność»] jest tu plus ou m oins czczym
frazesem }, „n ie zw iększając u przednio ilości um ieszczonego w tym go
spod arstw ie k a p ita łu ” (tam że, str. 2 09).

W chapter XI I I , „Podatki od złota” (doniosły to rozdział
d la Ricardow skiej teorii pieniądza), znajdujem y kilka uzu
pełnień bądź dalszych określeń R icarda dotyczących m arket
price i natural price. S prow adzają się one do tego, że wy
równyw anie obu cen następuje w czasie krótszym lub dłuż
szym, w zależności od tego, czy the peculiar trad e [dana ga
łąź produkcji] pozw ala na szybkie lub pow olne zwiększenie
bądź zm niejszenie of supply, co z kolei oznacza to samo, co
szyb ki lub pow olny transfer o r w ithdraw al [napływ lub w y
cofywanie] kapitału to or from the trad e in question [do d a 
nej gałęzi produkcji bądź z tej gałęzi]. W zw iązku z rozw aża
niami R icarda na tem at renty gruntow ej zarzucano mu z wielu
stron (Sismondi i in.), że nie dostrzega on trudności, które
w ithdraw al o f capital spraw ia farm erow i stosującemu dużo
kapitału trw ałego itd. (D zieje Anglii od 1815 do 1830 r. sta
now ią w w ysokim stopniu dow ód tego.) Chociaż powyższy
zarzut jest słuszny, to jednak nie godzi on wcale w teorię, by
najm niej jej nie narusza, gdyż m owa tu jest zawsze tylko o plus
ou moins szybkim lub powolnym działaniu praw a ekonomicz
nego. Z upełnie odm iennie m a się wszakże spraw a z wręcz
przeciw nym zarzutem , dotyczącym application of new capital
to new soils [stosow ania nowego kapitału na nowych gruntach].
Ricardo przypuszcza, że takie stosowanie może nastąpić bez
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interwencji właściciela ziemskiego, że kapitał działa tu w ży
wiole, ||6391 w którym ruch jego nie natrafia na opór. Jest to
jednak z gruntu błędne. Aby udow odnić to założenie, aby d o 
wieść, że takie stosowanie możliwe jest tam , gdzie produkcja
kapitalistyczna i własność ziemi już się rozwinęły, R icardo
przytacza w ciąż w ypadki, kiedy w łasność ziemi bądź faktycz
nie, bądź też w sensie praw nym nie istnieje, a i produkcja k a
pitalistyczna, przynajmniej w samym rolnictw ie, jeszcze się nie
rozwinęła.
Co się tyczy wspomnianych przed chw ilą tez R icarda, to •
brzmią one, jak następuje:
„ P o d atk i lub rosnące trudności produkcji m uszą w końcu w yw ołać
zaw sze w zrost cen to w aró w . Je d n ak że długość o b e s u , w ciągu którego
cena rynkow a dostosow uje się do ceny n atu raln ej, m usi zależeć o d w ła 
ściwości to w a ru i o d tego, ja k łatw o m o żn a zm niejszyć jego iłość. G d y 
by nie m ożna było zm niejszyć ilości o p odatkow anego tow aru, gdyby
np. k ap itału farm era lub kap eluszm ka nie m ożna było wycofać i prze
nieść d o innej gałęzi p rodukcji, okoliczność, iż p o d w pływ em p o d atk u
ich zyski spadłyby poniżej ogólnego poziom u, nie m iałaby żadnych n a 
stępstw . Jeżeli p o p y t n a to w ary farm era lub kapelusznika nie w zrośnie,
nie zd o łają oni nigdy podnieść ceny rynkow ej zboża i kapeluszy do
poziom u podw yższonej ceny n aturalnej tych artykułów . Ich ośw iadcze
nia, że porzucą sw oje p rzed sięb iorstw a i przeniosą sw e kapitały do ko
rzystniej sytuow anych gałęzi p rodukcji, b ęd ą uznane za czcze pogróżki,
których n ie m ożna by urzeczyw istnić, toteż cena takiego to w aru nie
w zrośnie w skutek zm niejszenia jego produkcji. M o żn a jed n ak zm niejszać
ilość to w a ró w w szelkiego ro d zaju i m o żn a przenosić ka p ita ł

z m nie j

Zyskow nych gałęzi p ro d u kcji d o bardziej Z yskow nych, lecz b ęd zie się to
odbyw ało Z n iejed n a ko w ą szybkością. Im łatw iej u daje się zm niejszyć
podaż danego to w aru bez ujem nych skutków d la producenta, tym szyb
ciej p o dniesie się jego cena, jeżeli już p o d atk i lub jakiekolw iek inne
przyczyny spraw iły, że tru d n iej ten to w ar p rodukow ać” (tam że, str. 2 1 4 /
/2 1 5 ).
„Z godność ceny rynkow ej wszystkich to w aró w z ich ceną n atu raln ą
zależy zaw sze o d łatw ości, z jaką m ożna pow iększyć lub zmniejszyć
podaż. K ied y chodzi o złoto, dom y i pracę, jak rów nież o w iele innych
dóbr, rezu ltatu tego w pewnych w arunkach nie m ożna szybko osiągnąć.
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Inaczej rzecz się m a jed n ak z tym i tow aram i, k tó re konsum uje się i re 
prod u k u je z ro k u n a rok, z takim i na przykład, jak kapelusze, buty,
zboże i sukno. M ożna w razie potrzeby zm niejszyć ich ilość i nie trzeba
będzie długo czekać, by p odaż ich skurczyła się o dpow iednio d o w zro
stu kosztów ich pro d u k cji” (tam że, str. 2 2 0 /2 2 1 ).

[2. R óżne w yp a d ki zm iany stopy zysktĄ
W tym samym ch. X III, „Podatki od złota” , Ricardo m ów i:
„ R enta nie tw o rzy bogactw a, lecz jest ty lk o jego przeniesieniem '’
(tam że, str. 221).

Is p ro fit a creation of w ealth, or is it not rather a transfer of
the surplus labour, from the w orkm an to the capitalist? As
to wages too, they are, in fact, no creation of w ealth. But
they are no transfer. They are the appropriation of p a rt of
the produce of the labour to those w ho produced it [Czyż zysk
tw orzy bogactwo, czyż nie jest raczej przeniesieniem pracy d o 
datkow ej z robotnika na kapitalistę? Co się tyczy płacy robo
czej, to i ona w rzeczywistości nie tw orzy bogactwa. A le nie
jest też jego przeniesieniem. Jest zawłaszczeniem części pro
duktu pracy przez tych, którzy go w ytworzyli],
W tym samym rozdziale Ricardo mówi też:
„P o d a tek o d p ro d u k tu surow ego uzyskiw anego na pow ierzchni ziemi
obciąża ko n su m en ta i w cale nie do ty k a renty, z w yjątkiem w ypadku,
kiedy p o d a te k ten, zm niejszając fundusz przeznaczony na utrzym anie
pracy, w yw ołuje sp ad ek płacy roboczej, zm niejszenie liczby ludności
i obniżenie popytu na zb o że” (tam że, str. 2 21).

N ie interesuje nas tu w cale spraw a, czy Ricardo m a słusz
ność, kiedy utrzym uje, że „podatek od produktu surowego
uzyskiwanego na powierzchni ziem i” nie obciąża ani właści
ciela ziemskiego, ani farm era, lecz tylko konsum enta. T w ier
dzę jednak, że jeżeli m a on słuszność, to taki podatek może
podw yższyć rentę, gdy tymczasem R icardo mniema, że nie
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w pływa on na rentę, z w yjątkiem w ypadku, kiedy, w yw ołując
podrożenie środków wyżywienia itd., zmniejsza kapitał, liczbę
ludności oraz popyt na zboże itd. Ricardo w yobraża sobie
m ianowicie, że podrożenie of raw produce tylko dlatego od
bija się na stopie zysku, że wyw ołuje podrożenie środków
utrzym ania robotnika. Słuszne jest tutaj, że podrożenie of raw
produce tylko dlatego może się odbić na stopie wartości d o 
datkow ej, a przeto i na samej wartości d o datkow ej, a więc
w sku tek tego i na stopie zysku. Jeżeli jednak założyć, że
wartość do datkow a jest już dana, to podrożenie „produktu
surowego uzyskiwanego na powierzchni ziem i” podniosłoby
w artość kapitału stałego w stosunku do kapitału zmiennego,
zwiększyłoby k ap itał stały w stosunku do kapitału zmiennego,
a zatem obniżyłoby stopę zysku, czyli podniosłoby rentę.
Punktem wyjścia R icarda jest pogląd, ||6 4 0 | że jeżeli po d ro 
żenie bądź potanienie produktu surowego nie odbija się na
płacy roboczej, nie odbija się i na zysku; albow iem - rozu
muje on {z w yjątkiem jednego miejsca, do którego pow róci
my później t1051} - stopa zysku nie zm ienia się, bez w zględu
na to, czy w artość wyłożonego kapitału obniża się czy też
wzrasta. Jeżeli w artość wyłożonego kapitału w zrasta, to w zra
sta też w artość produktu, jak i tej części produktu, która
stanow i p rod u k t dodatkow y, czyli zysk. W ręcz przeciwnie ma
się spraw a, kiedy w artość wyłożonego kapitału spada. Jest
to słuszne tylko w tedy, kiedy w skutek podrożenia m ateriału
surowego czy też za spraw ą podatków itp. w artość kapitału
zmiennego i w artość kapitału stałego zm ieniają się w takim
sam ym stosunku. W takim w ypadku stopa zysku się nie zm ie
nia, gdyż no change in the organie com position of the capital
has taken place [nie nastąp iła zm iana organicznego składu
kapitału]. I naw et w tedy musi się założyć - co zdarza się
przy tem porary changes [przemijających zm ianach] - że płaca
robocza pozostaje taka sam a, chociaż the raw produce może
podrożeć lub potanieć (płaca robocza pozostaje tedy bez zm ia
ny, niezależnie od tego, czy jej w artość użytkow a w zrasta lub
obniża się przy danej, nie zm ieniającej się w artości).
M ożliw e są następujące w ypadki:
Przede wszystkim dw ie główne cechy odróżniające:
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A. W skutek zm iany sposobu produkcji zm ienia się stosu
n ek m iędzy ilościami zastosowanego capital constant i capital
variable. W tym w ypadku stopa w artości dodatkow ej nie ule
ga zm ianie, jeżeli założyć, że płaca robocza jest wielkością
stałą (pod w zględem w artości) {tzn. pod w zględem czasu
pracy (którą ona reprezentuje)}. A le odbija się to na samej
w artości dodatkow ej, jeżeli zm ienia się liczba robotników ,
których zatrudnia taki sam kapitał, czyli jeżeli ulega zmianie
wielkość kapitału zmiennego. Jeżeli w skutek zm iany sposobu
produkcji zmniejsza się stosunkowo k apitał stały, to w zrasta
w artość dodatkow a, a więc i stopa zysku. W przeciwnym ra 
zie wynik będzie wręcz przeciwny.
Z ak ład a się tu w ciąż, że w artość przypadającą pro tanto,
na przykład na 100 jednostek kapitału stałego i zmiennego,
pozostaje taka sama.
N ie jest to w danym w ypadku możliwe, aby zm iana sposobu
produkcji w takim samym stopniu odbijała się na kapitale sta
łym i na kapitale zm iennym, aby więc na przykład capital
constant i capital variable - bez zm iany w artości - m iały
w takim samym stopniu powiększać się lub zmniejszać. N ie
zbędność bowiem pow iększania się lub zm niejszania kapitału
stałego i zmiennego znajduje się tu zawsze w zw iązku ze
zm ianą wydajności pracy. Z m iana sposobu produkcji w yw iera
różny, a nie jednakow y w pływ na kapitał stały i kapitał zm ien
ny, co nie m a nic w spólnego z tym, czy przy danym składzie
organicznym kapitału trzeba stosować znaczny czy też niew iel
ki kapitał.
B. N ie zmieniający się sposób produkcji. Change stosunku
m ięd zy kapitałem stałym i zm iennym , przy nie zmieniających
się względnych ich ilościach (w taki sposób, że każdy z tych
kapitałów stanow i nadal ta k ą samą odpow iednią część łącz
nego kap itału), następuje w skutek zm iany wartości tow arów ,
które składają się na kapitał stały lub na k apitał zmienny.
P ow stają tu takie możliwości:
[1.] W artość kapitału stałego nie ulega zm ianie, w artość
kapitału zmiennego podnosi się lub spada. O dbijałoby się to
zawsze na w artości dodatkow ej, a tym samym i na stopie
zysku.
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[2.] W artość kapitału zmiennego nie ulega zmianie, w ar
tość kapitału stałego podnosi się lub spada. W tedy stopa
zysku zmniejszyłkby się w pierwszym w ypadku, a powiększy
łaby się w drugim .
[3.] Jeżeli w artość kapitału stałego i kapitału zmiennego
spada jednocześnie, lecz w różnej proporcji, to w artość jedne
go z tych kapitałów pow iększa się zaw sze albo zmniejsza
w stosunku do w artości drugiego.
[4.] W artość kapitału stałego i kapitału zmiennego zm ienia
się w takiej sam ej proporcji, zarów no w tedy, kiedy oba te
kapitały pow iększają się, jak i w tedy, kiedy się zmniejszają.
Jeżeli oba kapitały w zrastają, to zmniejsza się stopa zysku,
nie dlatego jednak, że w zrasta k apitał stały, lecz dlatego, że
wzrasta k apitał zmienny, co w ywołuje zmniejszenie się w ar
tości dodatkow ej (w zrasta bow iem tylko jego w artość, mimo
że urucham ia on nadal ta k ą samą, a być może naw et mniejszą
liczbę robotników ). Jeżeli zm niejszają się oba kapitały, to
w zrasta stopa zysku, nie dlatego wszakże, że zmniejsza się
k ap itał stały, lecz dlatego, że zmniejsza się (pod względem
w artości) k apitał zmienny, a więc w zrasta w artość dodatkow a.
C.
Change sposobu produkcji i change wartości elem entów ,
które składają się na capital constant lub variable. Jedna zm ia
na może tu paraliżow ać drugą, jeżeli np. ilość du capital
constant w zrasta, gdy tymczasem jego w artość bądź zmniejsza
się, bądź pozostaje bez zm iany (a w ięc zmniejsza się też pro
tanto, na 100 jednostek), albo też jeżeli ilość kapitału stałego
zmniejsza się, lecz jego w artość w zrasta w tym samym stosun
ku bądź pozostaje bez zm iany (a więc w zrasta * pro tanto).
W tym ostatnim w ypadku nie nastąpiłaby żadna zm iana orga
nicznego składu kapitału. Stopa zysku pozostałaby taka sama.
Jednakże, z w yjątkiem kapitału rolnego, nie może się nigdy
zdarzyć, aby ilość kapitału stałego zm niejszała się w stosunku
d o k apitału zmiennego i aby jednocześnie jego w artość w zra
stała.
Podobny, paraliżujący w pływ jednej zm iany na drugą nie
jest możliwy, gdy chodzi o k apitał zm ienny (kiedy realna p ła
ca robocza nie ulega zm ianie).
* W r ę k o p is ie : z m n ie js z a s ię . - R e d .
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2 w yjątkiem w spom nianego przed chwilą w ypadku, możli
we jest więc tylko to, że jednocześnie w artość i ilość kapitału
stałego względnie zm niejszają się bądź w zrastają w porów na
niu z kapitałem zmiennym, czyli że w artość kapitału stałego
w zrasta bądź zmniejsza się absolutnie w porów naniu z kapi
tałem zmiennym. Ten przypadek już omówiliśmy. Jeśli zm niej
szają się lub w zrastają jednocześnie, ||6411 lecz w niejedna
kowym stosunku, to - w myśl założenia - spraw a sprow adza
się zawsze do tego, że w artość kapitału stałego w zrasta lub
zmniejsza się w stosunku do kapitału zmiennego.
O bejm uje to też drugi w ypadek; jeżeli bow iem w zrasta
ilość kapitału stałego, to zm niejsza się w zględnie ilość kapitału
zmiennego, i na odw rót. T ak samo m a się też spraw a z w ar
tością. 16411|

[3. Przeciw stawne zm iany wartości kapitału stałego i zm iennego
oraz w pływ tych zm ian na stopę zysku]
||6421 W zw iązku z w ypadkiem C (640) należy zanotować,
co następuje:
Mogłoby się zdarzyć, że płaca robocza w zrasta, lecz capital
constant zmniejsza się pod w zgłędem wartości, ale nie iłości.
G dyby taki w zrost i zmniejszenie odpow iadały sobie na obu
krańcach, stopa zysku m ogłaby pozostać bez zmiany. Jeżeli
np. kap itał stały rów na się 60 f. szt., płaca robocza - 40 f. szt.,
a stopa w artości dodatkow ej - 50%, to prod u k t rów na się
120 f. szt., a stopa zysku wynosi 20%. G dyby teraz kap itał
stały, nie zm ieniając swej ilości, zmniejszył się do 40 f. szt.,
a płaca robocza podniosła się do 60 f. szt., stopa w artości do
datkow ej zaś spadła z 50% do 331/ 3%, to produkt rów nałby
się 120 f. szt., a stopa zysku w ynosiłaby 20%. Jest to nie
słuszne.
Łączna w artość zastosowanej ilości pracy rów na się w myśl
założenia 60 f. szt. G dyby w ięc płaca robocza w zrosła do
60 f. szt., w artość dodatkow a, a tym samym i stopa zysku
rów nałaby się zeru. G dyby płaca robocza nie w zrosła tak
znacznie, to jednak każdy jej w zrost w yw ołałby zmniejszenie
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się wartości dodatkow ej. G dyby płaca robocza w zrosła do
50 f. szt., w artość dodatkow a rów nałaby się 10 f. szt.; gdyby
płaca w zrosła do 45 f. szt., w artość dodatkow a rów nałaby się
15 f. szt. itd. A więc w e wszystkich okolicznościach w artość
d o d atkow a i stopa zysku zmniejszyłyby się w takim samym
stopniu, gdyż- obliczamy je tutaj w stosunku do nie zm ienia
jącego się kapitału łącznego. K iedy chodzi o k apitał takiej sa
mej wielkości (mowa tu o kapitale łącznym), stopa zysku mu
si bezw arunkow o w zrastać lub zmniejszać się nie w raz ze
wzrostem lub zm niejszaniem się stopy wartości dodatkow ej,
lecz w raz ze wzrostem lub zm niejszaniem się of absolute
am ount of surplus value [absolutnej sumy w artości dodatko
wej]. G dyby jednak w przytoczonym wyżej przykładzie
[w którym len stanow i k ap itał stały] cena lnu tak nisko spa
d ła, że jego ilość, którą może przerobić w przędzę taka sama
liczba robotników , zdołano by nabyć za 40 f. szt., spraw a
przedstaw iałaby się w następujący sposób:
C a p ita l

C a p ita l

W a rto ść

W a rto ś ć

W y ło żo n y

S to p a

c o n s ta n t

v a ria b le

d o d a tk o w a

p r o d u k tu

k a p ita ł

zysku

40

50

10

100

90

l l ‘/9%>

Stopa zysku spadłaby tu poniżej 20%.
G dyby natom iast w artość kapitału stałego spadła
30 f. szt., sytuacja przedstaw iałaby się, jak następuje:

do

C a p ita l

C a p ita l

W a rto ś ć

W a rto ś ć

W y ło ż o n y

S to p a

c o n s ta n t

v a r ia b le

d o d a tk o w a

p ro d u k tu

k a p ita ł

zysku

30

50

10

90

80

12Vź°/o

G dyby w artość kapitału stałego spadła do 20 f. szt., m ieli
byśmy następujący obraz:
C a p ita l

C a p ita l

W a rto ś ć

W a rto ś ć

W y ło żo n y

S to p a

c o n s ta n t

v a ria b le

d o d a tk o w a

p r o d u k tu

k a p ita ł

zysku

20

50

10

80

70

14W o

Jeżeli uwzględnić nasze założenie, spadek w artości kapitału
stałego zawsze tylko po części paraliżuje w zrost w artości k a
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pitału zmiennego. Jeżeli uwzględnić nasze założenie, spadek
w artości kapitału stałego nie mógłby nigdy całkowicie spara
liżować w zrostu w artości kapitału zmiennego, gdyż aby stopa
zysku rów nała się 20%, w artość dodatkow a w wysokości
10 f. szt. m usiałaby stanowić jedną piątą łącznego w yłożone
go kapitału. W danym w ypadku, kiedy capital variable rów 
na się 50 f. szt., byłoby to dopiero w tedy możliwe, kiedy ka
pitał stały rów nałby się zeru. Jeżeli natom iast przypuścimy,
że kap itał zmienny w zrósł tylko do 45 f. szt., to w tedy w ar
tość dodatkow a w ynosiłaby 15 f. szt. A jeżeli przypuścimy
jeszcze, że kapitał stały zmniejszył się do 30 f. szt., będziemy
mieli następującą sytuację:
C a p ita l

C a p ita l

W a rto ś ć

W a rto ść

W y ło ż o n y

S to p a

c o n s ta n t

v a ria b le

d o d a tk o w a

p ro d u k tu

k a p ita ł

zysku
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A więc w tym w ypadku oba ruchy sparaliżow ałyby się zu
pełnie.
||6 4 3 | Przypuśćmy następnie, że mamy do czynienia z takim
w y p ad k iem :
C a p ita l

C a p ita l

W a rto ś ć

W a rto ść

W y ło żo n y

S to p a

c o n s ta n t

v a r ia b le

d o d a tk o w a

p ro d u k tu
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W tym w ypadku zatem stopa zysku mogłaby, naw et przy
spadku w artości dodatkow ej, wzrosnąć w następstw ie o wiele
większego spadku w artości kapitału stałego. Z a pom ocą ta 
kiego samego kapitału w wysokości 100 f. szt. można by sto
sować pracę większej liczby robotników , mimo w zrostu płacy
roboczej i obniżenia się stopy w artości dodatkow ej. Chociaż
stopa wartości dodatkow ej obniżyła się, sam a w artość d o d at
kow a wzrosłaby, a tym samym w zrósłby i zysk, w zrosłaby bo
wiem liczba robotników . Przytoczony wyżej stosunek 20c +
+ 45v daje nam przy wyłożeniu kapitału w wysokości
100 f. szt. taką oto proporcję:
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C a p ita l
c o n s ta n t

C a p ita l
v a ria b le

W a rto ść
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Stosunek m iędzy stopą w artości dodatkow ej i liczbą robot
ników nabiera tu w ielkiego znaczenia. Ricardo nigdy się nad
tym stosunkiem nie zastanaw ia. 1643||
*
||6411 Rozumie się, że to, co rozpatryw aliśm y wyżej jako
Zmianę w obrębie składu organicznego jednego kapitału, może
mieć również znaczenie jako różnica w składzie organicznym
różnych kapitałów , kapitałów operujących in different trades
[w różnych sferach produkcji].
Po pierw sze: Z am iast zm iany składu organicznego jednego
kapitału - różnica w składzie organicznym różnych kapitałów .
Po w tóre: Z am iast zm iany składu organicznego w skutek
zm iany wartości dwóch części jednego kapitału - taka sama
różnica wartości m ateriału surowego i m aszyn, stosowanych
przez różne kapitały. N ie dotyczy to kapitału zmiennego, za
łożyliśmy bowiem, że w different trades mamy ta k ą samą
płacę roboczą. N iejednakow a vatue of different days of la
bour in different trades [wartość różnych dni pracy w różnych
gałęziach produkcji] nie m a z tą spraw ą nic wspólnego. Jeżeli
praca złotnika jest droższa od pracy w yrobnika, to i dodatk o 
wy czas pracy złotnika jest w takim samym stosunku droższy
od dodatkow ego czasu pracy w yrobnika P°*l. |6 4 l||

[4. Pom ieszanie ceny kosztu z wartością
w Ricardow skiej teorii zysku]
||6411 W ch. X V , „Podatki od zysków ", R icardo m ów i:
„ P o d a tk i o d tych to w aró w , k tó re o kreśla się zazw yczaj jako p rzed 
m ioty zbytku, o bciążają w yłącznie ich użytkow ników ... N ato m iast p o 
d atk i o d arty k u łó w pierw szej potrzeby obciążają ich konsum entów nie
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tylko pro p orcjo n aln ie do spożywanych precz nich ilości, lecz często
w o w iele wyższym stosu n k u ” . N p . a tax on corn [p o d atek od zboża].
„ P o d a te k o d zboża... zm ienia stopę zysku z k ap itału ... W szystko, co
przyczynia się d o podw yższenia płacy roboczej, obniża zysk z k ap itału ;
d lateg o każdy p o d a te k o d tow arów spożywanych przez robotnika ma
tend en cję do o b niżania stopy zysku” (tam że, str. 231).

Taxes on consumers [podatki nakładane na konsumentów]
są zarazem taxes on producers [podatkam i na producentów ],
jeśli przedm iot podatku wchodzi nie tylko do konsumpcji in
dyw idualnej, lecz także do konsumpcji przemysłowej bądź
w chodzi wyłącznie do konsumpcji przemysłowej. Jednakże
stosuje się to nie tylko do necessaries, consumed by workm en
[artykułów pierwszej potrzeby, konsumowanych przez robot
ników]. Stosuje się to do wszystkich m ateriałów , industrially
consumed by the capitalist [które kapitalista konsumuje w spo
sób przemysłowy]. K ażdy taki podatek zmniejsza stopę zysku,
podwyższa bowiem w artość kapitału stałego w stosunku do
kapitału zmiennego, tyeźm y np. podatek, którym obłożono by
len lub wełnę. ||642| Cena lnu idzie w tedy w górę. W skutek
tego przędzalnik branży lnianej, rozporządzający kapitałem
wynoszącym 100, nie może już za wyłożony k apitał uzyskać
takiej samej ilości lnu. Poniew aż sposób produkcji nie uległ
zm ianie, musi on mieć taką samą ilość robotników , aby prze
robić w przędzę taką samą ilość lnu. A le w stosunku do k a
pitału wyłożonego na płacę roboczą len m a teraz większą w ar
tość niż przedtem . O bniża się tedy stopa zysku. Podniesienie
się ceny of linen-yarn [przędzy lnianej] nie przynosi przędzalnikowi korzyści. A bsolutna wysokość tej ceny jest mu w ogóle
obojętna. Chodzi mu tylko o nadw yżkę ceny ponad cenę of
advances [wyłożonego kapitału]. G dyby przędzalnik zapragnął
podwyższyć teraz cenę całego produktu nie tylko o sumę,
o któ rą w zrosła cena lnu, lecz tak, aby analogiczna ilość
przędzy przynosiła mu nadal taki sam zysk, to popyt, który
zmniejsza się już w skutek zwyżki cen surowca przędzalnicze
go, zmniejszyłby się jeszcze bardziej w skutek sztucznego wy
śrubow ania ceny przez powiększenie zysku. M imo że stopa
zysku dana jest on an average [w przecięciu], podobne pod
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wyższenie ceny w takich w ypadkach się nie udaje i107'. | 642||
||6 4 3 | W tym samym ch. XV, „P odatki od zy skó w ”, Ricar
do m ów i:
„W jednej z poprzednich części niniejszej pracy om ów iliśm y w pływ ,
który n a ceny to w aró w w yw iera podział k ap itału na trw ały i obro to w y,
a raczej n a ka p ita ł m ający w iększą trw ałość i na szy b k o Z używ ający się.
W skazaliśm y na to , że dw aj fabrykanci m ogą stosow ać zupełnie tak ą
sam ą ilość k ap itału i osiągać ta k ą sam ą ilość zysku, a m im o to b ędą
sprzedaw ać sw e to w ary za b ard zo różne kw oty pieniężne, zależnie od
tego, czy zastosow ane kap itały będzie się szybko lub pow oli zużywać
i rep ro d u k o w ać. Je d en z fab ry k an tó w m oże sprzedać sw e w yroby za
4000 f. szt., a drugi za 10 0 00 f. szt., m im o że każdy z nich stosuje
kap itał w w ysokości 10 0 00 f. szt. i osiąga zysk w w ysokości 2 0 % , tj.
w wysokości 2000 f. szt. K a p ita ł jednego m oże się składać na przykład
z

2000

f.

szt.

k ap itału

obrotow ego,

który

należy

zreprodukow ać,

i z 8 0 0 0 f. szt. k ap itału trw ałego w postaci budynków i m aszyn. K a 
pitał drugiego m oże się n ato m iast składać z 8000 f. szt. k ap itału o b ro 
tow ego i zaled w ie z 2 0 0 0 f. szt. k ap itału trw ałego w postaci m aszyn
i budynków . G d y b y teraz k ażd ą z tych dw óch osób o p o d atk o w an o
w wysokości 10°/o dochodu, czyli w wysokości 200 f. szt., to jedna
z nich chcąc osiągnąć ogółną sto p ę Zysku m usiałaby podw yższyć cenę
swych w yrobów z 10 000 d o 10 200 f. sz t.; druga osoba rów nież m u
siałaby podw yższyć cenę swych w yrobów z 4000 do 4200 f. szt. P rzed
opod atk o w an iem

d o b ra, k tó re sprzedaw ał jeden z tych fabrykan tów ,

m iały 2 '/s raza w yższą w artość od d ó b r sprzedaw anych przez drugiego.
P o o p o d atk o w an iu w artość ich będzie 2,42 raza wyższa. W artość je d 
nych d ó b r w zrosła o 2°/o, w artość drugich o 5 % . W ynika z tego, że d o 
póki w artość p ien iąd za pozostaje bez zm iany, p o d atek dochodow y w y
w oływ ałby zm ianę w zględnych cen oraz w artości to w aró w ” (tam że, str.
2 3 4/2 3 5 ).

W tym ostatnim „oraz” - „cen oraz w artości” - tkw i w ła
śnie. błąd. T a zm iana cen dow odziłaby tylko - zupełnie tak
samo, jak i w w ypadku niejednakow ego podziału kapitału na
trw ały i obrotow y - że po to, aby pow stała ogólna stopa zy
sku, ceny określane, regulow ane przez tę stopę zysku, czyli
ceny kosztu, muszą się bardzo różnić od wartości tow arów .
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A ten najdonioślejszy punkt w idzenia w cale d la R icarda nie
istnieje.
W tym samym chapter mówi on„G d y b y w k raju n ie istniały p o d atk i, a spadłaby w artość pieniądza,
obfitość p ieniądza na każdym rynku” {śm ieszne jest to w yobrażenie
R icard a, że a fall in th e v alu e of m oney ought to be accom panied: by
its ab u n d an ce in every m ark et [spadkow i w artości p ieniądza m usi to 
w arzyszyć jego obfitość na każdym rynku]} |j6441

„w yw ołałaby w szę

dzie p o d o b n e skutki. G dyby m ięso zdrożało o 20°/o, to chleb, piwo,
obuw ie, praca i k a ż d y in n y tow ar tak że zdrożałby o 20°/o. M usiałoby
to nieuchronnie nastąp ić, żeby w szystkim gałęziom produkcji zapew nić
jed n ak o w ą stopę zysku. Inaczej będzie się jed n ak miała spraw a z chw i
lą, gdy jeden z tych to w aró w

będzie obciążony podatkiem . G dyby

w tym w ypadku ceny wszystkich tow arów wzrosły proporcjonalnie do
spad k u w artości pieniądza, Zyski stałyby się niejednakow e. Z y sk i z o p o 
datkow anych to w aró w p rzekro czyłyb y ogólny p o zio m i k ap itał d o p ó ty
przen o siłb y się Z je d n e j gałęzi produkcji d o drugiej, d o p ó k i nie Zostałaby
przyw rócona rów now aga zy skó w , co m ogłoby nastąpić jedynie po zm ia
nie w zg lęd n ych cen” (tam że, str. 2 3 6 /2 3 7 ).

A owo equilibrium of profits [rów now aga zysków] pow sta
je w ogóle w ten sposób, że w zględne values, the real values
of com modities are altered, and so ad ap ted to each other
th a t they corresponded, not to their real value, but to the
yielding of the average profit [wartości, rzeczyw iste wartości
tow arów ulegają zm ianie i zostają tak do siebie przystosowa
ne, iż odpow iadają nie swej rzeczywistej wartości, lecz prze
ciętnemu zyskowi, który powinny przynosić].

[5. O gólna stopa zysku i stopa renty absolutnej
w ich w zajem nym stosunku.
W p ły w obniżki płacy roboczej na ceny kosztu\
W ch. X V II, „Podatki od tow arów, które nie są produkta
m i surow ym i”, R icardo m ów i:
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„P an Buchanan uw aża, że zboże i produkty surow e m ają cenę m ono
polow ą, gdyż przynoszą re n tę ; przypuszcza on, że w szystkie tow ary,
któ re przynoszą ren tę, m uszą miec cenę m onopolow ą, i z tego w ysnuw a
w niosek, że w szystkie p o d atk i od p ro d u k tó w surow ych obciążają w ła
ściciela ziem skiego, a nie konsum enta. «Poniew aż na cenę zboża*, po
w iad a pan B uchanan, «które zaw sze przynosi rentę, n ie w yw ierają ż a d 
nego w p ły w u w y d a tk i na jego produkcję, to w y d a tk i spow odow ane
przez p o d atek m uszą być opłacone z renty. T o te ż kiedy ow e w ydatki
zw iększają się lub zm niejszają, następstw em tego nic jest wyższa lub
niższa cena, lecz wyższa lub niższa ren ta. P o d tym kątem w idzenia
w szystkie p o d atk i o d służby folw arcznej, koni i narzędzi rolniczych są
w rzeczyw istości p o d atk am i gruntow ym i; obciążają one farm era przez
czas trw an ia dzierżaw y, a w łaściciela ziem skiego, kiedy należy odnow ić
um ow ę d zierżaw ną. T a k sam o w szystkie udoskonalone narzędzia ro ln i
cze, jak m locarnie i żn iw iarki, k tó re oszczędzają farm erow i w ydatków ,
oraz to w szystko, co u łatw ia m u dostęp do rynku, jak d o b re drogi, k a 
nały i m osty, ob n iżają w p raw d zie pierw otny koszt zboża, a le nie obni
żają jego ceny ryn ko w ej. W szystko, co oszczędza się dzięki tym ulepsze
niom , p rzy p ad a d lateg o właścicielow i ziem skiem u w udziale jako część
jego renty».
Jeżeli zgodzim y się” (p o w iada R icardo), „że pan Buchanan opiera
sw ą argum entację n a słusznej podstaw ie, a m ianow icie uznam y, że cena
zboża zaw sze przynosi ren tę, to w szystkie w nioski, do których on d o 
szedł, nie b ęd ą oczywiście budziły w ątpliw ości” (tam że. str. 2 9 2 /2 9 3 ).

This is by no means evident [N ie jest to bynajmniej oczy
wiste], Buchanan opiera swą argum entację nie na tym, th ąt
all corn yields a rent [że każde zboże przynosi rentę], lecz na
tym, th a t all corn w hich yields a rent is sold a t a m onopoly
price [że każde zboże, które przynosi rentę, sprzedaje się po
cenie m onopolow ej] i że m onopoly price, w takim znaczeniu,
w jakim tłum aczy to A dam Smith i w jakim rozumie to także
Ricardo, „jest najwyższą ceną, za którą konsumenci gotowi są
nabyć tow ar” I108h
A le to w łaśnie jest błędne. Corn, which yields a rent [Zbo
że, które przynosi rentę] (jeżeli pom inąć rentę różniczkow ą),
nie jest sprzedaw ane a t a monopoly price [po cenie m onopo
lowej] w takim znaczeniu, w jakim to rozumie Buchanan.
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Zboże sprzedaje się po cenie monopolowej tylko w tym sen
sie, że sprzedaje się je powyżej jego ceny kosztu, w edług jego
wartości. Cenę jego określa the quantity of labour realised in
it [ilość uprzedm iotow ionej w nim pracy], a nie the expenses
of its production [koszty jego produkcji], renta zaś jest n ad 
wyżką w artości ponad cenę kosztu, a więc rentę określa cena
kosztu; renta jest tym większa, im mniejsza jest cena kosztu
w stosunku do value, i tym mniejsza, im większa jest cena
kosztu w stosunku do value. W szelkie im provem ents [ulepsze
nia] obniżają w artość zboża, zm niejszają bowiem ilość pracy
niezbędną do jego produkcji. Zależy to od w ielu okoliczności,
czy obniżają one rentę. Jeżeli następuje potanienie zboża
i w skutek tego spada płaca robocza, to w zrasta stopa w artości
dodatkow ej. Zmniejszyłyby się też expenses farm era na na
siona, paszę d la bydła itd. W zw iązku z tym podniosłaby się
stopa zysku w e wszystkich innych not agricultural trades [nie
rolniczych gałęziach produkcji], a przeto także i w rolnictw ie.
W n ot agricultural trades w zględne ilości of im m ediate and
accum ulated labour [pracy bezpośredniej i nagrom adzonej]
pozostałyby bez zm iany; nie zm ieniłaby się liczba robotników
(w stosunku do kapitału stałego), obniżyłaby się jednak w ar
tość du capital variable, a więc podniosłaby się w artość do
datkow a, ||6 4 5 | a tym samym i stopa zysku. W sk u te k tego
podniosłyby się one rów nież w agricultural trade. R enta obni
ża się tutaj, gdyż podnosi się stopa zysku. N astępuje potanie
nie zboża, wzrasta jednak jego cena kosztu. Zm niejsza się
przeto różnica m iędzy jego wartością a jego ceną kosztu.
W edług naszego założenia przeciętny skład kapitału nierol
niczego rów nał się 80c + 20v, stopa w artości dodatkow ej
rów nała się 50%, toteż w artość dodatkow a rów nała się 10,
a stopa zysku wynosiła 10%. A zatem w artość produktu 100
jednostek kapitału o przeciętnym składzie rów nała się 110.
Jeżeli założyć teraz, że w skutek zniżki ceny zboża płaca ro
bocza zmniejszyła się o jedną czw artą, to taka sama liczba ro
botników , którą zatrudnia przedsiębiorstw o dysponujące k a
pitałem stałym w wysokości 80 f. szt., tzn. taką sam ą masą
m ateriału surowego i maszyn, kosztow ałaby tylko 15 f. szt.
A w artość takiej samej masy tow arow ej wynosiłaby 80c - f
33 - M a rk s, E n g e ls - D z ie ła , t. 26
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+ 15v -f- 15m, gdyż ilość pracy wykonanej przez tych robot
ników rów na się w myśl założenia 30 f. szt. A więc w artość
takiej samej masy tow arow ej wynosiłaby n adal 110. Jednakże
wyłożony kapitał wynosiłby już tylko 95, a stopa zysku, 15 od
9 5 , rów nałaby się 1515/i9%. G dyby wszakże wyłożono tak ą
sam ą ilość kapitału, czyli gdyby kalkulow ano w stosunku do
kapitału w wysokości 100, skład kapitału kształtow ałby się
w następujący sposób: 844/i9C + 1515/i9V. Zysk wynosiłby
jednak 1515/i9, a w artość produktu - 11515/i9 f. szt. W edług
założenia jednak agricultural capital rów nał się 60c + 40v,
a w artość jego produktu wynosiła 120. D opóki cena kosztu
rów nała się 110, renta wynosiła 10. T eraz wynosi już zaledw ie
44/i9, gdyż 11515/i9 + 44/i9 = 120 f. szt.
W idzim y tu, że kapitał mający przeciętny skład i wynoszą
cy 100 f. szt. w yprodukow ał tow ary, których cena kosztu wy
nosi 11515/i9, a nie 110, jak było przedtem . Czy przeciętna
cena tow aru w skutek tego w zrosła?
W artość tow aru nie zm ieniłaby się, gdyż przekształcenie
w p ro d u k t takiej samej ilości m ateriału surowego i maszyn wy
m aga takiej samej ilości pracy. A le taki sam kapitał w wyso
kości 100 f. szt. uruchom ił więcej pracy i przekształcił teraz
w p ro d u k t kapitał stały w wysokości 844/i9 f. szt., a nie jak przedtem - w wysokości 80 f. szt. Jednakże taka sama ilość
pracy zaw iera teraz więcej pracy nieopłaconej. W skutek tego
następuje w zrost zysku i łącznej wartości masy tow arow ej w y
produkow anej za pomocą kapitału w wysokości 100 f. sz t
W artość jednostki tow aru pozostała nie zm ieniona, ale kap itał
w wysokości 100 produkuje więcej jednostek tow aru, mają
cych tę nie zm ienioną wartość. Ja k jednak kształtow ałaby się
spraw a ceny kosztu w poszczególnych trades?
Załóżm y, że not agricultural capital składa się z następu
jących kapitałów [patrz tabelę na str. 509]:
W drugim w ypadku różnica wynosi - 10, w trzecim i czw ar
tym łącznie wynosi + 10. G dy chodzi o łączny kapitał w wy
sokości 400, różnica wynosi 0 — 10 + 10 = 0. Jeżeli pro
d u k t kapitału wynoszącego 400 sprzedaje się za 440, to tow a
ry w ytw orzone za pomocą tego kapitału sprzedaje się w edług
ich wartości. Stanow i to jednak zysk w wysokości 10%. Wsze-
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p ro d u k t p o w in ie n
m ieć ta k ą cenę

R ó żn ica
m ię d z y
w a rto śc ią
a ceną
ko sztu

I

80 c + 20 v

A b y m o ż n a b y ło

110

'w a rto ś ć = 110)

II

6 0 c + 40 t

s p rz e d a w a ć n a d a l

110

(w a rto ść — 120)

III
IV

85 c + 15 y
95 c + 5 v

w e d łu g ta k ic h sa*

110

(w a rto ść = 1071/*)

+ 2 lh

m ych cen k o sz tu ,

110

(w a rto ść = 1021/ t)

+■ 7*/*

0
- 10

W te n sposób k a p ita ł o p rze c iętn y m » k ład z ie ró w n a s ię 80 c + 20 v.

lako w drugim w ypadku tow ary sprzedaje się o 10 f. szt.
poniżej ich wartości, w trzecim w ypadku - o ISI 2 f. szt. po
wyżej ich wartości, a w czwartym - o 71/2 f. szt. powyżej ich
wartości. Jedynie w pierwszym w ypadku tow ar sprzedaje się
w edług jego wartości, gdy sprzedaje się go w cenie kosztu,
która rów na się kapitałow i w wysokości 100 + zysk w wy
sokości 10.
||6 4 6 1 Jaki jednak byłby stosunek, gdyby płaca robocza ob
niżyła się o jedną-czw artą?
K a p ita ł I: Z am iast 80c + 20v mielibyśmy w tedy 844/igc +
f
1 5 15/i9V, zysk wynosiłby 1515/i9, wartość produktu 11515/19.

K a p ita ł II: N a płacę roboczą w ykłada się już tylko 30,
gdyż czw arta część 40 rów na się 10, a 40 — 10 = 30. W ar
tość produktu rów na się 60c + 30v plus w artość dodatkow a
w wysokości 30 (gdyż wartość zastosowanej pracy równa się
60 f. s z t.) ; [wartość dodatkow a w wysokości 30] w stosunku
do kapitału w wysokości 90 stanow i 33V3%. D la kapitału
w wysokości 100 stosunek będzie tak i: 6 6 2/ iC + 331/s v ; w a r 
tość będzie równała się 1331h , a stopa zysku - 33x/s.
K a p ita ł III: N a płacę roboczą w ykłada się już tylko l l 1/4,
gdyż czw arta część 15 = 3 3/4, a 15 — 33A = l l ‘/4. W ar
tość produktu rów na się 85c + 11V4V plus w artość dodatk o 
w a w wysokości 11V 4 (wartość zastosowanej pracy rów na się
221/2). [ I I 1/ 4] w stosunku do kapitału w wysokości 961/ t sta
nowi l l S3/ 77%. D la kapitału w wysokości 100 stosunek będzie
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tak i: 8824/77C + 1153/77V, stopa zysku będzie rów nała się
l l 53/77%, a w artość produktu - l l l M/77.
K a p ita ł IV : N a płacę roboczą w ykłada się już tylko 33/i,
gdyż czw arta część 5 = \ X,U, a 5 — 1 V i = 3 3/ 4. W artość
produktu rów na się 95c + 33/.jv plus w artość dodatkow a
w wysokości 33A (gdyż w artość łącznej pracy rów na się l llz).
[3»/«] w stosunku do kapitału w wysokości 983A stanowi
363/ 79%. D la kapitału w wysokości 100 stosunek będzie tak i:
■96J6/79C + 36j /79U, stopa zysku będzie rów nała się 3&3/79,
a w artość produktu - lCB63/?».
Mielibyśmy więc:
S to p a z>sku

I 8 4 4/i9

c

1515/i9

+ 15 15/iti v

33*/»

II 6 6 % c + 33*/» v
I I I 8424/77 C + 1153/77 V

1 l 53/77

IV 9 6 I6/79 C + 3M/79 V
Razem

64 (odrzucając ułam ek)

400

p r o d u k t p o w in ie n

R ó żn ica

m ieć ta k ą cenę

m ięd zy
w a rto śc ią
a c en ą
k o sztu

Aby m ożna było

116 (w artość = 1 15*5/l9)

■ M /1 9

sprzedaw ać n ad al

116 (w artość = 133*/»)

— 17*/»

116 (w artość = l l l M/77)

+ 424/77

116 (w artość = 103®*/79)

+ 12*«/7u

w edług tak ich samych
kosztu

cen

Zysk wynosi 16%. D okładniej - nieco więcej niż 161/7% *.
•Obliczenie niezupełnie się zgadza, gdyż ustalając przeciętny
zysk odrzuciliśm y ułam ek i nie uwzględniliśm y go w dalszych
obliczeniach, w skutek czego ujem na różnica okazała się w wy
padku II trochę za duża, a dodatnia różnica w w ypadkach I,
III i IV łącznie - nieco za m ała. W idzim y jednak, że gdyby nie
to, różnice dodatnie i ujem ne równow ażyłyby się wzajemnie.
* W

r ę k o p is ie .

-noch n ic h t =

.510

E x a k te r

2 (i. - R e d .

16 I.

1 2 '/t

s h ., m it

O b c rs c h la g u n g

e in ig e r B ru c h te ile
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N iem niej jednak, widzimy też, że, z jednej strony, w w ypad
ku II wzm ogłaby się znacznie sprzedaż tow arów poniżej ich
wartości, a, z drugiej strony, w w ypadku III, zwłaszcza zaś
w w ypadku IV , w zm ogłaby się znacznie sprzedaż pow yżej icli
wartości. Co praw da, ta zwyżka lub zniżka nie byłaby na jed 
nostkę produktu tak znaczna, jak by się to mogło zdaw ać na
zasadzie powyższej tablicy, gdyż w e wszystkich czterech wy
padkach stosuje się więcej [niż przedtem ] pracy, a przeto
więcej kapitału stałego (m ateriału surowego i maszyn) prze
kształca się w produkt, w skutek czego zwyżka i zniżka obję
łyby większą masę tow arow ą. Niem niej jednak byłyby
znaczne.
O kazało się więc, że obniżka płacy roboczej stałaby się
w w ypadku I, III, IV przyczyną wzrostu cen kosztu, bardzo
znacznego ich w zrostu w w ypadku IV. Chodzi tu o to samo
praw o, które R icardo rozw inął rozpatrując różnicę między k a
pitałem obrotow ym * a kapitałem trw ałym , ale bynajmniej nie
dow iódł, ani nie zdołałby dowieść, że można je pogodzić
z praw em w artości i że w artość produktów pozostaje bez
zmiany, jeśli chodzi o łączny k apitał l10*l.
|| 6 4 7 1 O w iele bardziej skom plikow ane będzie obliczenie
i wyrów nanie, jeżeli uw zględnim y jeszcze różnice organiczne
go składu kapitału, które są następstw em procesu cyrkulacji.
W naszym obliczeniu bowiem przypuściliśmy, że cały w yłożo
ny kapitał stały w chodzi do produktu, a więc zaw iera tylko
déchet [zużycie] kapitału trw ałego, np. w ciągu roku (gdyż
powinniśm y obliczyć zysk osiągnięty w okresie rocznym). Bez
tego przypuszczenia w artości mas produktów okazałyby się
bardzo różne, gdy tymczasem tu zm ieniają się one tylko w raz
z kapitałem zmiennym. Po w tóre, przy takiej samej stopie
w artości dodatkow ej, lecz różnym czasie obiegu powstałyby
w masie w ytw orzonej wartości doda tko w ej większe różnice
w stosunku do wyłożonego kapitału. Jeżeli pominiemy ewen
tualne różnice w kapitale zmiennym, masy w artości dodatk o 
wej ta k by się m iały do siebie, jak masy różnych w artości,
które wytw orzono za pomocą kapitałów jednakow ej w ielko
ści. Stopa zysku byłaby jeszcze niższa tam , gdzie stosunkowo
* W r ę k o p is ie : s ta ły m . - R e d .
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znaczna część kapitału stałego składa się z kapitału trw ałego,
i znacznie wyższa tam , gdzie stosunkowo znaczna część k ap i
tału składa się z kapitału obrotow ego, a najwyższa byłaby
tam , gdzie kapitał zmienny jest stosunkowo znaczny w porów 
naniu z kapitałem stałym, którego trw ała część składow a jest
zarazem stosunkowo mała. G dyby stosunek m iędzy obroto
wą * a trw ałą częścią kapitału stałego był w różnych k ap ita
łach jednakow y, to decydująca byłaby tylko różnica między
kapitałem zmiennym i stałym. G dyby stosunek kapitału zm ien
nego do stałego był jednakow y, to decydująca byłaby tylko
różnica m iędzy kapitałem trw ałym i obrotowym, tylko różnica
w obrębie samego kapitału stałego.
Ja k już widzieliśm y, stopa zysku farm era podniosłaby się
we wszystkich okolicznościach, gdyby w skutek potanienia zbo
ża w zrosła ogólna stopa zysku of the not agricultural capital.
Czy stopa zysku farm era podniosłaby się ** bezpośrednio, to
jeszcze pytanie, i jak się zdaje, zależy to od natury of im pro
vem ents. G dyby dokonano ulepszeń tego rodzaju, że kapitał
wyłożony na płacę roboczą w ydatnie zmniejszyłby się w sto
sunku do kapitału wyłożonego na maszyny itp., stopa zysku
farm era niekoniecznie m usiałaby się bezpośrednio podnieść.
G dyby ulepszenia były np. tego rodzaju, że farm er potrzebo
w ałby o jedną czw artą mniej robotników , to zam iast 40 f. szt.,
wyłożonych przedtem na płacę roboczą, mógłby on wyłożyć
teraz tylko 30 f. szt. Jego kapitał będzie się w ięc składał
z 60c + 30v albo w obliczeniu na 100: z 6 6 2/ 3 C + 3 3 V j v .
A ponieważ praca, za którą płaci się 40, rów na się 20, to
praca, za k tórą płaci się 30, rów na się 15, a praca, za którą
płaci się 33V3, rów na się
W ten sposób organiczny
skład kapitału rolnego zbliżyłby się do organicznego składu
of n ot agricultural capital. A w e w spomnianym wyżej w ypad
ku, kiedy płaca robocza zm niejszyłaby się zarazem o jedną
czw artą, organiczny skład kapitału rolnego mógłby naw et
dorów nać składow i of not agricultural capital tu#!. W tym
w ypadku renta (renta absolutna) zniknęłaby.
* W r ę k o p is ie ', s ta łą . - R e d .
** W r ę k o p i s ie : s p a d ła b y . - R e d .
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Po przytoczonym wyżej ustępie poświęconym Buchananow i
R icardo ciągnie d a le j:
„S podziew am się, że w yjaśniłem już w sposób dostateczny, iż dopóki
nie zag o sp o d aro w an o jeszcze wszystkich gruntów w kraju, i to na n a j
wyższym poziom ie, do p ó ty część ka p ita łu stosuje się zaw sze na gruntach,
k tóre nie przynoszą ren ty , i” (!) „że w łaśnie ta część k ap itału , której
p rodu k t, p o d o b n ie jak w przem yśle, dzieli się na zysk i plącę roboczą,
reguluje cenę zboża. P oniew aż na cenę zboża, k tó ra nie przynosi renty,
w yw ierają w pływ w y d atk i na jego produkcję, w ydatków tych nie m oż
na opłacić z ren ty . N astęp stw em w zroatu tych w ydatków będzie dlatego
wyższa cena, a nie niższa re n ta ” (tam że, str. 293).

Poniew aż renta absolutna rów na się nadwyżce w artości pro
duktu rolnego ponad jego cenę produkcji, przeto rozumie się,
że wszystko, co zmniejsza łączną ilość pracy, której wym aga
production of corn itd., zmniejsza też rentę, zmniejsza bowiem
wartość, a więc i nadw yżkę w artości ponad cenę produkcji.
Jeśli cena produkcji składa się z opłaconych expenses, spadek
jej jest identyczny ze spadkiem w artości i idzie z nim ręka
w rękę. Jeśli jednak cena produkcji (bądź expenses) rów na
się wyłożonemu kapitałow i plus przeciętny zysk, spraw a ma
się wręcz odw rotnie. W artość rynkow a produktu spada, ale
ta jej część, która rów na się cenie produkcji, podnosi się, kie
dy w skutek spadku w artości rynkowej zboża w zrasta ogólna
stopa zysku. R enta spada więc dlatego, że expenses w tym
znaczeniu w zrastają - i tak je pojmuje zazwyczaj Ricardo, kie
dy mówi o cost of production [koszcie produkcji]. U lepszenia
w rolnictw ie, które w yw ołują w zrost du capital constant w sto
sunku do capital variable, pociągnęłyby za sobą w ydatny spa
dek renty naw et w tedy, kiedy łączna ilość zastosowanej pracy
zm niejszyłaby się tylko nieznacznie albo jej zmniejszenie się
byłoby tak nikłe, że pozostaw ałoby bez jakiegokolwiek w pły
wu na płacę roboczą (nie w pływ ałoby bezpośrednio na w ar
tość dodatkow ą). Jeżeli w następstw ie owych ulepszeń skład
kapitału przekształca się z 60c + 40v w 662/3c + 33V 3V (np.
w następstw ie w zrostu płacy roboczej, w ywołanego przez em i
grację, w ojnę, odkrycie nowych rynków, prosperity in the not
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agricultural industry albo też w skutek konkurencji zagranicz
nego zboża, farm er mógłby być zmuszony stosować więcej k a
pitału stałego, a mniej kapitału zm iennego; te same okoliczno
ści mogłyby po dokonaniu ulepszeń oddziaływ ać nadal, w obec
czego, mimo tych ulepszeń, nie nastąpiłby spadek płacy robo
czej), ||6 4 8 | to w artość of agricultural product obniżyłaby się
ze 120 do 1162/s. O bniżyłaby się tedy o 3V3. Stopa zysku wy
nosiłaby n ad al 10%. R enta spadłaby z 10 do 6 % i spadek ten
nastąpiłby bez jakiegokolw iek spadku płacy roboczej.
R enta absolutna może dlatego wzrosnąć, że w skutek nowych
postępów w dziedzinie przemysłu ogólna stopa zysku spada.
Stopa zysku może dlatego obniżyć się, że w zrasta renta, gdyż
w zrasta w artość of agricultural produce, a tym samym i róż
nica m iędzy jego w artością a ceną kosztu. (Zarazem spada
stopa zysku, gdyż płaca robocza idzie w górę.)
R enta absolutna może dlatego obniżyć się, że obniża się
w artość of agricultural produce, a ogólna stopa zysku w zrasta.
R enta absolutna może dlatego obniżyć się, że obniża się w ar
tość of agricultural produce w skutek przew rotu w organicz
nym składzie kapitału, mimo że stopa zysku nie w zrasta. Ren
ta absolutna może zupełnie zniknąć, kiedy wartość o f agricul
tural produce zrów na się z ceną kosztu, a więc kiedy the agri
cultural capital m a taki sam skład, jaki m a the not agricultu
ral average capital.
T eza R icarda byłaby słuszna jedynie w następującym brzm ie
niu: K iedy w artość of agricultural produce rów na się jego
cenie kosztu, renta absolutna nie istnieje. W sform ułow aniu
zaś R icarda jego teza jest błędna, mówi on bow iem : Renta
absolutna nie istnieje, gdyż w artość i cena kosztu są w ogóle
identyczne, zarów no w przemyśle, jak i w rolnictw ie *. R ol
nictwo stanow iłoby raczej jakąś w yjątkow ą gałąź produkcji,
gdyby w artość i cena kosztu były w nim identyczne.
Jeśli R icardo przyznaje naw et, że nie m a gruntów , które
1 Jj663 j O
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nie płacą renty, to jednak uw aża za doniosły argum ent to, że
tezę jego popiera przynajmniej fak t istnienia doz kapitału,
które em ployed to land [zastosowane na gruntach] nie płacą
renty. Pierwszy fakt jest równie obojętny z punktu w idzenia
teorii, jak i drugi. Istotna jest kw estia następująca: czy pro
dukty takich gruntów lub takich kapitałów regulują w artość
rynkową? Czy też, przeciwnie, muszą one sprzedaw ać swe pro
d ukty poniżę'] ich wartości, gdyż ich additional supply można
sprzedaw ać tylko w edług tej regulow anej bez ich udziału w ar
tości rynkowej, a nie pow yżej tej w artości rynkowej? G d y cho
dzi o dozy kapitału, spraw a jest prosta, jako że przy lokow a
niu of additional doses [dodatkow ych doz] landed property
[własność ziemi] dla farm era nie istnieje, a jako kapitalistę
obchodzi go jedynie cena kosztu, naw et w tedy, kiedy on sam
jest właścicielem of additional Capital, sam lokuje go w swej
farm ie naw et poniżej przeciętnego zysku, co jest dlań wciąż
jeszcze korzystniejsze, niż gdyby w ypożyczył ów k apitał otrzy
mując jedynie procent, a nie zysk. Co się tyczy użytków rol
nych, to owe soils [grunty], które nie płacą renty, stanow ią
części składow e posiadłości ziemskich, które płacą rentę; tw o
rzą z nimi niepodzielną całość, puszcza się je w raz z tymi p o 
siadłościam i w dzierżawę, mimo że oddzielnie nie można ich
w ydzierżaw ić żadnem u kapitaliście-farm erow i (choć można
w ydzierżaw ić je kom ornikow i, a także drobnem u kapitaliście).
Te skraw ki ziemi również nie w ystępują w obec farm era w zna
czeniu „lan ded property” . A lbo też the proprietor musi je
sam upraw iać. F arm er nie może płacić za nie renty, a właści
ciel ziemski nie w ydzierżaw i ich za darm o, chyba że w drodze
w yjątku, kiedy zapragnie przekształcić w ten sposób swą zie
mię w grunty upraw ne nie ponosząc w ydatków .
Inaczej rzecz by się miała, gdyby w jakimś kraju skład of
agricultural Capital był taki sam, jak przeciętny skład of not
agricultural Capital, co łączy się z dom niem aniem , że rolni
ctwo osiągnęło w tym kraju wysoki poziom rozw oju albo że
przemysł jest słabo rozwinięty. W tym w ypadku w artość of
agricultural produce rów nałaby się jego cenie kosztu. M ożna
by w tedy płacić jedynie rentę różniczkową. G runty upraw ne,
które nie przynosiłyby renty różniczkowej i mogłyby dostar
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czać tylko agricultural rent, nie mogłyby w tedy płacić żadnej
renty. Jeżeli bowiem farm er sprzedaje produkty tych gruntów
w edług ich w artości, to otrzym uje tylko w łasną cenę kosztu.
Farmer tedy nie płaci renty. W ówczas proprietor sam musi
upraw iać te grunty bądź też pod nazw ą ferm age [czynsz dzier
żawny] inkasuje część zysku lub naw et płacy roboczej swego
dzierżawcy. Okoliczność, że podobny w ypadek mógłby się
zdarzyć w jednym kraju, nie w yłączałaby czegoś wręcz prze
ciwnego w innym kraju. Jednakże tam gdzie przemysł - a więc
produkcja kapitalistyczna - jest słabo rozwinięty, nie m a far
m er capitalists [kapitalistycznych farm erów ], których istnienie
zakłada, że w rolnictw ie pow stała już produkcja kapitalistycz
na. M am y tedy do czynienia ze stosunkam i zupełnie odm ien
nymi od organizacji ekonomicznej, w obrębie której własność
ziemi istnieje w sensie ekonomicznym jedynie jako renta grun
towa.
W tym samym ch. X V II R icardo m ów i:

„P ro d u k ty surow e nie m ają ceny m onopolow ej, gdyż cenę rynkow ą
jęczm ienia i pszenicy w takim sam ym stopniu regulują ich k o s zty pro
dukcji, ja k regulują cenę rynkow ą sukna i płótna. R óżnica polega w y
łącznie n a tym , że cenę zboża reguluje jedna

część

kapitału stosow anego

w rolnictw ie, ta m ianow icie część, k tó ra nie płaci renty, gdy tym czasem
w p ro d u kcji to w a ró w przem ysłow ych k a żd ą część ka p ita łu stosuje się
Z ta k im sa m ym w y n ik ie m , a poniew aż ża d n a część kapitału n ie płaci
tu renty, p rzeto k a żd a Z nieb jest w ta k im sam ym stopniu regulatorem
ceny” (tam że, str. 2 9 0 /2 9 1 ).

To tw ierdzenie, th a t every portion of capital is em ployed
w ith the same results [że każdą część kapitału stosuje się
z takim samym wynikiem] i że żadna z nich nie płaci renty
(która w szakże tu zwie się zyskiem dodatkow ym ), jest nie
tylko błędne, lecz obalił je już sam Ricardo, ||650| Im l co w i
dzieliśmy wyżej i112l.
Przystępujem y teraz do rozpatryw ania Ricardow skiej teorii
wartości dodatkow ej.
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[B. Z ag a d n ien ie w artości d o d atk o w e j u R icarda]
1.
Ilość pracy i wartość pracy
[Zagadnienie w ym iany pracy na kapitał
jest w ujęciu Ricarda nie do rozwiązania]
C hapter I, „O wartości”, Ricardo bez wszelkich w stępów
zaczyna od części pierwszej, którą zaopatrzył w taki nagłów ek:
„W arto ść to w aru , czyli ilość jakiegokolw iek innego to w aru , k tórą
m ożna otrzym ać w zam ian za ten tow ar, zależy od w zględnej ilości
pracy niezbędnej d o jego w ytw orzenia, a nie od w iększego czy m niej
szego w ynagrodzenia zapłaconego za tę pracę".

R icardo, w ierny m etodzie ta k charakterystycznej d la całej
jego rozpraw y, rozpoczyna tutaj swą książkę od tezy, że okre
ślenie w artości tow arów przez czas pracy nie jest sprzeczne
z plącą roboczą, tj. z różnym w ynagrodzeniem za ten czas pra
cy, czyli za tę ilość pracy. Ricardo przeciw staw ia się od pierw 
szej chwili A dam ow i Smithowi, kiedy ten miesza określanie
w artości tow arów przez the proportional ąuantity of labour
required for their production and the value of labour [odpo
w iednią ilość pracy, która niezbędna jest do w ytw orzenia to 
w aru, i wartość pracy] (czyli com pensation of labour).
Rzecz to oczywista, że na odpow iednie ilości pracy, którą
zaw ierają dw a tow ary A i B, absolutnie żadnego wpływ u nie
wyw iera okoliczność, czy robotnicy w ytw arzający tow ary A i B
otrzym ują znaczną lub nieznaczną część produktu swej pracy.
W artość tow arów A i B jest określona przez ilość pracy, któ
rą w ydatkuje się na ich wytworzenie, a nie przez w y d a tk i na
pracę, które ponoszą the owners of A and B [właściciele
tow arów A i B]. Ilość pracy i w artość pracy - to dw ie od
m ienne sprawy. Ilość pracy, którą odpow iednio zaw ierają to 
w ary A i B, nie m a nic w spólnego z tym, ile tow ary te za
w ierają pracy opłaconej przez ich właścicieli albo naw et przez
nich samych wykonanej. W ym iana tow arów A i B odbyw a się
nie w stosunku do zaw artej w nich pracy opłaconej, lecz do
zaw artej w nich łącznej ilości pracy, opłaconej i nieopłaconej.
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„A d am Sm ith, który ta k d o k ład n ie określił podstaw ow e źródło w ar
tości w ym iennej i k tó ry p ow inien był stać konsekw entnie na stanow isku,
że k ażd a rzecz m a w iększą lub m niejszą w artość odpow iednio do tego,
czy n a jej w ytw orzenie w y d atkow ano w iększą lub m niejszą ilość pracy,
sam ustalił jeszcze inny sta n d ard o w y m iernik w artości i utrzym yw ał,
że rzeczy m ają w iększą lub m niejszą w artość o dpow iednio do tego,
czy w ym ien ia się je n a w ięk szą lub m niejszą ilość ow ego standardow ego
m iernika... ja k g d yb y b yły to d w a jednoznaczne w yrażenia i jak gdyby
człow iek, k tórego praca stała się p odw ójnie w ydajna i który w skutek
tego m oże prod u k o w ać p o d w ó jn ą ilość tow aru, m usiał w zam ian za to ”
(tj. za sw oją p racę) „otrzym yw ać dw a razy więcej jakiegoś to w aru niż
przedtem . G d y b y ta k było rzeczywiście, g d yb y w ynagrodzenie robotnika
było za w sze proporcjonalne d o tego, co on w y p ro d u ko w a ł, to ilość pra
cy w y d a tk o w a n ej na w y tw o rzen ie jakiegoś tow aru i ilość pracy, którą
m ożn a za ten to w a r nabyć, ró w nałyby się sobie i każd a z nich m ogłaby
stanow ić d o k ład n y m iern ik zm ian zachodzących w w artości innych rze
czy; ale n ie rów nają się one so b ie...” (tam że, str. 5).

A dam Smith nie utrzym uje nigdzie, że są „to dw a jedno
znaczne w yrażenia” . M ów i coś w ręcz przeciwnego: Poniew aż
w produkcji kapitalistycznej płaca robotnika nie rów na się już
wytworzonem u przezeń produktow i, a zatem ilości pracy, którą
kosztuje tow ar, i ilość tow aru, k tó rą robotnik może kupić za
tę ilość pracy, stanow ią dw ie odm ienne sprawy, przeto z tej
w łaśnie przyczyny w zględna ilość pracy zaw arta w tow arach
przestaje określać ich w artość, a określa ją raczej the value
o f labour, ilość pracy, któ rą za określoną ilość tow arów mogę
nabyć, mogę rozporządzać. D latego zam iast relative quantity
of labour m iernikiem w artości staje się the value o f labour.
Ricardo słusznie odpow iada A dam ow i Smithowi, że na
w zględną ilość pracy, którą zaw ierają dw a tow ary, bynajmniej
nie w pływ a okoliczność, jaka część tych ilości pracy przypada
samym robotnikom w udziale, jak się ich za tę pracę w ynagra
d za ; skoro zatem the relative quantity o f labour stanow iła
m iernik w artości tow arów , zanim zjaw iła się płaca robocza
(płaca robocza różniąca się od w artości samego produktu), to
brak jakichkolw iek podstaw , d la których nie m iałaby ona być
nadal m iernikiem w artości po zjaw ieniu się płacy roboczej.
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Ricardo odpow iada słusznie, że A dam Smith mógł posługiwać
się obu wyrażeniam i, dopóki były ekw iw alentne, ale że nie jest
to pow ód, aby używać błędnego w yrażenia zam iast trafnego,
z chwilą kiedy w yrażenia te przestały być ekw iw alentne.
Jednakże Ricardo bynajmniej nie rozw iązał w ten sposób
zagadnienia stanowiącego w ew nętrzne podłoże sprzeczności,
która występuje u A dam a Smitha. V alue of labour i quantity
o f labour pozostają „jednoznacznymi w yrażeniam i” , jeśli cho
dzi o pracę uprzedm iotow ioną. ||6511 Przestają być jednoznacz
ne, kiedy następuje w ym iana pracy uprzedm iotow ionej na pra
cę żywą.
D w a tow ary w ym ieniane są odpow iednio do uprzedm ioto
w ionej w nich pracy. Jednakow e ilości uprzedm iotow ionej p ra
cy w ym ieniane są jedna na drugą. Czas pracy stanow i ich
stan d ard m easure [standardow y m iernik], ale w łaśnie dlatego
m ają one „w iększą lub mniejszą w artość odpow iednio do te
go, czy w ym ienia się je na większą lub mniejszą ilość owego
standardow ego m iernika” . Jeżeli tow ar A zaw iera jeden dzień
pracy, to tow ar ten w ym ienia się na dow olną ilość innego to 
w aru, która również zaw iera jeden dzień pracy, i tow ar A „m a
większą lub mniejszą w artość” odpow iednio do tego, czy wy
m ienia się go na większą lub mniejszą ilość pracy uprzedm io
towionej w innych tow arach, gdyż ten stosunek wymienny
w yraża w zględną ilość pracy, którą zaw iera sam tow ar A , jest
z tą w zględną ilością pracy identyczny.
A le praca najem na jest przecież towarem . Stanowi naw et
podłoże, na którym odbyw a się proces w ytw arzania p roduktów
jako towarów. A okazuje się, że praw o wartości nie m a zasto
sow ania do pracy najemnej. Znaczy to, że praw o w artości
w ogóle nie panuje nad produkcją kapitalistyczną. Tkw i w tym
sprzeczność. T o jest jedno zagadnienie, na które n atrafił A dam
Smith. D rugie zagadnienie, które później znajdziem y u M al
thusa w bardziej rozwiniętej postaci, sprow adza się do tego, że
zużytkow anie tow aru (jako kapitału) nie jest proporcjonalne
do tego, ile tow ar ten zaw iera pracy, lecz do tego, w jakim
stopniu rozporządza on cudzą pracą, pozw ala panow ać nad
w iększą ilością cudzej pracy, niż sam jej zaw iera. M amy tu in
fact drugi ukryty pow ód, który każe Smithowi utrzymywać, że
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w raz z nastaniem produkcji kapitalistycznej w artość tow arów
określana jest nie przez pracę w nich zaw artą, lecz przez p ra
cę żywą, którą tow ary rozporządzają, czyli przez wartość
pracy.
Ricardo odpow iada po prostu, że tak to już bywa w pro
dukcji kapitalistycznej. Ricardo nie tylko nie rozw iązuje za
gadnienia, lecz naw et nie wyczuwa go u A dam a Smitha. Z god
nie z ogólnym charakterem swych dociekań, zadow ala się on
dow odzeniem , że zm ienna w artość pracy - m ówiąc krócej:
płaca robocza - nie uchyla praw a, w myśl którego w artość
tow arów odm iennych od samej pracy określa zaw arta w tych
tow arach w zględna ilość pracy. ,,Nz'e równają się one sobie”,
mianow icie „ilość pracy w ydatkow anej na w ytw orzenie jakie
goś tow aru i ilość pracy, którą można za ten tow ar nabyć”.
Ricardow i w ystarcza stw ierdzenie powyższego faktu. Czym
jednak różni się tow ar „praca” od innych tow arów ? T ow ar
„praca” jest pracą żyw ą, inne tow ary są pracą uprzedm ioto
wioną. Są to więc jedynie dw ie różne form y pracy. Jeżeli
różnica m a tylko form alny charakter, to dlaczego w stosunku
do jednej formy pracy obowiązuje praw o, które nie obow iązu
je w stosunku do drugiej? Ricardo nie odpow iada na to pyta
nie, a naw et go nie formułuje.
N ic to nam nie wyjaśnia, kiedy m ów i:
„Czyż w artość pracy nie jest... zm ienna? P rzecież w pływ a na n ią nie
ty lk o , p o d o b n ie jak na w arto ść innych rzeczy” (należało pow iedzieć:
com m odities [to w aró w ]), „stosunek m iędzy p o d ażą a popytem , który
zm ienia się stale w raz z k ażd ą zm ianą w arunków społecznych, ale także
zm iana cen żyw ności i innych arty k u łó w pierw szej potrzeby, na które
w y d atk u je się plącę roboczą” (tam że, str. 7).

To, że the price of labour, ta k samo jak i cena innych to 
w arów , zm ienia się w raz ze zm ianą of dem and and supply,
nic, zdaniem samego R icarda, nie dow odzi, gdy chodzi o the
value of labour, podobnie jak taka zm iana ceny w raz ze zm ia
n ą of supply and dem and nic nie dow odzi, gdy chodzi o the
value of other com modities. Jednakże i ta okoliczność, że na
„the wages of labour” - co jest tylko innym wyrażeniem
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określającym the value of labour - wyw iera w pływ „zm iana
cen żywności i innych artykułów pierwszej potrzeby, na które
w ydatkuje się płacę roboczą”, rów nież nie tłumaczy, dlaczego
inaczej (albo pozornie inaczej) określa się the value of labour
niż the value innych com modities. A lbow iem i na te inne to
w ary w pływ a the varying price of other com modities which
en ter into their production, against which they are exchanged
[zm iana ceny innych tow arów , które w chodzą do ich pro
dukcji i na które się je wym ienia], A the expenditure of the
wages of labour upon food and necessaries [w ydatkow anie
płacy roboczej na żywność i artykuły pierwszej potrzeby] nie
oznacza przecież nic innego niż the exchange of value of labour
against food and necessaries [wym ianę w artości pracy na
żywność i artykuły pierwszej potrzeby]. K w estia na tym w ła
śnie polega: dlaczego labour i towary, na które w ym ienia się
pracę, w ym ieniane są nie w edług praw a w artości, nie w edług
względnych ilości pracy?
Zagadnienie postaw ione w ten sposób jest samo w sobie
nie do rozw iązania - przy założeniu, że obowiązuje prawo
wartości; a jest nie do rozw iązania dlatego, że pracę jako taką
przeciw staw ia się tow arow i, określoną ilość pracy bezpośred
niej przeciw staw ia się jako ta k ą określonej ilości pracy uprzed
miotowionej.
T a słaba strona Ricardow skich w yw odów przyczyniła sięr
jak to zobaczymy dalej, do rozkładu szkoły Ricardow skiej
i do pow stania niedorzecznych hipotez.
||6 5 2 1 W a k e fie ld mówi słusznie:
„G d y b y pracę uw ażano za tow ar, a kapitał, p ro d u k t pracy, za inny
to w ar i gdyby w artości o w ycb dw ó ch tow arów były regulow ane p rzez
jed n a ko w e ilości pracy, to w e w szelkich w arunkach d a n ą ilość pracy
w ym ieniano by n a ta k ą ilość k ap itału , jaką w ytw orzyła jednakow a ilość
pracy ; pracę m inio n ą w ym ien iano by zaw sze na jed n a ko w ą ilość pracy
teraźniejszej. A le w artość pracy w stosunku do innych tow arów - przy
najm niej w tedy, kiedy płaca robocza m a udział w podziale p ro d u k tu —
nie jest o k reślana p rzez jed n a ko w e ilości pracy, lecz przez stosunek
m iędzy p o d ażą a pop y tem ” (E . C . W a k e fie ld , odsyłacz na str. 231
t. I jego w yd. ,W e a lth o f na tions” A d am a Sm itha, L o n d y n 1835).
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Jest to także jeden z ulubionych tem atów B a ileya ; sprawdzić
to później. Rów nież u Saya, który bardzo się z tego cieszy,
:że kategoriom supply and dem and przypisuje się tu naraz
rozstrzygającą rolę.
*

D o 1. N ależy jeszcze zaznaczyć: część 3 rozdziału I nosi
ta k i nagłów ek:
„ N ie tylko praca zastosow ana bezpośrednio do produkcji tow arów
w pływ a n a ich w artość, lecz ta k ż e praca, którą w y d a tk u je się na w y
tw orzenie w spierających tę pracę sprzętu, narzędzi i b u d ynków " (D a v id
R icardo, „O n th e prin cip les...” , L ondyn 1821, str. 16).

A więc w artość tow aru jest w takim samym stopniu określa
na przez ilość pracy uprzedm iotow ionej (m inionej), której wy
m aga produkcja tego tow aru, jak i przez ilość pracy żywe)
Cteraźniejsze)), której w ym aga ta produkcja. Innym i słowy:
na ilości pracy bynajmniej nie w pływ a form alna różnica, czy
jest to praca uprzedm iotow iona czy żywa, m iniona czy teraź
niejsza (bezpośrednia). Skoro różnica ta jest przy określaniu
w artości tow arów bez znaczenia, to dlaczego uzyskuje ona
taką decydującą w agę, kiedy pracę m inioną (kapitał) w ymie
nia się n a pracę ży-wą? D laczego m a ona uchylać tu praw o
w artości, kiedy różnica jako taka - jak to w idać w stosunku
do tow aru - jest bez znaczenia, gdy chodzi o określanie w ar
tości? R icardo nie odpow iada na to pytanie, a naw et go nie
formułuje.

2. W artość siły robocze). V alue o f labour
[Ricardo miesza pracę z silą roboczą.
Koncepcja „naturalne) ceny pracy”]
Chcąc określić w artość dodatkow ą, Ricardo, podobnie jak
fizjokraci, A dam Smith i inni, musi przede wszystkim określić
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wartość siły roboczej albo, jak on się w yraża idąc w ślady
A d am a Sm itha i jego poprzedników , the value of labour.
Ja k tedy określa się wartość, czyli natural price [cenę natu
ralną], pracy? W edług Ricarda m ianow icie natural price nie
jest niczym innym jak m onetary expression of value [pienięż
n ym w yrazem wartości].
„Praca m a cenę n atu raln ą i cenę rynkow ą, podobnie jak w szystkie
inne rzeczy, k tó re ku p u je się i sprzedaje, a których ilość m ożna pow ięk
szać lub zm niejszać” (tzn. tak sam o jak w szystkie inne tow ary). „ N a 
turalną ceną pracy b ęd zie ta k a cena, k tó ra niezbędna jest, aby, p rze
ciętn ie biorąc, robotnicy m ieli możność utrzym ania się i zachow ania
gatun k u , nie p o w iększając ani też nie zm niejszając swej liczby” . (N a le 
żałoby pow iedzieć: w ith th a t rate of increase, req u ired by the average
progress of p roduction [o takiej stopie przyrostu, jakiej w ym aga p rze
ciętny po stęp p rodukcji].)

„M ożność utrzym ania sam ego siebie i ro

dziny , niezbędnej po to , aby liczba robotników nie zm niejszyła się...
zależy o d ceny żyw ności, a rty ku łó w p ierw szej p o trzeb y i w yg ó d , których
w ym aga u trzym a n ie ro b o tn ika i jego rodziny. Jeżeli w zrośnie cena żyw 
ności i artykułów pierw szej potrzeby, w zrośnie też n atu raln a cena pracy.
Jeżeli cena ich spadnie, obniży się też n atu raln a cena pracy” (tam że,
str. 86).
„ N ie należy rozum ieć tego w ten sposób, że n atu raln a cena pracy,
n aw et w yrażona w żywności i artykułach pierw szej potrzeby, jest bez
w zględnie stała i niezm ienna. Je st ona n iejednakow a w różnych o k re
sach w tym sam ym k raju i w ykazuje bard zo znaczne różnice w różnych
krajach. Z ależy ona głów nie od zw yczajów i obyczajów lu d u ” (tam że,
str. 91).

A więc the value o f labour określają środki utrzym ania,
które zgodnie z tradycją są w danym społeczeństwie n ieodzow 
ne, aby robotnicy mogli się utrzym ać i zachować gatunek.
A le dlaczego? M ocą jakiego praw a określa się w ten spo
sób the value o f labour?
N a to pytanie R icardo nie znajduje rzeczywiście innej od
pow iedzi niż tw ierdzenie, że praw o of supply and dem and
sprow adza przeciętną cenę pracy do środków utrzym ania, któ
re są niezbędne (fizycznie bądź społecznie niezbędne w określo•34 - M a rk s , E n g e ls - D z ie ła , ti. 26
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nym społeczeństwie), ||6 5 3 | aby zapew nić robotnikow i moż
ność życia. T u, w kardynalnym punkcie całego swego syste
mu, R icardo określa wartość za pom ocą popytu i podaży, jak
to ze złośliw ą satysfakcją zaznacza Say. (Patrz przekład, k tó 
rego dokonał Constancio.)
Ricardo pow inien byłby zam iast o pracy mówić o sile robo
czej. A le w tedy kapitał w ystąpiłby w charakterze rzeczowych
w arunków pracy, które jako usam odzielniona siła przeciw sta
w iają się robotnikow i. I kapitał w ystąpiłby niezwłocznie jako
określony stosunek społeczny. A dla R icarda kapitał jest je
dynie „accum ulated labour” w odróżnieniu od „im m ediate
labour” . U w aża on, że kapitał jest jedynie czynnikiem rze
czowym, jedynie elem entem uczestniczącym w procesie pracy,
z czego w żaden sposób nie można w yprow adzić stosunku
istniejącego m iędzy pracą i kapitałem , m iędzy wages and pro
f its .

„ K apitał stanow i tę część bogactw a kraju, k tó ra znajduje zastosow a
nie w produkcji i sk ład a się z żywności, odzieży, narzędzi, m ateriałów
surowych, m aszyn itp. rzeczy nieodzow nych do tego, aby praca była
skuteczna”

(tam że,

str. 8 9 ).

„ M niej kapitału, co jest rów noznaczne

Z m niejszą ilością pracy" (tam że, str. 73). „Praca i kapitał, czyli praca
nagrom adzona” (tam że, str. 499).

B ailey trafnie wyczuł, że w tym miejscu R icardo dokonał
skoku myślowego:
„P an R icardo dość sprytnie wym ija trudność, k tó ra na pierw szy rzut
o k a zd aje się grozić obaleniem jego teorii, że w artość zależy od ilości
pracy w y d atk o w an ej na p rodukcję. Ścisłe przestrzeganie tej zasady d o 
prow adziłoby nas d o w niosku, że w artość pracy zależy o d ilości pracy
w yd a tk o w a n ej na je j w ytw o rzen ie, co jest oczywistym absurdem . T o 
też za pom ocą zręcznego zw rotu p. R icardo uzależnia w artość pracy od
ilości pracy niezbędnej do w ytw orzenia płacy roboczej, czyli utrzym uje,
m ów iąc jego w łasnym i słow am i, że w artość pracy należy oceniać we
dług ilości pracy, k tó ra n iezb ędna jest do w ytw orzenia płacy ro b o c z e j:
przez tę ilość rozum ie on ilość pracy, k tó ra niezbędna jest do w y tw o 
rzenia pieniędzy lub to w aró w otrzym yw anych przez robotnika. R ów nie
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d o b rz e m ożna by pow iedzieć, że w artość sukna należy oceniać nie w e
d łu g ilości pracy w ydatkow anej na jego w ytw orzenie, lecz w edług ilości
pracy w ydatk o w an ej

na w ytw orzenie sreb ra, na k tó re w ym ienia się

sukno” (,,A critical d issertation on th e nature, m easures an d causes o f
v a lu e e t c " , L o n d y n 1825, str. 5 0 /5 1 ).

Z arzu t ten jest słuszny, jeżeli chodzi o słowa. Ricardo roz
ró żn ia nom inal i real wages [nom inalną i realną plącę roboczą]. N om inal wages to płaca robocza w yrażona w pieniądzu,
money wages.
N o m in a l w ages to ,,liczba fu ntów szterlingów , k tó re w ypłaca się ro 
botnik o w i w ciągu ro k u ” , n ato m iast real w ages to „liczba d n i roboczych
niezbędnych d o uzyskania tych fu n tó w ” (R icardo , tam że, str. 152).

Poniew aż płaca robocza rów na się artykułom pierwszej po
trzeby robotnika, a w artość tej płacy roboczej (realnej płacy
roboczej) rów na się w artości w spom nianych artykułów pierw 
szej potrzeby, przeto rozumie się samo przez się, że w artość
tych artykułów rów na się realnej płacy roboczej, rów na się
pracy, k tó rą artykuły te m ogą rozporządzać. Jeżeli zm ienia
się w artość of necessaries, to zm ienia się też w artość of real
wages. Przypuśćmy, że necessaries robotnika składają się je
dynie ze zboża i że ilość niezbędnych robotnikow i środków
wyżywienia stanow i 1 kw arter zboża miesięcznie. W artość p ła
cy miesięcznej robotnika rów na się w tedy w artości 1 kw arte
ra zboża; jeżeli w artość kw artera zboża podnosi się albo ob
niża, to podnosi się albo obniża w artość miesiąca pracy. A le
niezależnie od tego, czy w artość kw artera zboża podnosi się
albo obniża (bez w zględu na to, czy k w arter zboża zaw iera
d użo albo m ało pracy), w artość jego rów na się zawsze w artości
jednego miesiąca pracy.
T u w łaśnie m am y ukrytą przyczynę tw ierdzenia A dam a
Smitha, że w raz ze zjawieniem się kapitału, a zatem i pracy
najem nej, w artość produktu nie jest regulow ana przez the
quantity of labour bestow ed upon the produce, but the quantity of labour it can com m and [ilość pracy w ydatkow anej na
wytworzenie tego produktu, lecz przez ilość pracy, którą ów
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p ro d u k t może rozporządzać]. Zm ienia się określana przez czas
pracy w artość zboża (and of other necessaries); dopóki jednak
płaci się the natural price of labour, ilość pracy, którą roz
porządza k w arter zboża, pozostaje bez zmiany. W porów na
niu ze zb o żem praca m a tedy stalą wartość w zględną. D latego
też u Smitha value of labour i value of corn (for fo o d [zam iast
środków wyżyw ienia]. P atrz Deacona H u m e a) l11’! stanow ią
stan d ard measures of value, because a certain quantity of
corn so long as the natural price of labour is paid, com mands
a certain quantity of labour, w hatever be the quantity of labour
bestow ed upon one quarter of corn [standardow e m ierniki
wartości, gdyż dopóki opłaca się natu raln ą cenę pracy, określo
na ilość zboża rozporządza określoną ilością pracy, niezależnie
od tego, jaką ilość pracy w ydatkuje się na w ytw orzenie jedne
go k w artera zboża]. T ak a sama ilość pracy rozporządza zawsze
tak ą sam ą wartością użytkow ą lub rath er [raczej] taka sama
w artość użytkowa rozporządza zawsze taką sam ą ilością pracy.
W ten sposób sam Ricardo określa the value of labour, its
natural price [wartość pracy, jej cenę naturalną], Ricardo m ó
w i: k w arter zboża m a bardzo różną w artość, mimo że zawsze
rozporządza taką sam ą ||6 5 4 | ilością pracy albo mimo że tak a
sama ilość pracy zawsze rozporządza kw arterem zboża. T a k r
mówi A dam Sm ith: bez w zględu na to, jakim zm ianom ule
gałaby określana przez czas pracy w artość k w artera zboża,
robotnik zawsze musi płacić (składać w ofierze) taką samą
ilość pracy, aby kupić ów kw arter. Z m ienia się tedy w artość
zboża, nie zm ienia się zaś w artość pracy, gdyż miesiąc pracy
rów na się jednem u kw arterow i zboża. A i w artość zboża o tyle
tylko się zm ienia, o ile rozpatrujem y pracę, której wym aga
produkcja zboża. Jeżeli natom iast będziem y rozpatryw ali ową
ilość pracy, na którą wym ienia się zboże, którą ono urucha
mia, to w artość jego nie zm ienia się. I w łaśnie dlatego the
quantity of labour, against which a quarter of corn is exchan
ged [ilość pracy, na któ rą wym ienia się kw arter zboża], sta
nowi the standard m easure o f value [standardow y m iernik
wartości], A le w artości innych tow arów ta k m ają się do la
bour, jak m ają się do zboża. D an a ilość zboża com mands
a given quantity of labour. A given quantity of every other
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com modity com mands a certain quantity of corn. H ence every
other com m odity - or rather the value of every other commo
dity is expressed by the quantity of labour it com mands, since
it is expressed by the quantity of corn it com m ands, and the
latter is expressed by the quantity of labour it com mands
[rozporządza d an ą ilością pracy. D a n a ilość każdego innego
tow aru rozporządza określoną ilością zboża. T oteż każdy inny
tow ar - lub raczej w artość każdego innego tow aru - w yraża
się w ilości pracy, k tó rą tow ar ten rozporządza, w yraża się
bowiem w ilości zboża, którą on rozporządza, a ilość zboża
w yraża się w ilości pracy, którą ta ilość zboża rozporządza].
A le co określa stosunek w artości innych tow arów do zboża
(necessaries)? O kreśla go the quantity of labour they com
m and [ilość pracy, którą tow ary te rozporządzają]. A co
określa the quantity of labour they com m and? The quantity
of corn th a t labour com mands [Ilość zboża, któ rą rozporzą
dza praca], Smith m usiał się tu znaleźć w cercie vicieux [błęd
nym kolo]. (Zaznaczymy tu jednak by the by [ubocznie], że
tam , gdzie daje on rzeczywistą analizę, nie ucieka się nigdy
do tej m easure of value.) P onadto miesza on tu, co się też
R icardow i często zdarza, pracę, k tó ra w edług niego i R icarda
jest „podstawą wartości tow arów ” , gdy tymczasem „stosun
kow a ilość pracy niezbędna do ich w ytw orzenia” stanow i
„skalę określającą odpow iednie ilości dóbr, które trzeba d a
wać w zam ian za każdy inny tow ar” (R icardo, tam że, str.
80) - otóż Smith miesza ten im m anentny m iernik w artości
z zew nętrznym m iernikiem , z pieniądzem , który antycypuje
już fa k t określenia wartości.
A dam Smith myli się, kiedy z okoliczności, że określona
ilość pracy może być w ym ieniona na określoną ilość w artości
użytkowych, w nioskuje o tym, iż ta określona ilość pracy sta
nowi m iernik w artości, m a wciąż taką sam ą wartość, gdy
tymczasem ta k a sam a ilość w artości użytkowej może repre
zentow ać zupełnie inną w artość wymienną. A le Ricardo myli
się w dw ojakim sensie, gdyż, po pierwsze, nie pojm uje za
gadnienia, które stało się przyczyną błędu popełnionego przez
Smitha, a po w tóre, nie zw ażając zupełnie na praw o w artości
tow arów i uciekając się do law of supply and dem and [pra-
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w a podaży i popytu], sam określa wartość pracy nie przez
ilość pracy bestow ed upon the force o f labour, b u t upon the
wages alloted to the labourer [w ydatkow aną na wytw orzenie
siły roboczej, lecz przez ilość pracy w ydatkow aną na w ytw o
rzenie płacy przeznaczonej d la robotnika], a więc in fact mó
w i: w artość pracy określana jest przez w artość pieniędzy,
które się za nią płaci! A co określa w artość tych pieniędzy?
Co określa ilość pieniędzy, które płaci się za pracę? O kreśla
ją ilość w artości użytkowych, która dysponuje określoną ilością
pracy lub k tó rą dysponuje określona ilość pracy. W ten sposób
R icardo grzeszy dosłow nie ta k ą sam ą niekonsekwencją, za ja
ką potępiał A dam a Smitha.
Zarazem , jak już w idzieliśm y, nie pozw ala mu to zrozumieć
specyficznej różnicy m iędzy tow arem i kapitałem , m iędzy w y
m ianą tow aru na tow ar i kapitału na tow ar - zgodnie z p ra
wem rządzącym w ym ianą tow arów .
Wyżej przytoczyliśmy następujący przykład: 1 kw arter zbo
ża rów na się jednem u miesiącowi pracy. Przypuśćmy, że 1 m ie
siąc pracy rów na się 30 dniom pracy (dzień pracy trw a 12 go
dzin). W tedy w artość 1 kw artera zboża jest mniejsza od
30 dni pracy. If [Gdyby] 1 k w arter zboża był produktem
30 dni pracy, w artość pracy rów nałaby się jej produktow i. N ie
byłoby w ięc w artości dodatkow ej, a przeto i zysku. N ie było
by kapitału. A zatem w artość 1 kw artera zboża jest w rze
czywistości zawsze mniejsza od 30 dni pracy, jeżeli płacę ro
boczą uiszcza się za 30 dni pracy. W artość dodatkow a zale
ży od tego, w jakim stopniu w artość kw artera zboża mniejsza
jest od 30 dni pracy. N p. 1 kw arter zboża rów na się 25 dniom
pracy. W tedy w artość d o datkow a rów na się 5 dniom pracy,
czyli i/e łącznego czasu pracy. Jeżeli 1 kw arter (8 buszli) rów na
się 25 dniom pracy, to 30 dni pracy rów na się 1 kw arterow i
13/s buszla. W artość 30 dni pracy (czyli płaca robocza) jest
więc zawsze niższa od w artości produktu, który zaw iera 30 dni
pracy. W artość zboża określa zatem nie ||6 5 5 | praca, którą
ono dysponuje, na którą się je w ym ienia, lecz praca, która
jest w nim zaw arta. N atom iast wartość 30 d n i pracy jest
zawsze określana przez 1 kw arter zboża, bez względu na jego
wartość.
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3. W artość dodatkow a / B rak u Ricarda analizy
pochodzenia wartości dodatkow ej.
Pogląd Ricarda na dzień pracy jako na w ielkość stalą]
Jeżeli pom inąć pomieszanie pojęć: labour i siła robocza, tor
R icardo trafnie określa the average wages [przeciętną płacę
roboczą], czyli the value of labour. M ów i, że przeciętnej płacy
roboczej nie określa ani pieniądz, ani środki utrzym ania, które
otrzym uje robotnik, lecz czas pracy, który w ydatkuje się na
jej w ytw orzenie, ilość pracy, która uprzedm iotow iona jest w
środkach utrzym ania robotnika. R icardo nadaje tem u nazw ę:
real wages [realna płaca robocza], (Patrz niżej.)
Z resztą określenie to jest u niego czymś nieodzownym. Po
nieważ the value of labour jest określana przez value niezbęd
nych środków utrzym ania, na które this value is to be expen
ded [wartość ta m a być w ydatkow ana], a the value o f ne
cessaries, like th a t of all other com modities, is determ ined
by the q uantity o f labour bestow ed upon them [wartość arty
ku łó w pierwszej potrzeby, podobnie jak i wszystkich innych
tow arów , określana jest przez ilość pracy w ydatkow anej na
ich w ytw orzenie], przeto z powyższego samo przez się w ynika,
że the value of labour like the value of necessaries, like the
quantity o f labour bestow ed upon these necessaries [wartość
pracy rów na się wartości artykułów pierwszej potrzeby, rów na
się ilości pracy w ydatkow anej na w ytw orzenie tych artykułów
pierwszej potrzeby].
M im o że powyższa form uła jest trafn a (jeżeli pominąć
okoliczność, iż the labour przeciw staw ia się w niej bezpośred
nio kapitałow i), to jednak nie jest w ystarczająca. A by zastą
pić swe wages, poszczególny robotnik reprodukuje - bierze
się więc pod uw agę ciągłość tego procesu - w praw dzie nie
produkuje on bezpośrednio produktów , które stanow ią jego
utrzym anie {może w ytw arzać produkty, które w cale nie wcho
dzą w skład jego konsumpcji, a naw et jeżeli produkuje ne
cessaries, to w skutek podziału pracy produkuje tylko a single
p art of necessaries, f. i. com and gives it only one form [jedną
część artykułów pierwszej potrzeby, np. zboże, i nadaje jej tyl
ko jedną postać] (np. postać of corn, not of bread [zboża,
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a nie chleba])}, produkuje wszakże tow ar, który m a wartość
jego środków utrzym ania, czyli produkuje wartość swych środ
ków utrzym ania. Jeżeli więc rozpatryw ać przeciętną dzienną
konsumpoję robotnika, znaczy to : Czas pracy zaw arty w ne
cessaries, które konsum uje on w ciągu jednego dnia, stanowi
część j e g o dnia pracy. Pracuje on przez część dnia, aby
zreprodukow ać wartość swoich necessaries; tow ar w ytw orzo
ny w ciągu tej części dnia pracy m a taką sam ą w artość, czyli
zaw iera ty leż czasu pracy, co necessaries konsum ow ane przez
robotnika w ciągu jednego dnia. O d wartości owych necessa
ries (a więc od społecznej wydajności pracy, nie zaś od wy
dajności tej poszczególnej gałęzi, w której pracuje robotnik)
zależy, jaką część swego dnia pracy poświęca on na reproduk
cję bądź produkcję wartości swoich środków utrzym ania, czyli
ich ekw iw alentu.
Ricardo zakłada oczywiście, że czas pracy zaw arty w ne
cessaries, które robotnik konsum uje w ciągu jednego dnia,
rów na się czasowi, który robotnik musi w ciągu dnia przepra
cować, aby zreprodukow ać w artość owych necessaries. Ricar
do utru d n ia jednak dociekania i zaciera dokładny obraz sto
sunku, gdyż nie pokazuje bezpośrednio, że część dnia pracy
robotnika przeznaczona jest na reprodukcję wartości jego
własnej siły roboczej. W ynika z tego zamieszanie dw ojakiego
rodzaju. Pochodzenie wartości d odatkow ej pozostaje niezro
zum iałe i dlatego następcy R icarda zarzucali mu, że nie pojął
i nie rozw inął istoty w artości dodatkow ej. Stąd też biorą się
po części ich scholastyczne próby objaśnienia wartości d o d at
kowej. Poniew aż jednak pochodzenie i istota w artości d o d a t
kowej nie znajdują w ten sposób w yraźnego ujęcia, przeto
pracę do d atkow ą plus praca niezbędna, słowem, łączny dzień
pracy uw aża się za wielkość stałą, nie dostrzega się różnic
między w ielkościam i w artości d odatkow ej; pozostaje też nie
zrozum iała produkcyjność kapitału, przym us w ykonyw ania
pracy d o d a tkow ej - z jednej strony w znaczeniu w ytw arzania
absolutnej w artości dodatkow ej, a następnie właściwy kap ita
łowi w ew nętrzny pęd do skracania niezbędnego czasu pra
cy - czyli pozostaje bez objaśnienia historyczna racja bytu k a
pitału. N atom iast A dam Smith znalazł już w łaściw ą formułę.
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Podobnie jak w ielką w agę m iało sprow adzenie value do la
bour, ta k też nie mniejszą w agę m iało sprow adzenie surplus
value do surplus labour, i to w zupełnie w yraźny sposób.
P unkt wyjścia R icarda - to fak t istnienia produkcji kapitali
stycznej. W artość pracy jest mniejsza od w artości produktu,
który ow a praca w ytw arza. W artość produktu jest zatem
większa od w artości pracy, k tó ra w ytw arza produkt, czyli jest
większa od w artości of wages. N adw yżka w artości produktu
ponad w artość of wages stanow i w artość dodatkow ą. (Ricardo
błędnie używa w yrażenia: zysk, identyfikuje tu jednak, jak
już wyżej w skazano, zysk z w artością dodatkow ą i mówi fak
tycznie o w artości dodatkow ej.) To, że w artość produktu jest
większa od w artości of wages, stanow i d la R icarda fakt. A le
Ricardo nie pokazał, w jaki sposób fa k t ten pow staje. Łączny
dzień pracy jest większy od tej części dnia pracy, której wy
m aga produkcja of wages. Pytania, dlaczego ta k się dzieje,
nie znajdujem y u Ricarda. D latego też zakłada on .mylnie, że
w ielkość łącznego dnia pracy jest niezm ienna, z czego bez
pośrednio w ynikają błędne wnioski. D latego powiększenie lub
zmniejszenie w artości dodatkow ej może on objaśnić jedynie
za pomocą w zrastającej lub obniżającej się * wydajności pra
cy społecznej, któ ra w ytw arza necessaries. Innym i słowy, Ri
cardo zna tylko w zględną w artość dodatkow ą.
||6 5 6 1 Rzecz to oczywista, że gdyby robotnik na w ytw orze
nie swych środków utrzym ania (czyli tow arów , których w ar
tość rów na się w artości tych środków utrzym ania) m usiał
przeznaczać cały swój dzień, w artość dodatkow a nie byłaby
możliwa, a więc nie byłaby m ożliw a produkcja kapitalistycz
na, ani też praca najemna. A by produkcja kapitalistyczna
m ogła istnieć, w ydajność pracy społecznej musi osiągnąć dosta
tecznie wysoki stopień rozwoju, aby m ogła pow staw ać jak a
kolw iek nadw yżka łącznego dnia pracy ponad czas pracy
nieodzow ny do reprodukcji of wages, aby m ogła pow staw ać
praca d o d a tkow a takiej lub innej wielkości. A le rów nie oczy
wiste jest i to, że jeżeli przy danym czasie pracy (wielkości
dnia pracy) w ydajność pracy może być bardzo różna, to,
z drugiej strony, przy danej w ydajności pracy czas pracy,
* W r ę k o p is ie : p o d n o sz ąc e j s ię . - R e d .
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wielkość dnia pracy m ogą być też bardzo różne. N ad to ro 
zumie się, że jeżeli niezbędny jest określony poziom rozwoju
wydajności .pracy po to, aby praca dodatkow a m ogła istnieć,
to jednak sam a m ożliw ość istnienia tej pracy dodatkow ej (czyli
istnienie owego nieodzownego m inim um wydajności pracy)
nie stanow i jeszcze o rzeczyw istym istnieniu pracy dodatkow ej.
Aby praca dodatkow a istniała, trzeba dopiero zm usić robotni
ka do pracy ponad w spom niany wyżej czas, taki zaś przy
mus stosuje kapitał. Tego nie znajdujem y u R icarda, a tu
właśnie mamy przyczynę wszystkich w alk o określenie nor
malnego d n ia pracy.
K iedy społeczna wydajność pracy znajduje się na niskim
stopniu rozwoju, kiedy więc praca dodatkow a jest w zględnie
nieznaczna, klasa ludzi żyjących z cudzej pracy jest w stosun
ku do liczby robotników w ogóle niewielka. K lasa ta może
w ydatnie w zrosnąć (proporcjonalnie) w m iarę tego, jak zw ięk
sza się w ydajność pracy, a przeto i w zględna w artość do
datkow a.
N ad to rozum ie się, że w tym samym kraju wartość pracy
jest bardzo różna w różnych okresach, a w różnych krajach w tym samym okresie. Jednakże ojczystą dziedziną produkcji
kapitalistycznej są strefy um iarkow ane. Społeczna wydajność
pracy może być bardzo słabo rozw inięta, a jednak w łaśnie
w produkcji of necessaries ten słaby rozwój może zostać skom 
pensowany, z jednej strony, przez urodzajność czynników na
turalnych (dajm y na to gleby), a z drugiej - przez znikome
potrzeby mieszkańców (wskutek w arunków klimatycznych
itp.) - jedno i drugie w idzim y np. w Indiach. W surowych
w arunkach m inim um płacy roboczej może być w skutek słabo
rozwiniętych potrzeb społecznych bardzo niskie (ilościowo,
jeśli chodzi o w artości użytkowe), a mimo to kosztować dużo
pracy. A le gdyby naw et do w ytw orzenia tego minimum po
trzeba było średniej ilości pracy, w yprodukow ana w artość do
datkow a, aczkolwiek znaczna w stosunku do płacy roboczej
(do niezbędnego czasu pracy), a więc przy wysokiej stopie
wartości dodatkow ej, byłaby - w yrażona w wartościach użyt
kowych - rów nie m izerna (proporcjonalnie) jak sam a płaca
robocza.
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Przypuśćmy, że niezbędny czas pracy rów na się 10 godzi
nom, praca d o d atkow a - 2 godzinom , łączny dzień pracy 12 godzinom. G dyby niezbędny czas pracy rów nał się 12 go
dzinom, praca dodatkow a - 22/s godziny, a łączny dzień pra
cy - 142/s godziny, to w ytw orzone w artości byłyby zupełnie
odm ienne. W pierwszym w ypadku w ytw orzona w artość rów 
n ałaby się 12 godzinom , w drugim w ypadku - 142/s godziny.
T ak samo różniłyby się absolutne wielkości w artości dodatk o 
wych. W pierwszym w ypadku absolutna wielkość w artości do
datkow ej rów nałaby się 2 godzinom , w drugim - 22/s go
dziny. Niem niej jednak stopa wartości dodatkow e), czyli pracy
d o datkow ej, pozostałaby bez zm iany, gdyż 2 :10 = 22/s : 12.
G dyby w drugim w ypadku w yłożony kapitał zm ienny był
większy, to większa byłaby też przywłaszczona sobie przez
ten k ap itał w artość dodatkow a, czyli praca dodatkow a. G dy
by w ostatnim w ypadku praca dodatkow a pow iększyła się
nie o 2/ 5, lecz o 5/s godziny, w obec czego rów nałaby się 3 go
dzinom , a łączny dzień pracy - 15 godzinom, to podniosłaby
się stopa wartości dodatkow e), mim o że w zrósłby niezbędny
czas pracy, czyli w zrosłoby m inim um płacy roboczej, gdyż
2 : 10 = t/s, a 3 : 12 = 1/t. Z arów no jedno, jak i drugie
m ogłoby nastąpić w tedy, kiedy w skutek podrożenia zboża itd.
minimum płacy roboczej podniosłoby się z 10 do 12 godzin.
A więc naw et i w tym w ypadku stopa w artości dodatkow ej
nie tylko mogłaby pozostać bez zm iany, lecz zarów no am ount
[suma], jak i stopa wartości dodatkow ej mogłyby wzrosnąć.
Z ałóżm y jednak, że niezbędna płaca robocza rów na się na
dal 10 godzinom , praca dodatkow a - 2 godzinom , wszystkie
zaś inne w arunki pozostają bez zm iany (a więc nie uw zględ
nia się tu zmniejszonych kosztów produkcji, gdy chodzi o C a
pital constant). Jeżeli robotnik pracuje teraz dłużej o 22/s go
dziny, z czego 2 godziny idą na jego w łasne potrzeby, to 2/s go
dziny stanow ią pracę dodatkow ą. W tym w ypadku płaca ro
bocza i w artość dodatkow a w zrosną rów nom iernie, ale płaca
robocza będzie reprezentow ała więcej, niż wynosi niezbędna
płaca robocza, czyli niezbędny czas pracy.
Skoro bierze się jakąś daną wielkość i dzieli na dw ie części,
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to spraw ą oczywistą jest, że jedna część tylko w tedy może się
powiększyć, kiedy druga zm niejsza się, i vice versa. A le zgoła
inaczej dzieje się przy wielkościach w zrastających (zmiennych).
A dzień pracy jest w łaśnie ta k ą wielkością w zrastającą (do
póki nie wywalczono jeszcze norm alnego dnia pracy). Jeżeli
chodzi o takie w ielkości, to obie części m ogą w zrastać, bądź
to rów nom iernie, bądź też nierów nom iernie. W zrastanie jednej
z nich nie jest uzależnione od zm niejszania się drugiej, i vice
versa. Stanow i to też jedyny w ypadek, kiedy płaca robocza
i w artość dodatkow a m ogą pod względem wartości w ym ien
nej wzrastać razem , i to naw et, być może, równomiernie. To,
że możliwy jest podobny w zrost pod w zględem w artości użyt
kowej, rozum ie się samo przez się. W artość użytkow a może
powiększać się, ||6 5 7 | mimo że w artość of labour, dajm y na
to, się zmniejsza. O d 1797 do 1815 r., kiedy to w A nglii cena
zboża, a także i nom inalna płaca robocza poszły w górę, dzień
pracy w głównych gałęziach przemysłu, które znajdow ały się
w tedy w fazie gw ałtownego rozw oju, bardzo się przedłużył,
co, jak sądzę, zaham ow ało spadek stopy zysku (wstrzymało
bowiem spadek stopy w artości dodatkow ej). Jednakże w takim
w ypadku norm alny dzień pracy przedłuża się bez w zględu
na okoliczności i odpow iednio do tego zmniejsza się norm alny
okres życia robotnika, a więc norm alny okres funkcjonow ania
jego siły roboczej. N astępuje to w tedy, kiedy takie przedłuże
nie d n ia pracy m a charakter stały. Jeżeli jest ono tylko czaso
w e i m a na celu skom pensow anie czasowego podrożenia płacy
roboczej, to może nie mieć (z w yjątkiem w ypadków , kiedy
chodzi o dzieci i kobiety) innych następstw niż w strzym anie
spadku stopy zysku w przedsiębiorstw ach, w których przedłu
żenie czasu pracy jest m ożliwe ze w zględu na ich charakter.
(N ajrzadziej zdarza się to w rolnictwie.)
R icardo w cale tego nie uw zględnił, nie b ad a bowiem ani
pochodzenia w artości dodatkow ej, ani też absolutnej wartości
d odatkow ej, w skutek czego uw aża, iż dzień pracy jest w iel
kością daną. Toteż gdy chodzi o przytoczony wyżej w ypadek,
m ylne jest sform ułow ane przez Ricarda prawo, w myśl które
go w artość dodatkow a i płaca robocza (mówi on błędnie: zysk
i płaca robocza) mogą podnosić się lub spadać - pod w zglę
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d em w artości wymiennej - tylko w odw rotnym do siebie sto
sunku.
W eźm y dw a w ypadki. W pierwszym niezbędny czas pracy
pozostaje bez zm iany, nie zm ienia się też praca dodatkow a.
M am y tedy 10 + 2; dzień pracy rów na się 12 godzinom,
w artość do datkow a - 2 godzinom ; stopa w artości dodatk o 
wej - l/s.
[D rugi w ypadek.] N iezbędny czas pracy pozostaje bez zm ia
ny; praca dodatkow a w zrasta z 2 do 4 godzin. A więc dzień
pracy = 10 + 4 = 14 godzinom ; w artość dodatkow a rów na
się 4 godzinom ; stopa w artości dodatkow ej rów na się 4 :10 =
= 4/io = 2h W obu w ypadkach niezbędny czas pracy pozostaje bez
zmiany, ale w artość dodatkow a jest w pierwszym w ypadku
dw a razy mniejsza niż w drugim , a dzień pracy w drugim
w ypadku jest o l/e większy niż w pierwszym. N astępnie, wy
tw orzone wartości, odpow iednio do ilości pracy, bardzo by
się różniły, chociaż płaca robocza jest taka sam a; w pierwszym
wypadku w ytw orzona w artość rów nałaby się 12 godzinom,
w drugim rów nałaby się 12 + 12/e = 14. B łędne jest więc
tw ierdzenie, że jeżeli płaca robocza (pod względem wartości,
pod w zględem niezbędnego czasu pracy) jest taka sama, to
wartości dodatkow e zaw arte w dwóch tow arach tak się m ają
do siebie, jak zaw arte w tych tow arach ilości pracy. Jest to
słuszne w tym tylko w ypadku, kiedy norm alny dzień pracy
jest taki sam.
Przypuśćmy jeszcze, że w skutek wzmożonej produkcyjnej
siły pracy niezbędna płaca robocza zmniejsza się z 10 do 9 go
dzin (chociaż pozostaje bez zmiany, jeżeli w yraża się ją w w ar
tościach użytkowych, na które się ją w ydatkuje) i w takim
samym stosunku zmniejsza się dodatkow y czas pracy z 2 go
dzin do 1+5 (9/s). W tym w ypadku 10 ; 9 = 2 : l 4/s. D o d a t
kowy czas pracy zmniejszyłby się więc w takim samym sto
sunku, jak niezbędny czas pracy. Stopa w artości dodatkow ej
pozostałaby w obu w ypadkach ta k a sama, jeżeli bowiem 2 =
= 10/ 5, a l 4/5 = 9l 5, to l 4/5 ; 9 = 2 : 10. Ilość w artości użyt
kowych, k tó rą m ożna by nabyć za w artość dodatkow ą, pozo
stałaby też, w myśl założenia, ta k a sama. (Dotyczyłoby to
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jednak tylko tych w artości użytkowych, które są artykułam i
pierwszej potrzeby.) D zień pracy zmniejszyłby się z 12 godzin
do 10Vs godziny. M asa w artości, k tó rą w yprodukow ano by
w drugim w ypadku, byłaby mniejsza niż w pierwszym. I m i
mo tych nierównych ilości pracy stopa w artości dodatkow ej
byłaby w obu w ypadkach jednakow a.
R ozpatrując w artość dodatkow ą rozróżnialiśm y w artość d o 
datkow ą i stopę w artości dodatkow ej. W artość dodatkow a
rozpatryw ana w stosunku do jednego dnia pracy rów na się
absolutnej liczbie godzin, któ rą reprezentuje: 2, 3 etc. Stopa
w artości dodatkow ej rów na się stosunkowi tej liczby godzin
do liczby godzin, które składają się na niezbędny czas pracy.
Rozróżnienie to jest już dlatego bardzo w ażne, że w skazuje
na niejednakow ą długość dnia pracy. Jeżeli w artość dodatk o 
w a rów na się 2 godzinom , to rów na się t/s, gdy niezbędny
czas pracy rów na się 10 godzinom, i rów na się l/e, gdy
niezbędny czas pracy rów na się 12 godzinom. W pierwszym
w ypadku dzień pracy rów na się 12 godzinom , w drugim 14 godzinom. W pierwszym w ypadku stopa w artości d o d a t
kowej jest w iększa, a przy tym robotnik pracuje w ciągu dnia
przez mniejszą liczbę godzin. W drugim w ypadku stopa w ar
tości dodatkow ej jest mniejsza, w artość siły roboczej w iększa,
a przy tym robotnik pracuje w ciągu dnia przez większą liczbę
godzin. T utaj w idzim y, że przy nie zm ieniającej się w artości
dodatkow ej (ale niejednakow ym dniu pracy) stopa wartości
dodatkow ej może być różna. W przytoczonym wyżej w ypad
ku, 10 : 2 i 9 : 14/ 5, w idzieliśm y, że przy nie zm ieniającej się
stopie w artości dodatkow ej (ale niejednakow ym dniu pracy)
sam a w artość dodatkow a może być różna (w jednym w y p a d •
ku - 2, w drugim - l 4/s).
Wyżej (ch. II) pokazałem już, że jeżeli dany jest dzień pracy
(jego długość), a także niezbędny czas pracy, a więc jeżeli d a 
na jest stopa w artości dodatkow ej, to m asa wartości dod atk o 
wej zależy od liczby robotników zatrudnionych równocześnie
przez ten sam k apitał i114'. Była to teza tautologiczna. Jeżeli
bowiem 1 dzień pracy przynosi mi 2 dodatkow e godziny, to
12 dni pracy przynoszą mi 24 dodatkow e godziny albo 2 do
datkow e dni. T eza ta nabiera jednak w ielkiej w agi przy
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określaniu zysku, który rów na się stosunkowi w artości d o d at
kowej do wyłożonego kapitału, zależy więc od absolutnej w iel
kości w artości dodatkow ej. M a to doniosłe znaczenie, gdyż
kapitały jednakow ej wielkości, ale o różnym składzie orga
nicznym, zatrudniają niejednakow ą liczbę robotników , a za
tem muszą w ytw arzać niejednakow ą w artość dodatkow ą, a za
tem i niejednakow y zysk. Przy zmniejszającej się stopie w ar
tości dodatkow ej zysk może się powiększać, a przy zwiększa
jącej się stopie w artości dodatkow ej może się zmniejszać albo
pozostaw ać bez zm iany, kiedy zw iększanie się lub zm niejszanie
stopy wartości dodatkow ej jest kom pensow ane przez przeciw
staw ny ruch liczby zatrudnionych robotników . W idzim y tu
na pierwszy rzut oka, jak w ielki b łąd popełnia się, identyfi
kując praw a, ||6 5 8 | które rządzą zwiększaniem się i zm niej
szaniem w artości dodatkow ej, z praw am i, które rządzą zw ięk
szaniem się i zm niejszaniem zysku. K iedy rozpatruje się samo
proste praw o w artości dodatkow ej, tautologią w ydaje się te
za, że przy danej stopie w artości dodatkow ej (i danym dniu
pracy) absolutna suma w artości dodatkow ej zależy od ilości
zastosowanego kapitału. W zrost bowiem tej ilości kapitału
oraz w zrost liczby zatrudnionych równocześnie robotników są
w myśl założenia czymś identycznym, czyli jedynie wyrazem
tego samego faktu. Jeżeli wszakże przechodzi się do rozpatry
w ania zysku, kiedy przy kapitałach jednakow ej wielkości ilość
zastosow anego kapitału łącznego i liczba zatrudnionych robot
ników bardzo się od siebie różnią, zrozum iałe staje się doniosłe
znaczenie owego praw a.
Punktem wyjścia rozw ażań R icarda są tow ary, których w ar
tość jest dana, czyli tow ary, które reprezentują daną ilość
pracy. A przy takim punkcie wyjścia absolutna w artość do
datkow a i w zględna w artość dodatkow a w ydają się na pozór
zawsze identyczne. (Tłumaczy to w każdym razie jednostron
ność sposobu postępow ania R icarda i zgadza się z całą w ła
ściwą mu m etodą badań, która na tym polega, że za punkt
wyjścia bierze on wartość tow arów określaną przez zaw arty
w nich dany czas pracy, a następnie bada, w jakim stopniu
o ddziaływ a na to płaca robocza, zysk etc.) Tymczasem ów
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pozór myli, nie chodzi tu bowiem o tow ar, lecz o produkcję
kapitalistyczną, o tow ary jako produkty kapitału.
Przypuśćmy, że jakiś k apitał zatrudnia określoną liczbę ro
botników , np. 20, i że płaca robocza rów na się 20 f. szt. A by
uprościć spraw ę, załóżmy, że capital fixe rów na się zeru, czyli
w cale nie bierzem y go w rachubę. Przypuśćmy, że tych 20 ro
botników , pracując po 12 godzin na dobę, przerabia na przę
dzę baw ełnę w artości 80 f. szt. Jeżeli funt baw ełny kosztuje
1 szyling, to 20 funtów baw ełny kosztuje 1 f. szt., a 80 f. szt.
rów na się 1600 funtom bawełny. Jeżeli 20 robotników w ciągu
12 godzin przerabia na przędzę 1600 funtów baw ełny, to
w ciągu jednej godziny przerabia isoo/12 funta, czyli 1331/*
funta. Jeżeli więc "niezbędny czas pracy rów na się 10 godzi
nom, to czas pracy dodatkow ej rów na się 2 godzinom, któ re
rów nają się 266% funta przędzy. W artość 1600 funtów przę
dzy wynosi 104 f. szt. Jeżeli bowiem 10 godzin pracy rów na
się 20 f. szt., to 1 godzina pracy rów na się 2 f. szt., a 2 godzi
ny pracy rów nają się 4 f. szt., 12 godzin pracy rów na się więc
24 f. szt. (80 f. szt. [m ateriał surowy] + 24 f. szt. =
= 104 f. szt.).
Jeżeli jednak założymy, że dodatkow a praca robotników
trw ała 4 godziny, to prod u k t tej pracy będzie rów nał się
8 f. szt. (mam na myśli w artość dodatkow ą, którą w ytw arza
ją robotnicy, ich prod u k t rów na się in fact 28 f. s z t.[115]).
Łączny p ro d u k t rów na się 121Vs f. szt. tn 1, a te 121V3 i- szt.
rów nają się 1866% funta przędzy. Poniew aż w arunki pro
dukcji nie zm ieniły się, 1 funt przędzy m iałby n adal taką
sam ą w artość; zaw ierałby nadal taki sam czas pracy. Z godnie
z założeniem , niezbędna płaca robocza też nie uległaby zm ia
nie (jej w artość, zaw arty w niej czas pracy).
Bez w zględu na to, czy te 1866% funta przędzy w ytw a
rzano by w w arunkach wymienionych w pierwszym czy też
drugim w ypadku, czyli z zastosow aniem 2 albo 4 godzin p ra
cy dodatkow ej, w obu w ypadkach m iałyby one jednakow ą
wartość. M ianow icie za 26 6 % funta baw ełny, które dodatk o 
wo przekształcono w przędzę, prócz dawnych 1600 funtów
baw ełny, zapłacono 131/2 f. szt. Jeżeli dodam y tę kw otę do
80 f. szt., stanowiących cenę 1600 funtów baw ełny, to otrzy
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mamy 93V3 f. szt. i w obu w ypadkach 4 dodatkow e godziny
przepracow ane przez 20 robotników rów nają się 8 £. szt.
Łącznie n a pracę [nowo dołączoną] - 28 f. szt., czyli w artość
18662/3 fu n ta przędzy rów na się 121*/s i- szt. Płaca robocza
jest w obu w ypadkach ta k a sama. W obu w ypadkach jeden
funt przędzy kosztuje l 3/io szylinga. Poniew aż w artość funta
baw ełny rów na się 1 szylingowi, na pracę nowo dołączoną
pozostałoby w 1 funcie przędzy w obu w ypadkach po 3/io szy
linga = 33/5 pensa (czyli 18/s pensa).
Niem niej jednak w w arunkach, o których była wyżej mo
wa, stosunek w artości do w artości dodatkow ej w każdym fun
cie przędzy bardzo by się różnił. Poniew aż w pierwszym wy
padku niezbędna praca rów na się 20 f. szt., praca dod atk o 
w a - 4 f. szt., czyli niezbędna praca wynosi 10 godzin, praca
do datk o w a - 2 godziny, praca dodatkow a tak się m a do p ra
cy niezbędnej, jak 2 : 10 = 2/io = 1/s. (Tak samo 4 £. szt. :
: 20 f. szt. = V 20 = Vs.) W 33/5 pensa, reprezentujących
nowo dołączoną pracę zaw artą w 1 funcie przędzy, praca
nieopłacona stanow i więc w tym w ypadku 1/ 5, to znaczy wy
nosi 18/25 pensa, czyli 72/25 fartinga, tj. 222/25 fartinga. W d ru 
gim natom iast w ypadku niezbędna praca wynosi 20 f. szt.
(10 godzin pracy), praca d o datkow a - 8 f. szt. (4 godziny
pracy). Praca d o d atkow a tak by się m iała do niezbędnej, jak
8 : 20 = 8/20 = 4/io = 2/s- A więc w 33/s pensa, reprezen
tujących nowo dołączoną pracę zaw artą w 1 funcie przędzy,
łączna praca nieopłacona stanow iłaby 2/s, a w ięc w ynosiłaby
ów/as fartinga, czyli 1 pens 18/25 fartinga. Chociaż 1 funt
przędzy m a w obu w ypadkach ta k ą sam ą w artość i chociaż
w obu w ypadkach robotnicy otrzym ują ta k ą samą płacę robo
czą, to jednak w artość dodatkow a, zaw arta w 1 funcie przę
dzy, ||6 5 9 | jest w jednym w ypadku d w a razy w iększa niż
w drugim . W jednostce tow aru, jako w odpow iedniej części
produktu, stosunek m iędzy w artością pracy i w artością d o d at
kow ą musi, rzecz prosta, być taki sam jak w łącznym pro
dukcie.
W jednym w ypadku k apitał wyłożony na baw ełnę rów na
się 931/3 f. szt. A ile wynosi k apitał wyłożony na płacę robo
czą? Płaca robocza, w yłożona w tym w ypadku na przetworze35 - M a rk s , E n g e ls - D z ie ła , A 26
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nie w przędzę 1600 funtów baw ełny, rów na się 20 f. szt.,
a więc płaca, w yłożona na przetw orzenie w przędzę dodatk o 
wych 2662/3 funta baw ełny, wynosi 3 1/3 f. szt. Łączna płaca
robocza rów na się zatem 23V3 f. szt. Cały zaś łączny w yda
tek rów na się kapitałow i w wysokości 93V3 + 23Vs f- szt. =
= 1162/ 3 f. szt. P ro d u k t rów na się 1211/s f. szt. (D odatkow o
wyłożone na k ap itał [zmienny] 3V 3 f. szt. przyniosłyby tutaj
zaledw ie 13V3 szylinga [czyli 2/3 f. szt.] w artości dodatkow ej.
20 f. szt. : 4 f. szt. = 3V s f. szt. : 2/3 f. szt.)
N atom iast w drugim w ypadku w yłożony k apitał wynosiłby
tylko 931/ 3 f. szt. + 20 f. szt. = 113V3 f. szt., a w artość
d o d atkow a w wysokości 4 f. szt. pow iększyłaby się o d o d at
kow e 4 f. szt. W obu w ypadkach w ytw arza się takie same
ilości przędzy i każda z tych ilości m a taką samą w artość,
czyli każda reprezentuje taką sam ą łączną ilość pracy. A le te
jednakow e łączne ilości pracy zostały uruchom ione przez k a
pitały niejednakow ej w ielkości, chociaż płaca robocza w obu
w ypadkach jest taka sam a; natom iast długość dni roboczych
jest różna i dlatego różne są ilości pracy nieopłaconej. Jeżeli
będziem y rozpatryw ali poszczególny funt przędzy, okaże się,
że płaca robocza w ydatkow ana na jego wytw orzenie, czyli
ilość zaw artej w nim pracy opłaconej, jest różna. T aka sama
płaca robocza dzieli się tu m iędzy w iększą ilość tow aru, nie
w skutek tego, że praca jest w jednym w ypadku wydajniejsza
niż w drugim , lecz dlatego, że łączna ilość nieopłaconej pracy
dodatkow ej, którą uruchom iono w jednym w ypadku, jest
większa od uruchomionej w drugim w ypadku. Toteż za po
mocą takiej sam ej ilości pracy opłaconej produkuje się w jed
nym w ypadku więcej funtów przędzy niż w drugim , chociaż
w obu w ypadkach produkuje się takie same ilości przędzy
i reprezentują one jednakow e ilości łącznej pracy (opłaconej
i nieopłaconej). G dyby natom iast w drugim w ypadku w ydaj
ność pracy w zm ogła się, to w e wszelkich w arunkach (bez
w zględu na to, jak ukształtow ałby się stosunek w artości d o 
datkow ej do kapitału zmiennego) obniżyłaby się w artość funta
przędzy.
W takim więc w ypadku niesłuszne byłoby tw ierdzenie, że
ponieważ d ana jest wartość funta przędzy, rów nająca się 1 szy
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lingowi 33/5 pensa, oraz w artość dołączonej pracy, rów nająca
się 33/5 pensa, a płaca robocza pozostaje w myśl założenia
taka sam a, czyli niezbędny czas pracy pozostaje taki sam - że
dlatego w artość dodatkow a musi pozostać ta k a sama i dw a
kapitały w pozostałych jednakow ych w arunkach produkow a
łyby przędzę z jednakow ym zyskiem. Byłoby to słuszne, gdyby
chodziło o jeden funt przędzy, ale tu chodzi o kapitał, który
w yprodukow ał 18662/3 funta przędzy. Po to, aby dociec, ja
kiej wielkości zysk (a w łaściw ie jakiej wielkości w artość do
datkow ą) osiąga ten k ap itał na jednym funcie przędzy, m u
simy wiedzieć, jaka jest długość dnia pracy albo jaką ilość
nieopłaconej pracy (przy danej jej w ydajności) urucham ia ten
kapitał. A le z jednostki tow aru nie m ożna się tego dopatrzyć.
A więc u R icarda znajdujem y jedynie analizę tego, co ja
nazw ałem w zględną wartością dodatkow ą. Ricardo wychodzi
z założenia (z którego w idocznie wychodzili też Smith i jego
poprzednicy), że wielkość dnia pracy jest dana. (Smith co
najwyżej w spom ina o różnicach wielkości dnia pracy w róż
nych gałęziach pracy, które to różnice znoszą się lub kom pen
sują w skutek stosunkowo większej intensywności pracy, jej
trudnego, odpychającego charakteru itp.) W ychodząc z tego
założenia, Ricardo na ogół trafnie analizuje w zględną w artość
dodatkow ą. Zanim scharakteryzujem y główne punkty odpo
w iednich jego w yw odów , przytoczymy jeszcze kilka uryw ków ,
które ilustrują jego koncepcję.
„P raca m iliona ro b o tn ik ó w w przem yśle będzie zaw sze w ytw arzała
ta ką sam ą w artość, ale

nie

zaw sze ta k ie

sam o

bogactw o”

(tam że,

str. 3 2 0 ).

Znaczy to, że prod u k t ich pracy w ciągu jednego dnia b ę
dzie zawsze produktem m iliona dni pracy, będzie zawsze za
w ierał ta ki sam czas pracy, co jest niesłuszne lub mogłoby być
tylko wówczas słuszne, kiedy by taki sam norm alny dzień p ra 
cy w prow adzono wszędzie, uw zględniając przy tym the different difficulties etc. of d ifferent branches of labour [różne
trudności itd. w różnych gałęziach pracy].
A le naw et w tedy powyższa teza jest m ylna w tej ogólnej
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formie, w której ją tu w yrażono. Przypuśćmy, że norm alny
dzień pracy rów na się 12 godzinom. W yrażony w pieniądzu
pro d u k t roczny jednego robotnika rów na się, dajm y na to,
50 f. szt., w artość zaś pieniądza nie ulega zmianie. W takim
razie roczny prod u k t m iliona robotników będzie się zawsze
rów nał 50 m ilionom f. szt. Przypuśćmy, że niezbędna praca
rów na się 6 godzinom , w obec czego k apitał wyłożony na płace
d la tego m iliona robotników wynosi rocznie 25 000 000 f. szt.
W artość do datkow a rów na się także 25 milionom f. szt. P ro
d u k t rów nałby się zawsze 50 m ilionom, bez w zględu na to,
czy robotnicy otrzym ują 25, 30 czy też 40 milionów. A le
w pierwszym w ypadku w artość dodatkow a rów nałaby się
25 m ilionom, w drugim - 20 m ilionom, a w trzecim - 10 mi
lionom. R icardo m iałby słuszność, gdyby wyłożony kap itał
sk ład ał się w yłącznie z kapitału zm iennego, czyli tylko z k a
pitału, który w ykłada się na plącę roboczą owego m iliona lu
dzi. T oteż m a on tylko w jed n ym w ypadku rację, kiedy m ia
nowicie łączny k apitał rów na się kapitałow i zm iennem u; prze
słanka ta przew ija się w szędzie zarów no u Ricarda, jak
i u A dam a Smitha, ||660| gdy mówi on o kapitale całego
społeczeństw a; jednakże w w arunkach produkcji kapitalistycz
nej podobna sytuacja nie istnieje w ani jednej gałęzi produkcji,
a tym bardziej nie istnieje w łącznej produkcji całego społe
czeństwa.
T a część kapitału stałego, która w chodzi do procesu pracy,
nie uczestnicząc w procesie tw orzenia w artości, nie wchodzi
do produktu (do wartości produktu), przeto nic interesuje
nas ona tutaj, jako że chodzi nam o wartość produktu roczne
go, mimo że przy określaniu ogólnej stopy zysku uw zględnie
nie owej części kapitału stałego odgryw a doniosłą rolę. In a
czej jednak m a się spraw a z tą częścią kapitału stałego, która
w chodzi do produktu rocznego. W idzieliśm y już, że pew na
część tej części kapitału stałego bądź to, co w jednej sferze
produkcji w ystępuje jako k apitał stały, “w ystępuje w ciągu
tego samego rocznego okresu produkcji jako bezpośredni pro
d u k t pracy w obrębie innej sfery produkcji; że zatem znaczna
część lokow anego dorocznie kapitału, która z punktu w idze
nia kapitalisty indyw idualnego bądź też poszczególnej sfery
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produkcji w ystępuje jako kapitał stały, sprow adza się z punktu
w idzenia społeczeństwa lub klasy kapitalistów do kapitału
zm iennego. T a część zaw arta jest więc w owych 50 milionach,
w tej ich części, któ ra stanow i kapitał zmienny, czyli wyłożo
na została na płacę roboczą.
A le inaczej m a się spraw a z tą częścią kapitału stałego, k tó 
ra zostaje skonsum owana, aby zastąpić k apitał stały skonsu
m owany w przemyśle i rolnictw ie, ze skonsum owaną częścią
kapitału stałego czynnego w tych gałęziach produkcji, które
w ytw arzają k apitał stały, m ateriał surowy w jego pierwotnej
postaci, capital fixe [kapitał trw ały] oraz m atières instrum en
tales [m ateriały pomocnicze]. W artość tej części kapitału sta
łego zjaw ia się ponow nie, zreprodukow ana jest w produkcie.
I od istniejącej w danej chwili wielkości tej części (jeżeli za
łożyć, że wydajność pracy nie ulega zm ianie; bez w zględu
jednak na jakiekolw iek zmiany wydajności pracy, ta część k a
p itału stałego m a zawsze okreśłoną wielkość) zależy całkowi
cie, w jakiej proporcji w chodzi ona do w artości całego pro
duktu. (Biorąc przeciętnie, pom ijając pew ne w yjątki, które
zdarzają się w rolnictw ie, od wielkości tego kapitału stałego
stanowiącego przesłankę pow stania produkcji będzie oczywi
ście zależała także ilość produktów , czyli w ytw orzone przez
1 m ilion ludzi bogactwo, w takim znaczeniu, w jakim Ricardo
odróżnia je od vaiue.) T a część w artości produktu nie istnia
łaby bez nowej pracy rocznej owego m iliona ludzi. Z drugiej
strony, bez wspom nianego kapitału stałego, istniejącego nie
zależnie od pracy rocznej m iliona ludzi, praca m iliona ludzi
nic przyniosłaby tej ilości produktów . K ap itał stały, o którym
mowa, w chodzi do procesu pracy jako w arunek produkcji, ale
nie poświęci się ani jednej dodatkow ej godziny pracy, aby tę
część kapitału stałego zreprodukow ać pod względem wartości.
Jako w artość część ta nie jest przeto wynikiem pracy rocznej,
chociaż bez tej pracy rocznej nie zreprodukow ano by jej w ar
tości.
Jeżeli przypuścimy, że część kapitału stałego, która wchodzi
do produktu, rów na się 25 milionom, to w artość produktu w y
tworzonego przez 1 milion robotników rów nałaby się 75 m ilio
nom ; gdyby w chodząca do produktu część kapitału stałego
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rów nała się 10 m ilionom, w artość owego produktu rów nałaby
się tylko 60 m ilionom itd. A poniew aż w procesie rozwoju
kapitalistycznego w zrasta k apitał stały w stosunku do zmien
nego, przeto w artość produktu rocznego wytw orzonego przez
1 m ilion robotników będzie ujaw niała tendencję do ciągłego
w zrastania w takim stosunku, w jakim w zrasta praca miniona,
która stanow i czynnik uczestniczący w rocznej działalności
produkcyjnej owego m iliona ludzi. Z powyższego w ynika już,
że R icardo nie mógł zrozumieć ani istoty akum ulacji, ani n a
tury zysku.
W raz ze wzrostem kapitału stałego w stosunku do zm ien
nego w zrasta też w ydajność pracy, w zrastają w yprodukow ane
siły wytwórcze, którym i gospodarzy praca społeczna. Co
praw da, w skutek tej w łaśnie wzmożonej wydajności pracy
część istniejącego kapitału stałego traci w ciąż na wartości,
gdyż w artości jej nie określa czas pracy, który kosztow ała ona
pierw otnie, lecz czas pracy, za pom ocą którego można ją zre
produkow ać, a ten czas pracy zmniejsza się stale w m iarę tego,
jak w zrasta w ydajność pracy. Chociaż więc w artość kapitału
stałego nie w zrasta proporcjonalnie do jego ilości, to jednak
w zrasta, gdyż ilość jego rośnie jeszcze szybciej, niż spada jego
wartość. A le do poglądów R icarda na akum ulację powrócimy
później.
Jednakże już na podstaw ie powyższego rozumie się, że je
żeli dzień pracy jest dany, w artość produktu rocznej pracy
m iliona ludzi będzie bardzo różna w zależności od niejedna
kowej ilości kapitału stałego, który wchodzi do produktu, oraz
że w artość ta, mimo w zrastającej w ydajności pracy, będzie
większa tam , gdzie kapitał stały stanow i znaczną część łącz
nego kapitału, niż w w arunkach społecznych, w których sta
nowi on stosunkowo nieznaczną część tego kapitału. W raz z po
stępem wydajności pracy społecznej, którem u - jak to obser
wujemy - tow arzyszy w zrastanie kapitału stałego, kapitałow i
jako takiem u będzie dlatego przypadała w udziale zwiększa
jąca się w ciąż stosunkowo część rocznego produktu pracy,
a tym samym w łasność kapitalistyczna (pom ijam y tu dochód)
będzie się nieustannie pow iększała, ta zaś część w artości, którą
stw arza poszczególny robotnik, a naw et cala klasa robotnicza,
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będzie się coraz bardziej zm niejszała ||6611 w stosunku do
produktu ich minionej pracy przeciw staw iającego się im w roli
kapitału. D latego też coraz bardziej w zm aga się obcość i prze
ciwieństwo pom iędzy siłą roboczą i obiektywnymi w arunkam i
pracy, k tó re usam odzielniły się w postaci kapitału. (Pomijamy
tu k ap itał zmienny, tę część produktu pracy rocznej, która
nieodzow na jest do reprodukcji klasy robotniczej; ale same
te środki utrzym ania klasy robotniczej przeciw staw iają się jej
w charakterze kapitału.)
Pogląd R icarda, że dzień pracy jest wielkością daną, ogra
niczoną, ustaloną ilościowo, znajdujem y rów nież i w innych
miejscach jego dzieła, o czym świadczą następujące przykłady:
„łączna w artość płacy roboczej i zysku pozostaje zaw sze taka sam a"
(tam że, str. 49 9 , w ch. X X X II, „P oglądy p an a M althusa na re n tę ” ).

co innymi słowy oznacza tylko, że czas pracy (dzień pracy),
którego produkt zostaje podzielony m iędzy wages of labour
an d profits of stock, jest zawsze taki sam, jest wielkością
stalą.
„Ł ączna

w artość płacy

roboczej

i zysku

pozostanie

bez Zm iany"

(tam że, str. 491, odsyłacz).

N ie trzeba pow tarzać, że przez słowo „zysk” należy tu
zawsze rozumieć surplus value.
„Ł ączna w artość płacy roboczej 1 zysku pozostanie Zawsze bez zm ia
ny" (tam że, str. 4 9 0 /4 9 1 ).
„P łacę roboczą należy oceniać w edług jej rzeczyw istej w artości, m ia
now icie w ed łu g ilości pracy i kapitału, k tó re zastosow ano do je j w y 
tw orzenia, nie zaś w ed łu g jej w artości nom inalnej w yrażonej b ąd ź to
w ku rtk ach , kapeluszach, pien iądzu, b ądź też w zbożu” (tam że, ch. I,
„ O w artości", str. 50).

W artość środków utrzym ania, które otrzym uje robotnik
(które nabyw a za swą płacę roboczą), w artość zboża, odzieży
itp., określana jest przez łączny czas pracy niezbędny do wy
545

R o zd zia ł piętn a sty

tw orzenia tych środków ; określana jest zarów no przez ilość
pracy bezpośredniej, jak i przez ilość pracy uprzedm iotow io
nej necessary for their production [niezbędnej do ich w ypro
dukow ania]. R icardo gm atw a jednak zagadnienie przez to, że
nie form ułuje go w sposób sprecyzowany, że nie mówi w edług
„their real value, viz. th a t quantity of their w orking day re
quired to reproduce the value of their own necessaries, the
equivalent of the necessaries p aid of them , or exchanged for
their labour” [„jej rzeczyw istej wartości, mianowicie w edług
wielkości tej części jego [robotnika] d nia pracy, która nie
zbędna jest, aby zreprodukow ać w artość nieodzownych dla
niego artykułów pierwszej potrzeby, ekw iw alentu, który płaci
się za te artykuły pierwszej potrzeby lub wym ienia się na jego
pracę”]. T he real wages należałoby określić za pomocą ave
rage tim e [przeciętnego czasu], w ciągu którego robotnik musi
w ydatkow ać codziennie swą pracę, aby w yprodukow ać lub
zreprodukow ać swą w łasną płacę roboczą.
„ R o b o tn ik tylko w ted y otrzym uje praw dziw ie w ysoką cenę za swą
p racę, k ied y za sw ą plącę roboczą m oże nabyć p ro d u k t pokaźnej ilości
pracy” (tam że, str. 3 2 2 ).

4.
W zględna wartość dodatkow a
\A naliza w zględnej płacy roboczej naukow ą zasługą Ricarda]
W zględna w artość dodatkow a jest in fact jedyną form ą w ar
tości dodatkow ej, którą R icardo analizuje pod m ianem zysku.
[Ujmuje on spraw ę w następujący sposób:]
Ilość pracy, której w ym aga produkcja tow aru i któ rą tow ar
zaw iera, określa jego w artość, toteż w artość ta jest wielkością
daną, określoną. O w a wielkość ulega podziałow i m iędzy ro
botnika najem nego i kapitalistę. (Ricardo, podobnie jak Smith,
nie bierze tu pod uw agę kapitału stałego.) U dział jednego
z nich może oczywiście w zrosnąć lub zmniejszyć się tylko o ty
le, o ile u d ział drugiego zm niejsza się lub w zrasta. Poniew aż
w artość swą tow ary zaw dzięczają pracy robotników , przeto
w e wszelkich w arunkach sam a ta praca stanow i konieczną
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przesłankę, która wszakże może istnieć tylko w tedy, kiedy
robotnik żyje i utrzym uje się, czyli otrzym uje niezbędną płacę
roboczą (minimum płacy roboczej, płacę roboczą, która równa
się w artości siły roboczej). A więc płaca robocza i w artość
d o d atkow a - te dw ie kategorie, na które dzieli się w artość
tow aru, czyli sam produkt - m ają się do siebie nie tylko
w stosunku odw rotnie proporcjonalnym , lecz prius, moment
decydujący, stanow i tu ruch płacy roboczej. W zrost albo też
spadek płacy roboczej w ywołuje przeciw staw ny ruch po stro
nie zysku (wartości dodatkow ej). Płaca robocza podnosi się
lub spada nie dlatego, że spada lub podnosi się zysk (wartość
d o datkow a), lecz przeciwnie, w artość dodatkow a (zysk) spada
lub podnosi się dlatego, że podnosi się lub spada płaca robo
cza. P rodukt dod a tko w y (należałoby właściwie pow iedzieć:
wartość d o datkow a), który pozostaje po przydzieleniu klasie
robotniczej udziału we własnej jej produkcji rocznej, stanowi
substancję, z której klasa kapitalistów czerpie środki do życia.
Poniew aż w artość tow arów określana jest przez ilość za
w artej w nich pracy i ponieważ płaca robocza oraz w artość
d o d atkow a (zysk) reprezentują tylko udziały, proporcje, w e
dług których dw ie klasy producentów dzielą się w artością
tow aru, przeto rzeczą oczywistą jest, że podnoszenie się lub
spadek płacy roboczej określa w praw dzie stopę w artości do
datkow ej (zysku), ale nie w yw iera w pływ u na w artość tow aru
bądź na jego price (as m onetary expression of the value of
a com modity) [cenę (jako na pieniężny w yraz w artości tow a
ru)]. Proporcja, w edług której dzieli się całość m iędzy dwóch
shareholders [udziałow ców ], ani nie powiększa samej tej ca
łości, ani jej nie zmniejsza. T oteż opinia, że w zrost plac robo
czych podnosi ceny tow arów, stanow i opaczny przesąd; ów
w zrost w ywołuje jedynie zmniejszenie się zysku (wartości d o 
datkow ej). N aw et w yjątki, które przytacza R icardo, a które
mają świadczyć o tym, że podnoszenie się płac roboczych wy
wołuje spadek w artości wymiennej niektórych tow arów
i w zrost w artości wymiennej innych, nie odpow iadają rzeczy
wistości, jeśli chodzi o wartości, trafne zaś są jedynie w zasto
sowaniu do cen kosztu.
||6 6 2 | Skoro stopę wartości dodatkow ej (zysku) określa
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w zględna wysokość płacy roboczej, to co określa w zględną
wysokość płacy roboczej? Jeżeli pom inąć konkurencję, o kre
śla ją cena niezbędnych środków utrzym ania. Cena ta zależy
z kolei od wydajności pracy, a ta wydajność jest tym większa,
im urodzajniejsza jest ziem ia (Ricardo zakłada, że istnieje
produkcja kapitalistyczna). W szelkie „ulepszenie” zmniejsza
cenę tow arów , środków utrzym ania. A więc płaca robocza,
czyli value of labour, podnosi się bądź spada w odw rotnym
stosunku do rozwoju produkcyjnej siły pracy, jeżeli siła ta wy
tw arza necessaries, które w chodzą do average consumption
[przeciętnego spożycia] klasy robotniczej. Stopa w artości d o 
datkow ej (zysku) spada tedy bądź podnosi się w prostym sto
sunku do rozwoju produkcyjnej siły pracy, rozwój ten bowiem
obniża lub podw yższa płacę roboczą.
Stopa zysku (wartości dodatkow ej) nie może obniżyć się,
kiedy płaca robocza nie idzie w górę, i nie może pójść w górę,
kiedy płaca robocza nie spada.
W artość płacy roboczej należy oceniać nie w edług ilości
środków utrzym ania, którą otrzym uje robotnik, lecz w edług
ilości pracy, którą te środki utrzym ania kosztują (in fact - w e
dług tej części dnia pracy, k tó ra idzie na w łasne potrzeby ro
botnika), w edług proporcjonalnego udziału, który robotnik ma
w łącznym produkcie or rath er [lub raczej] w łącznej wartości
tego produktu. Być może, iż płaca robocza, jeżeli ocenia się ją
w wartościach użytkowych (w określonych ilościach tow aru
lub pieniędzy), podnosi się (przy wzmagającej się wydajności
pracy), a mimo to obniża się pod względem w artości, i na
odw rót. Jedną z wielkich zasług R icarda stanow i analiza
w zględnej, czyli proportionate [proporcjonalnej] płacy robo
czej i ustalenie jej jako kategorii. Przed R icardem płacę robo
czą zawsze rozpatryw ano jedynie w prostej form ie, wskutek
czego robotnika traktow ano jak zwierzę. T utaj jednak rozpa
truje się robotnika w jego społecznym stosunku. W zajem na po
zycja klas zależy w większym stopniu od the proportionate
wages niż od the absolute am ount of wages [absolutnej w y
sokości płacy roboczej].
Sform ułow ane wyżej tezy ilustrujem y następującym i cyta
tam i z Ricarda.
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„W artość jelen ia, który jest p roduktem jednego dnia pracy m yśliwego
będzie się d o k ład n ie ró w n ała w artości ryb stanow iących p ro d u k t je d 
nego dn ia pracy ry b ak a. S tosunkow a w artość ryb i zw ierzyny będzie
całkow icie zależała o d ilości pracy zrealizow anej w

każdym z tych

p rodu k tó w , b ez w zg lęd u na to , ja ka b ę d zie icb ilość i czy w y so k ie lub
niskie b ęd ą zw y k le place lu b zyski. Jeżeli... rybak... zatru d n ia dziesię
ciu ludzi, których roczna praca kosztuje 100 f. szt. i któ rych praca d o 
starcza m u dw adzieścia łososi d ziennie, m yśliwy zaś... z a tru d n ia też
dziesięciu ludzi, których roczna praca kosztuje 100 f. szt. i którzy d o 
starczają m u dziesięć jeleni d ziennie, to w ted y cena n atu raln a jelenia
b ędzie w ynosiła dw a łososie, bez w zględu na to, czy dużą, czy też m ałą
część całego p ro d u k tu o trzym ują lu d zie, któ rzy go upolow ali. T o , jaką
część p ro d u k tu w y d atk u je się n a płace, m a ogrom ne znaczenie d la sp ra 
wy z y sk ó w , o d razu bow iem w idać, że zyski b ę d ą w ysokie lub niskie
w tym samym d o k ład n ie stosunku, w jakim niskie lub w ysokie będą
place. A le okoliczność ta nie m ogłaby w cale w płynąć na w zględną w a r
tość ryb i zw ierzyny, gdyż w obu zaw odach place b ęd ą w tym samym
czasie w ysokie lub nisk ie" (tam że, ch. I, „ O w artości", str. 2 0 /2 1 ).

W idzim y, że całą w artość tow aru Ricardo w yprow adza from
the labour of men em ployed [z pracy zatrudnionych ludzi].
W łasna ich praca, czyli jej produkt, czyli w artość tego pro
duktu, stanow i to, co ulega podziałow i m iędzy nich i kapitał.
„ Ż a d n a zm iana płac roboczych nie m ogłaby w yw ołać zm iany w zględ
nej w artości tych to w aró w . Jeśli bow iem przypuścim y, że place robocze
w zrosną, to ilość pracy potrzebnej w każdym z obu tych zaw odów w ca
le się nie zw ię k szy , w zrośnie tylko cena, k tó rą się za tę pracę płaci...
Płace m ogą w zrosnąć o dw adzieścia procent, a zyski m ogą w n a s tę p 
stw ie spaść w w iększym lu b m niejszym stopniu, nie w yw ołując n a j
mniejszej zm iany w zględnej w artości tych to w aró w ” (tam że, str. 23).
„ W artość pracy nie m oże w zrosnąć, jeśli nie sp ad n ą zyski. Jeżeli
zboże m a ulec p o d zia ło w i m iędzy farm era i ro b o tn ik a , to im w ięcej
otrzym a drugi, tym

m niej

p o zostanie dla

pierw szego. P odobnie też,

jeżeli sukno lub w yroby b aw ełn iane m ają ulec p o d zia ło w i m iędzy ro b o t
nika i jego pracodaw cę, to im w ięcej otrzym a pierw szy, tym m niej p o 
zostanie d la dru g ieg o ” (tam że, str. 31)
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||6 6 3 | „A d am Sm ith i wszyscy jego następcy, bez żadnego, o ile mi
w iadom o, w yjątk u , utrzym yw ali, iż w zro st ceny pracy pociąga za sobą
regu larn ie w zro st cen w szystkich tow arów . U dało m i się, sądzę, u d o w o d 
nić, że tw ierd zen ie to jest b ezp o d staw n e” (tam że, str. 4 5 ).
„W zro st plac, w ynikający z tego, że ro botników lepiej się w yn agra
dza, lub z tego, ż e tru d n iej zaopatrzyć się w artykuły pierw szej po
trzeby, na k tó re w y d atk u je się płace, nie w yw ołuje w zrostu cen, z w y
jątkiem nielicznych w y padków , przyczynia się jed n ak w znacznym sto p 
niu d o obniżenia zysków ” . Inaczej m a się spraw a, kiedy rise of wages
[w zrost płac] jest następstw em „zm iany w artości pien iąd za” . „W je d 
nym ” {m ianow icie w ostatn im w spom nianym tu}

„w ypadku n ie w y

d atk u je się w ię k sze j części rocznej pracy kraju na utrzym anie ro b o tn i
k ó w , w drugim w y p ad k u w y d atk u je się w iększą część” (tam że, str. 48).
i 6 6 3 ||
||6 6 3 |

„W raz ze w zrostem ceny żyw ności i artykułów pierw szej po

trzeby będ zie tak że w zrastała n a tu ra ln a cena pracy; kiedy ich cena
spadnie, sp ad n ie też n atu raln a cena pracy” (tam że, str. 86).
„N a d w y żk a p ro d u k tu , k tó ra pozostaje po zaspokojeniu potrzeb ist
niejącej ludności, m usi być siłą rzeczy proporcjonalna do łatw ości w y 
tw arzania, tzn. d o m n iejszej liczb y osób zatrudnionych w p rodukcji”
(tam że, str. 93).
„A ni farm er, upraw iający g ru n t tej kategorii, k tó ra reguluje cenę, ani
też fab ry k an t, k tó ry w ytw arza d o b ra, nie pośw ięcają na ren tę jakiejkol
w iek części sw ego p ro d u k tu . Cala w artość ich tow arów d zie li się tylko
na d w ie części: jed n a stanow i zysk z k apitału, a druga plącę roboczą"
(tam że, str. 107).
„Przypuśćm y, że cena jed w ab iu , aksam itu, m ebli i jakichkolw iek in
nych to w aró w , których n ie ku puje ro botnik, podniosła się d latego , że
więcej pracy w y d atk u je się n a ich w ytw orzenie. Czy nie o dbije się to
na zyskach? Z pew nością nie, nic bow iem oprócz w zrostu płac nie
m oże w yw rzeć w pływ u n a zyski. Je d w ab iu i aksam itu robotnicy nie k o n 
sum ują i d lateg o nie m ogą one w yw ołać w zrostu płac” (tam że, str. 118).
„Jeżeli n a ziem i określonej jakości praca dziesięciu ludzi d a
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k w arteró w pszenicy, k tórej w artość wynosi 4 f. szt. za k w arter, czyli
720 f. sz t...” (tam że, str. 110) „ ...to w każdym w ypadku tę sam ą sumę
720 f. szt. trzeb a podzielić m iędzy place i zyski... Bez w zględu na to,
czy płace i zyski w zrastają czy też sp ad ają, jedne i drugie m usi się brać
z tej sumy 720 f. szt. Z jednej strony, zyski nie m ogą nigdy osiągnąć
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takiej wysokości, aby pochłonęły ta k znaczną część 720 f. szt., iż pozo
stałość nie w ystarczyłaby n a zapew nienie robotnikom n ajniezbędniej
szych śro d k ów utrzym ania. Z drugiej zaś strony płace nigdy nie m ogą
podnieść się ta k w ysoko, aby żad n a część tej sum y nie pozostała na
zyski” (tam że, str. 113).
„Z yski za leżą o d w yso kich lub niskich plac, płace zaś o d ceny a rty 
kułó w pierw szej potrzeby, a ceny artykułów pierw szej potrzeby głów 
nie o d ceny żyw ności, gdyż ilość wszystkich innych niezbędnych a rty 
kułó w m ożem y zw iększać niem al bez granic” (tam że, str. 119).
„C hociaż w ytw arza się w iększą w artość” (kiedy pogarsza się jakość
gleby), „ to jed n ak producenci konsum ują znaczniejszą część tego, co
p o zo sta je z te j w artości p o zapłaceniu ren ty ” {R icardo identyfikuje tu
robo tn ik ó w z p ro d u cen tam i}, „i ta w łaśnie część, i ty lk o ona, o kreśla
wysokość zysku” (tam że, str. 127).
„Isto tn ą

w łaściw ość ud o skonalenia

stanow i

to,

że

zm niejsza

ono

ilość pracy, której p rzed tem w ym agało w ytw orzenie to w a ru ; a zm niej
szenie to nie m oże nastąp ić bez sp a d k u ceny tego tow aru, czyli jego
w zg lęd n ej w artości" (tam że, str. 70).
„Jeżeli obniżym y koszty produkcji kapeluszy, to cena ich spadnie
w końcu do poziom u ich now ej ceny natu raln ej, naw et gdyby p opyt na
kapelusze m iał się podw oić, p otroić lub zw iększyć czterokrotnie. Jeżeli
zm niejszym y koszty utrzym ania ludności, obniżając n atu raln ą cenę żyw 
ności i odzieży, k tó re p o zw alają nam utrzym ać się przy życiu, to płace
sp ad n ą w końcu, m im o że p opyt na ro b o tn ik ó w ||6641

m oże b ard z o

w yd atn ie w zrosnąć” (tam że, str. 4 60).
„Im m niej p rzy p ad a n a płace, tym więcej p rzypada na zyski, i vice
v e rsa ” (tam że, str. 5 0 0 ).
„Jed n y m z celów niniejszej pracy było udow odnienie, że z każdym
spadkiem rzeczyw istej w artości artykułów pierw szej potrzeby n astęp u je
spad ek p lac roboczych i w zrost zysków z k a p ita łu ; innym i słowy, że
z każdej danej rocznej w artości w ypłaca się m niejszą część klasie p ra 
cującej, a w iększą tym, któ rych fu n d u sze dają te j klasie Z atrudnienie" .

{Jedynie w powyższym zdania, wchłoniętym w całości przez
język potoczny, Ricardo, jeżeli naw et nie zdaje sobie z tego
spraw y, to jednak charakteryzuje the nature of capital. T o nie
jest accum ulated labour em ployed by the labouring class, by
the labourers themselves, but it is „funds” , „accum ulated la.551
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b o u r”, „em ploying this class” , em ploying present, im m ediate labour [nagrodzona praca stosow ana przez klasę robotniczą,
przez samych robotników , lecz „fundusze” , „nagrom adzona
p raca” , „stosujące tę klasę” , stosujące teraźniejszą, bezpo
średnią pracę].}
..Przypuśćm y,

że

w a r to ii

tow arów

w ytw orzonych

przez

określone

p rzedsiębiorstw o przem ysłow e wynosi 1000 f. szt. i że d zie li się ją
m iędzy przedsiębiorcę i jego ro b o tn ik ó w ” (m am y tu znów odzw iercie
dlen ie istoty k a p ita łu ; k ap italista to m aster, a robotnicy - to bis laboute rs

fjego

robotnicy])

„w

stosunku

800

f.

szt.

dla

robotników

i 200 f. szt. d la przedsiębiorcy. Jeśliby w artość tych to w aró w obniżyła
się d o 9 00 f. szt., a oszczędność na płacach roboczych, w skutek spadku
cen artykułów pierw szej potrzeby, w ynosiła 100 f. szt., to dochód netto
przedsiębiorcy n ie doznałby w cale uszczerbku” (tam że, str. 5 1 1 /512).
„ O b u w ie i o dzież ro b o tn ik a staniałyby przypuszczalnie o 75®/o, gdyby
dzięki u d o sk onaleniu m aszyn m ożna je było p rodukow ać za pom ocą
jednej czw artej ilości pracy, k tó ra obecnie niezbędna jest do ich w y
tw o rzen ia. Z teg o jed n ak w cale nie w ynika, że robotnik m ógłby d la 
tego stale zużyw ać cztery k u rtki alb o cztery pary b utów zam iast je d 
nej. N ato m iast p raw d o p o d o b n e jest, że w skutek konkurencji i bodźców
zachęcających

d o p om nażania ludności jego płaca dostosow ałaby się

w k ró tk im czasie d o n o w e j w artoici a rty ku łó w pierw szej p o trzeby, na
k tó re w y d atk u je się płace. G dyby w spom niane udoskonalenia objęły
produkcję w szystkich przed m iotów konsum pcji rob o tn ik a, to po kilku
latach okazało b y się, że zaspokajanie potrzeb ro b o tn ik a nie popraw iło
się w cale lub p o p raw iło się bard zo nieznacznie, chociaż w artość w y
m ienna owych to w aró w , w p o rów naniu z każdym innym tow arem , znacz
nie się obniżyła i chociaż są one pro d u k tem znacznie m niejszej ilości
pracy” (tam że, str. 8).
„Jeżeli płace w zrastają, to w zrastają zaw sze kosztem zysków , jeżeli
zaś sp ad ają, to zyski zaw sze id ą w górę” (tam że, str. 491, odsyłacz).
„ N a stronicach całej tej pracy starałem się dow ieść, że stopa zysku
m o że w zrosnąć jedynie w sk u tek spadku płac i że trw ały sp ad ek płac
m oże nastąp ić jedynie w następstw ie spadku cen artykułów pierw szej
potrzeby, n a k tó re w y d atk u je się płace. Z yski w zrosną w ięc w tedy,
kiedy w skutek rozszerzenia handlu zagranicznego lub udoskonalenia m a 
szyn m ożna b ęd zie po niższych cenach dostarczać na rynek żywność
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i artykuły pierwszej potrzeby robotnika. P łace obniżą się, a zyski w zro
sną, jeżeli zam iast u p raw iać w łasne zboże i w ytw arzać w k raju odzież
i inne artykuły pierw szej potrzeby rob o tn ik a znajdziem y now y rynek,
na którym będziem y m ogli taniej zaopatryw ać się w te tow ary. N ie n a 
stąpi n ato m iast zm iana stopy zysku, jeżeli tow ary, k tó re m ożem y naby
wać taniej dzięki rozszerzeniu handlu zagranicznego lub udoskonaleniu
m aszyn, są to w aram i spożyw anym i w yłącznie przez ludzi bogatych. N a 
w et gdyby cena w ina, aksam itu, jedw abiu i innych kosztow nych to w a 
rów sp ad ła o 5 0 °/o, sto p a płacy nie uległaby w skutek tego zm ianie,
a w obec tego n ie zm ieniłby się też i zysk.
Chociaż h an d el zagraniczny jest d la k raju bardzo korzystny, zw ięk
sza bow iem ilość i różnorodność przedm iotów , na k tóre m ożna w y d a t
kow ać dochody, i dzięki obfitości oraz taniości to w aró w zachęca do
oszczędzania” (an d w hy n o t incentives to spending [a dlaczego nie z a 
chęca d o w y d atk ó w ]?) „ i a kum ulow ania kapitału -

to jednak nie ma

tendencji d o podnoszenia zysku z k ap itału , z w yjątkiem w ypadków ,
kie d y to w a ry im p o rto w a n e należą do kategorii d óbr, na k tó re w y d a tk u 
je się place robocze.
U w agi, k tó re poczyniłem n a tem at handlu zagranicznego, stosują się
w takim sam ym stopniu d o handlu w ew nętrznego. S topa zysku n ie p o d 
nosi się n ig d y"

(p rz ed chw ilą R icardo pow iedział coś wręcz przeciw nego; są
dzi on w idocznie, że never unless by the im provem ents m en
tioned the value of labour is dim inished [nigdy, z w yjątkiem
w ypadków , kiedy w skutek wspomnianych wyżej udoskonaleń
w artość pracy się zm niejsza]}
„w sk u tek lepszego p o d zia łu pracy, w ynalezienia m aszyn, b u d o w y dróg
i ka n a łó w lub zastosow ania ja kich ko lw ie k innych środków , któ re zm n ie j
szają ilość pracy w y d a tk o w a n ej na produkcję przem ysłow ą lub p rzew ó z
dóbr. Przyczyny te w yw ierają w pływ na ceny i przynoszą zaw sze k o n 
sum entom znaczną korzyść, gdyż pozw alają im w zam ian za ta k ą sam ą
pracę otrzym ać w iększą ilość to w aru , w którego p rodukcji zastosow ano
ulepszenie-, nie w yw ierają jed n ak w cale w pływ u na zyski. Z drugiej
strony, k ażd e ||6 6 5 1

obniżenie plac roboczych podnosi zyski, lecz n ie

w yw iera w pływ u n a ceny to w arów . W pierw szym w ypadku w szystkie
klasy osiągają korzyści, w szystkie bow iem są konsum entam i”
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(ale w jaki sposób może to być advantageous to the labouring
class [korzystne dla klasy pracującej], skoro Ricardo przy
puszcza, że jeżeli tow ary te są przedm iotam i, na które w ydat
kuje się płacę roboczą, to ją uszczuplają, a jeżeli jej w wyniku
w łasnego potanienia nie uszczuplają, to nie są przedm iotam i,
na które się ją w y d atk u je? );
„w drugim w y p ad k u korzyść' osiągają tylko producenci; m ają w iększe
zyski, lecz ceny wszystkich p rzedm iotów pozostają bez zm iany” .

(W jaki sposób jest to znów możliwe, skoro R icardo przy
puszcza, że the dim inution in the wages of labour, which rai
ses profits [zmniejszenie płac roboczych, które podwyższa zy
ski], następuje w łaśnie w skutek spadku ceny of necessaries,
a więc bynajmniej nie można powiedzieć, że „ceny wszystkich
przedm iotów pozostają bez zm iany” .)
„W

pierw szym w ypadku zyski p ro d u cen tó w pozostają bez zm iany,

zm niejsza się jed n ak w artość w ym ienna w szystkich p rzed m io tó w ” (no
w y b łą d ; należałoby m ianow icie pow iedzieć: every thing necessaries
exlu d ed [w szystkich p rzedm iotów , z w yjątkiem artykułów pierwszej p o 
trzeb y ]), „n a k tó re w y d ają oni swe zyski” (tam że, str. 137/138).

W idzim y, że sform ułow ania całego powyższego ustępu ce
chuje największa nieskładność. A le pom ijając te usterki cha
rakteru form alnego, wszystko powyższe będzie dopiero w tedy
słuszne, kiedy w tekście tym, podobnie jak i w całych tych
dociekaniach na tem at względnej w artości dodatkow ej, zam iast
rate of p ro fit umieścimy „rate of surplus value” . O w e im pro
vem ents m ogą podnieść ogólną stopę zysku, naw et gdy chodzi
o przedm ioty zbytku, stopa zysku bowiem w tych sferach pro
dukcji, podobnie jak w każdej innej, uczestniczy w w yrów ny
w aniu wszelkich poszczególnych stóp zysku do przeciętnej sto
py zysku. Jeżeli w skutek wspomnianych w pływ ów w artość k a
pitału stałego spada w takich w ypadkach w stosunku do ka
pitału zm iennego bądź ulega skróceniu czas obrotu (a więc
następuje change procesu cyrkulacji), to stopa zysku idzie
w górę. N astępnie Ricardo bardzo jednostronnie ujął tu wpływ
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w yw ierany przez foreign trad e [handel zagraniczny]. Istotny
d la produkcji kapitalistycznej jest proces przekształcania się
produktu w tow ar, a proces ten jest ściśle zw iązany z rozsze
rzeniem rynku, ze stworzeniem rynku światowego, a więc z fo
reign trade.
A le jeżeli pozostawić to na uboczu, Ricardo form ułuje tedy
słuszną tezę, że w szelkie im provem ents, bez w zględu na to,
czy znajdują w yraz w podziale pracy, ulepszeniu maszyn, u d o 
skonaleniu środków transportu czy też handlu zagranicznym,
słowem, wszelkie środki, które w przemyśle bądź w tran sp o r
cie tow arów skracają niezbędny czas pracy, pow iększają tym
samym w artość d o d atkow ą (hence [a przeto] i zysk), bogacą
więc klasę kapitalistów , gdyż - i o tyle, o ile - ow e „impro-,
vem ents” depreciate the value of labour [„udoskonalenia”
obniżają w artość pracy].
Kończąc niniejszy rozdział, przytoczymy jeszcze kilka ustę
pów, w których Ricardo analizuje the nature of proportionate
wages [istotę proporcjonalnej płacy roboczej].
„Jeżeli m am nająć ro b o tn ik a na tydzień i zapłacę mu osiem szylin
gów zam iast dziesięciu, a w artość p ieniądza pozostaje bez zm iany, to
p raw d o p o d o b n ie ro b o tn ik b ędzie m ógł za osiem szylingów otrzym ać
więcej żyw ności i arty k u łó w pierw szej potrzeby, niż otrzym yw ał p rzed 
tem za dziesięć. A le przyczyną tego nie jest w zrost rzeczyw istej w arto
ści jego płacy, ja k utrzym yw ał A dam Sm ith, a ostatnio p. M althus,
lecz sp a d ek w artości p rzedm iotów , na k tó re w ydaje on sw ą płacę, a są
to zup ełn ie odm ienne spraw y. K ied y jed n ak określam to ja ko sp a d e k
rzeczyw istej w artości płacy, spotykam się z zarzutem , że używ am no
wego i niezw ykłego języka, który sprzeczny jest z praw dziw ym i zasa
dam i n a u k i” (tam że, str. 1 1 /1 2).
„S to p ę zysku, renty i płacy roboczej m ożem y p o praw nie określić nie
w edług abso lu tn ej ilości p ro d u k tu , k tó rą otrzym uje k ażd a klasa, lecz
w edług ilości pracy niezbędnej do w ytw orzenia tego pro d u k tu . D zięki
udoskonaleniu m aszyn i ro ln ictw a łączny p ro d u k t m oże się podw oić. J e 
żeli jed n ak płaca, ren ta i zysk tak że się podw oją, w za jem n e icb p ro 
porcje p ozostaną b ez Zm iany i o żadnej z tych w ielkości nie będzie
m ożna pow iedzieć, że Zm ieniła się w stosunku d o drugiej. Jeżeli zaś
płaca nie uczestniczy w całej rozciągłości w tej zwyżce, jeżeli zam iast
36 - M a rk s, E nguU - D z ie ła , t. 26

555

R o zd zia ł piętn a sty

podw oić się w zrośnie tylko o połow ę..., to sadzę, że b ędę m ial słusz
ność utrzym ując..., iż płaca sp ad ła, a zysk w zrósł. G dybyśm y bow iem
posiad ali niezm ienny m iernik, którym m ożna by m ierzyć w artość tego
p ro d u k tu , stw ierdzilibyśm y, że klasie robotników p rzypadła w udziale
m niejsza w artość niż p rzed tem , w iększa zaś klasie k ap italistó w " (tam 
że, str. 4 9 ).
,,B ędzie to jed n ak rzeczyw isty sp ad ek płacy, m im o że m oże ona d o 
starczyć ro b o tn ik o w i w iększą ilość tanich tow arów niż jego poprzednia
płaca” (tam że, str. 5 1 ).
*

Q uittcey uw ypukla niektóre z tez wysuniętych przez Ricar
da, przeciw staw iając je opiniom reprezentow anym przez in
nych ekonom istów.
E konom iści -

poprzednicy R icarda, „kiedy pytano ich, ćo określa

w artość w szystkich to w aró w , o d p o w iad ali, że w artość tę głów nie okre
śla płaca. K ied y im następ n ie zadano pytanie, co określa p łacę?, w o d 
pow iedzi w skazyw ano, że płaca kształtuje się w edług w artości tow arów ,
na k tó re się ją w y d atk u je; i odpow iedź w gruncie rzeczy sprow adzała
się do tego, że płacę określa w artość to w aró w ” {„D ialogues o f three
tem plars on political econom y, ch iefly in relation to th e principles o f
M r. R ica rd o ”,

JJ6661 L o n d o n M agazine 1824, to m I X , str. 5 60).

W tych samych „D ialogues” czytamy o praw ie of the m ea
sure of value by the quantity o f labour and by the value o f
labour [mierzenia w artości za pom ocą ilości pracy i wartości
pracy]:
„ O b ie form uły są ta k o d ległe od rep rezen to w an ia tylko dw óch o d 
m iennych w yrazów teg o sam ego p raw a, że praw o p an a R icarda (m iano
wicie tezę, w m yśl k tórej w artość A ta k się m a do w artości B, jak m ają
się d o siebie ilości pracy, k tó ra je w ytw arza) m ożna by w negatyw nym
sform ułow aniu n ajlepiej ta k o to w yrazić: w artość A nie m a się ta k do
w artości B, jak m ają się d o siebie w artości pracy, k tó ra je w y tw arza”
(tam że, str. 3 4 8 ).
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(G dyby organiczny skład kapitału w gałęziach A i B był
taki sam, można by rzeczywiście powiedzieć, że w artości pro
duktów tych kapitałów ta k mają się do siebie, jak m ają się do
siebie the values of the producing labour [wartości pracy, k tó
ra je w ytw arza]. A lbow iem ilości of accum ulated labour [pra
cy zakum ulow anej] zaw arte w produktach A i B ta k by się
miały do siebie, jak m iałyby się do siebie zaw arte w nich
ilości of im m ediate labour [bezpośredniej pracy]. N atom iast
ilości pracy opłaconej ta k by się miały do siebie w A i B, jak
łączne ilości of im m ediate labour, zastosowanej przez oba k a
pitały. Przypuśćmy, że oba kapitały składają się z 80c + 20v
i że stopa w artości dodatkow ej rów na się 50%. G dyby jeden
k ap itał rów nał się 500, a drugi = 300, produkt rów nałby się
w jednym w ypadku 550, a w drugim 330. A le produkty tak
by się w tedy m iały do siebie jak 5 X 20 = 100 (płaca ro
bocza) do 3 X 20 = 60; jak 100 : 60, jak 10 : 6, jak 5 : 3.
W artości produktów A i B ta k by się miały do siebie, jak
550 : 330 = 55 : 33, czyli jak s s /u do m /u (5 X 11 = 55,
a 3 X 11 = 33), a więc jak 5 : 3. A le naw et w tedy w iedzie
libyśmy tylko, jaki jest ich stosunek wzajem ny, nie w iedzieli
byśmy jednak, jakie są ich rzeczywiste w artości, bo stosunko
wi 5 : 3 m ogą odpow iadać wartości bardzo różnej wielkości.)
„Jeżeli cena p ro d u k tu ró w n a się dziesięciu szylingom , to płaca i zysk
razem w zięte nie m ogą w ynosić więcej niż dziesięć szylingów . A le czy
nie jest w ręcz przeciw nie, czy to nie płaca i zysk razem w zięte o k re
ślają cenę? N ie , jest to stara, przebrzm iała d o k try n a ” (T b. d e Q u in c e s,
„ T he logic o f political eco n o m y", E d yn b u rg i L o n d y n 1844, str. 204).
„ N o w a ekonom ia polityczna udow odniła, że cenę każdego to w aru
określa stosunkow a ilość w ytw arzającej go pracy, i tylko ta ilość. Jeżeli
cenę tę już określono, to , ipso facto, określa ona ów fu n d u sz, z którego
zarów n o płaca robocza, ja k i Zysk m u szę czerpać sw e szczególne u d zia 
ły " (tam że, str. 2 0 4 ). „W szelka zm iana, k tó ra m oże zakłócić istniejący
stosunek m iędzy ptacą roboczą i zyskiem , m usi m ieć sw oje źródło w pła
cy ro b o czej" (tam że, str. 205).
R icardo w łączył do teo rii renty gruntow ej now y elem ent, co w tym
się w yraża, że ow ą teo rię sprow adzi! do kw estii, czy uchyla o n a rz e 
czywiście praw o rzeczyw istej w artości (tam że, str. 158).

[ROZDZIAŁ SZESNASTY]

Ricardowska teoria zysku
[1. Poszczególne wypadki, kiedy n Ricarda
należy odróżniać wartość dodatkow ą od zysku]
Udowodniliśmy już szczegółowo, że prawa rządzące war
tością dodatkową - lub raczej prawa rządzące stopą wartości
dodatkowej - (zakładając, że dzień pracy jest dany) nie są
tak bezpośrednio i po prostu identyczne z prawami rządzący
mi zyskiem, czyli nie można ich tak bezpośrednio i po prostu
zastosować do praw rządzących zyskiem, jak to widzimy u Ri
carda; udowodniliśmy już, że Ricardo niesłusznie identyfikuje
wartość dodatkową z zyskiem, że są one tylko wtedy identycz
ne, kiedy cały kapitał składa się z kapitału zmiennego, czyli
zostaje wyłożony bezpośrednio na płacę roboczą; że zatem to,
co Ricardo rozpatruje pod mianem „zysku”, jest w ogóle je
dynie wartością dodatkową. Tylko w tym wypadku również
i globalny produkt sprowadza się po prostu do płacy roboczej
i wartości dodatkowej. Ricardo podziela widocznie pogląd
Smitha, że globalna wartość produktu rocznego sprowadza się
do dochodów. Dlatego też miesza wartość z ceną kosztu.
Nie trzeba tu powtarzać, że stopą zysku nie rządzą bezpo
średnio te same prawa, które rządzą stopą wartości dodatko
wej.
Po pierwsze, widzieliśmy, że stopa zysku może podnosić się
lub spadać wskutek spadania lub podnoszenia się renty, nie
zależnie od any change in the value of labour [jakiejkolwiek
zmiany wartości pracy].
Po drugie, the absolute amount of profit [absolutna suma
zysku] równa się to the absolute amount of surplus value
[absolutnej sumie wartości dodatkowej]. Jednakże the abso558
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lute amount of surplus value określa nie tylko stopa wartości
dodatkowej, lecz w takim samym stopniu liczba zatrudnio
nych robotników. Toteż możliwa jest jednakowa suma zysku,
kiedy stopa wartości dodatkowej obniża się, lecz liczba ro
botników wzrasta, i na odwrót itd.
Po trzecie, przy danej stopie wartości dodatkow ej stopa zy
sku zależy od organie composition of capital [organicznego
składu kapitału].
Po czwarte, przy danej wartości dodatkow ej (co oznacza, że
dany jest też organiczny skład kapitału na każde jego 100 jed
nostek) stopa zysku zależy od stosunku między wartościami
różnych części kapitału, które mogą ulec niejednakowym
zmianom, po części wskutek economy of power [oszczędzania
siły] itd. przy stosowaniu warunków produkcji, po części
wskutek variations of value [zmian wartości], które mogą na
stąpić w jakiejś części kapitału, gdy inne jego części pozostaną
nie zmienione.
W końcu należałoby wziąć jeszcze w rachubę różnice składu
kapitału, które są wynikiem procesu cyrkulacji.
||6671 Niektóre refleksje przewijające się u samego Ricar
da powinny były naprowadzić go na różnicę między wartością
dodatkową i zyskiem. Ricardo nie uwzględnia tej różnicy i dla
tego zdaje się - jak już o tym napomknęliśmy analizując ch.
I, „O wartości” - tu i ówdzie staczać do wulgarnego poglądu,
iż zysk jest po prostu nadwyżką ponad wartość towaru; wtedy
np., kiedy mówi o określaniu zysku z kapitału, w którym prze
waża kapitał trwały itd JU7l Stąd też wielkie niedorzeczności
u jego następców. Wulgarny pogląd musi się zjawić, kiedy
słuszna w praktyce teza, że kapitały takiej samej wielkości
przynoszą przeciętnie jednakow e zyski, czyli że zysk zależy od
wielkości zastosowanego kapitału, nie jest powiązana szeregiem
ogniw pośrednich z ogólnymi prawami wartości etc., słowem,
kiedy zysk identyfikuje się z wartością dodatkową, co jest
słuszne jedynie w stosunku do kapitału globalnego. Dlatego
też nie znajdujemy u Ricarda żadnej możliwości określenia

ogólnej stopy zysku.
Ricardo zdaje sobie sprawę z tego, że na stopie żytku nie
odbijają się takie variations of the value of commodities [zmia559
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ny wartości towarów], jakie wywierają równomierny wpływ
na wszystkie części kapitału, jak np. variation in the value
of money [zmiana wartości pieniądza]. Powinien był więc
wywnioskować z tego, że na stopie zysku odbijają się takie
variations in the value of commodities, jakie wywierają nie
równomierny wpływ na różne części kapitału ; że tedy możliwe
są variations stopy zysku przy nie zmieniającej się wartości
pracy i że mogą one nawet mieć kierunek przeciwstawny do
variations in the value of labour. Przede wszystkim jednak
Ricardo powinien był zwrócić uwagę na fakt, że rozpatrując
surplus produce [produkt dodatkow y ] albo, co znaczy u niego
to samo, surplus value, albo, co znów znaczy to samo, surplus
labour, sub specie zysku, oblicza on w danym wypadku to
wszystko nie w stosunku do samego kapitału zmiennego, lecz
w stosunku do całego wyłożonego kapitału.
W związku z change in the value of money Ricardo mówi:
„Zmiany wartości pieniądza, bez względu na ich wielkość, nie wy
wołują zmiany stop y Zysku. Przypuśćmy bowiem, że cena towarów fa
brykanta wzrośnie z 1000 f. szt. do 2000 f. szt., a więc o 100°/o. Jeżeli
jeg o k a p ita ł, na który zmiany wartości pieniądza wywierają taki sam
wpływ, jak na wartość produktu, jeżeli cena maszyn fabrykanta, jego
budynków i zasobu towarów również wzrośnie o 100%>, jego sto p a zy
sku pozostanie bez- zmiany... Jeżeli za pomocą kapitału danej wartości
fabrykant może przez oszczędzanie pracy podwoić ilość produktu i cenę
jego obniżyć do połowy, to jednak stosu n ek m iędzy pro d u k tem i k a p i
tałem , który g o w ytw orzył, b ęd z ie ta k i sam jak przedtem i d lateg o
stopa zysku pozostanie nadal taka sama. Jeżeli w tym samym czasie,
w którym fabrykant, stosując taki sam kapitał, podwoi ilość produktu,
wartość pieniądza spadnie wskutek jakiegoś przypadku do połowy, to
produkt zostanie sprzedany za dwa razy większą wartość pieniężną niż
przedtem. A le kapitał zastosowany do wytworzenia produktu będzie
również miał dwa razy większą wartość pieniężną niż przedtem. A więc
i w tym wypadku stosu n ek w artości p rodu ktu d o w artości kapitału b ę 
d z ie ta k i sam ja k p rzed tem " (tamże, str. 51/52).

Jeżeli przez produce Ricardo rozumie tu the surplus pro
duce, to wszystko jest w porządku, stopa zysku bowiem równa
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surplus produce (value)
s ię ------------- kapital--------------- ‘

zatem surplus produce

równa się 10, a kapitał równa się 100, to stopazysku
=
= 10/ioo = Vio = 10%. Jeżeli jednak przez produceRicardo
rozumie łączny produkt, to sprawa nie została dokładnie wy
rażona. Wtedy przez stosunek of the value of the produce to
the value of capital [wartość produktu do wartości kapitału]
rozumie on oczywiście tylko nadwyżkę wartości towaru po
nad wartość wyłożonego kapitału. W każdym razie widać, że
Ricardo nie identyfikuje tu zysku z wartością dodatkową ani
stopy zysku ze stopą wartości dodatkowej, która równa się
surplus value
surplus value
value of labour
’
kapitał zmienny
Ricardo mówi (ch. X X X II) :
„Założyliśmy, że spadla cena p rodu ktu su row ego, z którego wytwa
rza się towary, i dlatego obniżą się ceny tych towarów. Tak, ceny te
obniżą się, ale obniżce tej nie będzie towarzyszyło jakiekolwiek zmniej
szenie pieniężnego dochodu producenta. Jeśli sprzedaje on swe towary
za mniejszą sumę pieniędzy, to tylko dlatego, że zynniejszyła się w artość
jed n eg o Z m ateriałów , z których w ytw arza się te tow ary. Jeśli fabry
kant sukna sprzedaje swe sukno za 90 0 f. szt., a nie za 1000 f. szt.,
dochód jego nie zmniejszy się, kiedy wartość wełny, z której wytwarza
się sukno, obniży się też o 100 f. szt.” (tamże, str. 5 18).

(To, co Ricardo tu w samej rzeczy rozpatruje, mianowicie
wpływ, który w danym, wziętym z praktyki przypadku wy
wiera zmniejszenie się wartości surowca - wcale nas w tym
miejscu nie interesuje. Nagła obniżka wartości wełny odbi
łaby się niewątpliwie (w sposób niekorzystny) na money in
come of the clothiers [dochodzie pieniężnym fabrykantów
sukna], którzy mieliby na składzie znaczny stock in trade
[zasób] gotowego towaru, wytworzonego wtedy, kiedy wełna
była droższa, a wystawionego na sprzedaż po obniżeniu się
II6 6 8 1 wartości wełny.)
Jeżeli, jak tu przypuszcza Ricardo, the clothiers urucha
miają nadal taką samą ilość pracy {mogliby uruchomić jej
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0 wiele więcej, gdyż część zwolnionego kapitału, która przed
tem była expended [wydatkowana] jedynie na materiał suro
wy, może być teraz expended na materiał surowy plus la
bour}, to rzeczą oczywistą jest, że „money income” [„dochód
pieniężny”] tych fabrykantów, jeżeli bierze się pod uwagę
jego wielkość absolutną, „nie zmniejszy się”, ale ich stopa
zysku będzie większa niż przedtem; te same bowiem, co
1 przedtem, dajmy na to, 10%, a więc 100 f. szt., należałoby
obliczać teraz nie w stosunku do 1000, lecz do 900 f. szt.
W pierwszym wypadku stopa zysku równa się 10%, w dru
gim równa się V9 = 111/э%. Ponieważ jednak Ricardo przy
puszcza w dodatku, że the raw produce of which commodi
ties are made [produkt surowy, z którego wytwarza się to
wary] obniżył się w ogóle w cenie, to podniesie się the ge
neral rate of profit [ogólna stopa zysku], a nie tylko the rate
of profit w jednym trade [dziale produkcji]. Jest to tym
dziwniejsze, że Ricardo tego nie pojmuje, skoro pojmuje prze
ciwstawny wypadek.
W ch. V I, „O zysku", Ricardo rozpatruje mianowicie przy
padek, kiedy to w następstwie podrożenia of the necessaries,
w następstwie uprawy gorszych gruntów, a przeto i wzrostu
renty różniczkowej, wzrasta, po pierwsze, płaca robocza, po
wtóre, cena wszelkiego raw produce uzyskiwanego na surface
of the earth [powierzchni ziemi], (Przypuszczenie to wcale
nie jest konieczne. Może nastąpić spadek ceny bawełny, jedwa
biu, a nawet wełny i lnu, mimo że cena zboża będzie szła
w górę.)
Ricardo mówi, po pierwsze, że wartość dodatkow a (u Ricar
da - zysk) otrzymywana przez farmera spadnie, gdyż war
tość produktu 10 robotników, których zatrudnia farmer, równa
się nadal 720 f. szt., ale z tego funds [funduszu] wynoszącego
720 f. szt. musi on więcej wydatkować na wages. I Ricardo
ciągnie dalej:
„Jednakże stopa Zysku jeszcze bardziej spadnie, gdyż kapitał farme
ra... składa się w znacznym stopniu z produktów surowych, takich jak
jego zboże i stogi siana, jego nie wymłócona pszenica i jęczmień, jego
konie i krowy, których ceny pójdą w górę wskutek wzrostu ceny pro
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duktu. Absolutny Zysk farmera obniży się z 480 f. szt. do 445 f. szt.
15 szylingów; ale jeżeli przyczyna, którą przed chwilą omawiałem,
sprawi, że jego kapitał wzrośnie z 3000 f. szt. do 3200 f. szt., to przy
cenie zboża wynoszącej 5 f. szt. 2 szylingi 10 pensów stopa zysku far
mera spadnie poniżej 14e/a. Jeśliby fabrykant również zastosował w swym
przedsiębiorstwie 3 0 0 0 f. szt., to chcąc prowadzić nadal przedsiębior
stwo w dotychczasowej skali musiałby wskutek wzrostu plac powięk
szyć swój kapital, Jeżeli przedtem sprzedawał swe towary za 720 f. szt.,
będzie je nadal sprzedawał za taką samą cenę; ale przy cenie zboża
wynoszącej 5 f. szt. 2 szylingi 10 pensów płaca robocza, która przed
tem wynosiła 2 40 f. szt., podniosłaby się do 274 f. szt. 5 szylingów.
W pierwszym wypadku fabrykantowi pozostałaby nadwyżka w kwocie
480 f. szt. tytułem zysku z 3000 f. szt., w drugim zaś otrzymałby z po
większonego kapitału zaledwie zysk w wysokości 445 f. szt. 15 szylin
gów, jego zysk dostosowałby się więc do zmienionej stopy zysku osią
ganej przez farmera” (tamże, str. 116/117).

A więc Ricardo rozróżnia tu absolute profits (które równa
ją się surplus value) i rate of profits, pokazując zarazem, iż
wskutek zmiany wartości wyłożonego kapitału stopa zysku
obniża się bardziej niż absolute profits (surplus value) wsku
tek rise in the value of labour [wzrostu wartości pracy]. Stopa
zysku obniżyłaby się tu także i wtedy, kiedy by wartość pra
cy pozostała bez zmiany, gdyż taki sam zysk absolutny nale
żałoby obliczać w stosunku do większego kapitału. Przeciw
stawny wypadek - podnoszenie się stopy zysku (odmienne od
podnoszenia się of surplus value, czyli of absolute profit) zdarzyłby się więc w owym wyżej przytoczonym przykładzie,
w którym zmniejsza się wartość of raw produce. Okazuje się
tedy, że podnoszenie się i obniżanie stopy zysku określane
jest jeszcze przez inne okoliczności niż podnoszenie się i ob
niżanie of absolute profits oraz podnoszenie się i obniżanie
stopy of absolute profits, obliczonej w stosunku do kapitału
wyłożonego na płacę roboczą.
Ricardo ciągnie dalej w cytowanym przed chwilą miejscu r
„Wyroby jubilerskie, żelazne, srebrne i miedziane nie zdrożałyby,
gdyż w ich skład nie wchodzą żadne produkty surowe, uzyskiwane na
powierzchni ziemi” (tamże, str. 117).
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Ceny tych towarów nie podniosą się, lecz stopa zysku w
owych trades podniosłaby się ponad stopę zysku istniejącą
w innych gałęziach produkcji. W tych ostatnich bowiem mniej
sza (wskutek wzrostu płacy roboczej) wartość dodatkowa przy
pada na wyłożony kapitał, którego wartość powiększyła się
z dwóch przyczyn: po pierwsze dlatego, że zwiększył się wy
datek na płacę roboczą, i po wtóre dlatego, że zwiększył się
wydatek na materiał surowy. W drugim wypadku ||669| mniej
sza wartość dodatkowa przypada na wyłożony kapitał, który
z powodu powiększenia się płacy roboczej wzrósł tylko w swej
części zmiennej.
W tych ustępach Ricardo sam obala całą swą teorię zysku,
która opiera się na mylnym utożsamianiu stopy wartości do
datkowej ze stopą zysku.
„W każdym wypadku zyski zarówno w rolnictwie, jak i w przemyśle
zmniejszają się wskutek wzrostu cen p ro d u k tów surow ych, jeżeli towa
rzyszy mu wzrost plac roboczych” (tamże, str. 113/114).

Z tego, co powiedział sam Ricardo, wynika, że gdyby na
wet wzrostowi cen produktów surowych nie towarzyszył a rise
of wages, the rate o f profits would be lowered by a enhan
cement of that part of the advanced capital, consisting of raw
produce [wzrost płac roboczych, stopa zysku obniżyłaby się
wskutek wzrostu owej części wyłożonego kapitału, która skła
da się z produktu surowego],
„Przypuśćmy, że cena jedwabiu, aksamitu, mebli i jakichkolwiek in
nych towarów, których nie kupuje robotnik, podniosła się dlatego, że
więcej pracy w y d atku je się na ich w ytw orzen ie. Czy n ie o d b ije się to
n a zy skach ? Z pew n ością n ie, nic b o w iem op rócz wzrostu p la c n ie m o ż e
w yw rzeć w pływ u na zyski. Jedwabiu i aksamitu robotnicy nie konsu
mują i dlatego nie mogą one wywołać wzrostu plac” (tamże, str. 118).

Certainly; the rate of profits in those peculiar trades would
fall, although the value of labour - wages - remained the
same [Niewątpliwie; stopa zysku obniżyłaby się w tych szcze
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gólnych gałęziach produkcji, chociaż wartość pracy - płaca
robocza - nie uległa zmianie]. Podrożałby materiał surowy,
stosowany przez fabrykantów jedwabiu, fabrykantów forte
pianów, fabrykantów mebli itd., zmniejszyłby się zatem sto
sunek nie zmienionej wartości dodatkowej do wyłożonego ka
pitału i hence the rate of profit [dlatego zmniejszyłaby się
stopa zysku], A ogólną stopę zysku stanowi przeciętna poszcze
gólnych stóp zysku we wszystkich branches of business [ga
łęziach przedsiębiorczości]. Albo też, chcąc nadal otrzymywać
przeciętny zysk, owi fabrykanci podnieśliby cenę swych to
warów. Podobne nominalne podwyższenie cen nie oddziaływa
bezpośrednio na stopę zysku, lecz na wydatkowanie zysku.
Ricardo jeszcze raz powraca do wyżej rozpatrzonego wy
padku, w którym wartość dodatkowa (absolute profit) zmniej
sza się dlatego, że cena of necessaries (a wraz z nią i renta
gruntowa) idzie w górę.
„Muszę jeszcze raz zaznaczyć, że stop a Zysku spadałaby o wiele szyb
ciej, niż to wynika z mojego obliczenia. Jeżeli bowiem w artość p ro d u k 
tu będzie tak wysoka, jak przypuszczałem, że będzie ona we wspomnia
nych przeze mnie warunkach, to wartość kapitału farm era w zrosłaby
w ydatn ie, gdyż k a p ita ł ten m usi n ieuchronnie sk ła d a ć się z w ielu tow a
rów , który ch w artość p oszła w górę. Zanim cena zboża mogłaby wzro
snąć z 4 f. szt. do 12 f. szt., wartość wymienna kapitału farm era praw
dopodobnie podwoiłaby się i wynosiłaby 6000 f. szt. zamiast 3000 f. szt.
Jeśliby więc zysk, który przynosi farmerowi jego pierw otn y kap itał,
równał się 180 f. szt., czyli 6e/o, to teraz sto p a jego zysku nie p rz ek r o 
czyłaby w rzeczywistości 3°/®, gdyż 3 %

od 6 0 0 0 f. szt. równa się

180 f. szt., i ty lko na tych w aru nkach m ógłby zacząć gosp od aro w ać n o
wy farm er, który m a w kieszen i 6000 f. szt. W iele gałęzi przemysłu
mogłoby z tego samego źródła osiągać większe lub mniejsze korzyści.
Z m niejszenie zy sków piwowara, gorzelnika, fabrykanta sukna, fabry
kanta płótna mogłoby być w części w yrów n an e przez w zrost w artości
posiad an y ch przez nieb Z asobów m ateriałów surow ych i w yrobów g oto
wych. Natomiast fabrykanci wyrobów metalowych, biżuterii i wielu in
nych towarów, podobnie jak posiadacze kapitałów, na które składa się
wyłącznie pieniądz, odczuliby w ca łej rozciągłości s p a d e k stopy Zysku,
nie otrzymując żadnego wyrównania” (tamże, str. 123/124).
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W powyższym ustępie ważną okolicznością jest tylko to,
czego nie dostrzega Ricardo, mianowicie fakt, że sam on obala
dokonywane przez siebie utożsamianie zysku z wartością do
datkową, i że niezależnie od value of labour, na stopę zysku
może oddziaływać variation in the value of the constant ca
pital [zmiana wartości kapitału stałego]. Poza tym ilustracja
dana przez Ricarda jest tylko w części trafna. Korzyść, którą
farmer, clothier itd. osiągnęliby dzięki podniesieniu się ceny
ich istniejącego i znajdującego się na rynku stock of commo
dities [zasobu towarów], ustałaby oczywiście z chwilą, kiedy
sprzedaliby oni te towary. Powiększenie wartości ich kapitału
również nie przynosiłoby im już korzyści z chwilą, kiedy ów
kapitał został skonsumowany i należałoby go reprodukować.
Wszyscy oni znajdą się wtedy w sytuacji wspomnianego przez
samego Ricarda nowego farmera, który musiałby wyłożyć ka
pitał w wysokości 6000 f. szt., aby osiągać zysk w wysokości
3%. Natomiast ||XIII—6 7 0 1 jeweller, manufacturer of hardwa
re, money dealer [jubiler, fabrykant wyrobów metalowych,
kapitalista pieniężny] itd., chociaż z początku nie otrzymali
wyrównania straty, zrealizowaliby stopę zysku, która przekra
czałaby 3%, gdyż podniosłaby się jedynie wartość ich kapitału
wyłożonego na płacę roboczą, a nie ich kapitału stałego.
We wspomnianym tu przez Ricarda wypadku, kiedy zmniej
szający się zysk zostaje skompensowany przez wzrost wartości
kapitału, ważną sprawą jest jeszcze i to, że kapitaliście i w ogóle przy podziale produktu pracy rocznej - chodzi nie
tylko o repartycję produktu między różnych udziałowców w
dochodzie, lecz także o podział tego produktu na kapitał i do
chód.
[2.] Kształtowanie się ogólnej stopy zysku (average profits)

(czyli „general rate o f profits”) („usual profits”)
[a) D a n a

z góry pr ze cięt n a

wyjścia

stopa zysku jako

Ricardowskiej

teorii

punkt

zysku]

Pod względem teoretycznym sprawa bynajmniej nie przedsta
wia się tu u Ricarda wyraźnie.
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„Wspomniałem już wyżej, że cen a ryn kow a towaru może przekraczać
jego cen ę

naturalną, czyli kon ieczn ą, można go bowiem wytwarzać

w mniejszej ilości, niż wymaga tego nowy popyt na ten towar. Jest to
jednak tylko przem ijające zjawisko. Wysokie zyski z kapitału zastoso
wanego w produkcji tego towaru zwabiłyby oczywiście kapitał do tej
gałęzi produkcji; a gdy tylko napłyną niezbędne fundusze i ilość towaru
odpowiednio wzrośnie, cen a jeg o spadn ie, a Zyski w te j gałęzi p rod u kcji
Zrównają się z ogóln ym poziom em . S p a d ek og óln ej stopy Zysku bynaj
mniej nie wyklucza częściow eg o wzrostu Zysków w poszczególn ych d z ie
dzin ach stosowania kapitału. N i e j e d n a k o w e

zyski

sprawiają,

Z jednej

dziny

do

że

kapital

drugiej.

przenosi

się

właśnie
dzie

Gdy więc pod wpływem wzrostu płac i wsku

tek tego, ż e coraz trudniej zaopatrywać wzrastającą ludność w artykuły
pierwszej potrzeby, następuje spadek ogólnego zysku i ustala się on
stopniowo na niższym poziomie, zyski farmera mogą jednak przez krótki
czas przekraczać poprzedni poziom. Przez pewien czas jakaś określona
gałąź handlu zagranicznego i handlu z koloniami również może otrzy
mywać niezwykłą podnietę” (tamże, str. 118/119).
„Trzeba pamiętać o tym, że ceny ulegają wciąż na rynku wahaniom,
które zależą przede wszystkim od stosunku między popytem a podażą.
Chociaż można by dostarczać sukno po 40 szylingów za jard, otrzymu
jąc Zwykły Zysk Z kap itału , cena jego wskutek ogólnej zmiany mody...
może wzrosnąć do 6 0 lub 80 szylingów. Wytwórcy sukna będą przez pe
wien czas osiągali nadzwyczajne zyski, ale kapitał będzie oczywiście
napływał do tej gałęzi przemysłu, aż wreszcie podaż zrównoważy się
znów z popytem, a wtedy cena sukna spadnie znowu do 40 szylingów,
do poziomu swej ceny naturalnej, czyli koniecznej. T ak samo wraz
z każdym wzrostem popytu na zboże cena jego może tak wydatnie
wzrosnąć, że zapewni farmerowi zyski wyższe od zysku ogólnego. Jeśli
jest dużo urodzajnej ziemi, to po zastosowaniu do produkcji zboża od
powiedniej ilości kapitału cena zboża spadnie znów do poprzedniego
poziomu i zysk będzie taki sam jak przedtem. Jeżeli jednak urodzajnej
ziemi nie ma pod dostatkiem, jeżeli do produkcji tej dodatkowej ilości
zboża potrzeba większej niż zwykle ilości kapitału i pracy, to cena zboża
nie spadnie do dawnego poziomu. Cena naturalna zboża wzrośnie i far
mer, zamiast wciąż otrzymywać większe zyski, będzie musiał poprzesta
wać na ich zmniejszonej stopie, która jest nieuniknionym skutkiem wzro
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stu plac, wywołanego przez wzrost cen artykułów pierwszej potrzeby”
(tamże, str. 119/120).

Jeżeli dzień pracy jest dany (albo jeżeli istnieją tylko takie
differences in the working days in different trades as are com
pensated by the peculiarities of different labour [różnice dłu
gości dnia pracy w różnych gałęziach produkcji, jakie zostają
wyrównane przez odrębne właściwości różnych rodzajów pra
cy]), to dana jest ogólna stopa wartości dodatkow ej, tj. of
surplus labour, gdyż płaca robocza jest przeciętnie taka sama.
Myśl ta nie opuszcza Ricarda. I miesza on tę general rate of
surplus value z general rate o f profits. Dowiodłem już, że przy
takiej samej general rate o f surplus value, stopy zysk/t w diffe
rent trades musiałyby być zupełnie odmienne, gdyby towary
sprzedawano według ich odpowiednich wartości. Ogólna stopa
zysku powstaje w taki sposób, że całą wytworzoną wartość
dodatkową oblicza się w stosunku do globalnego kapitału
społeczeństwa (klasy kapitalistów) ; dlatego każdy kapitał w
każdym poszczególnym trade ujmuje się jako odpowiednią
część kapitału globalnego o takim samym ||6711 składzie or
ganicznym, zarówno jeśli chodzi o podział na kapitał stały
oraz zmienny, jak i na obrotowy oraz trwały. Jako taka od
powiednia część dany kapitał otrzymuje proporcjonalnie do
swej wielkości dywidendę z wartości dodatkowej, którą wytwo
rzył kapitał globalny. Podzielona w ten sposób wartość do
datkowa, porcja wartości dodatkowej, którą w ciągu danego
okresu, np. w ciągu roku, otrzymuje dana część kapitału, np.
wielkości 100 jednostek, stanowi the average profit, czyli the
general rate o f profit, która wchodzi do kosztów produkcji
of every trade. Jeżeli porcja ta równa się 15 na 100 jednostek
kapitału, to the usual profit [zwykły zysk] równa się 15%,
a cena kosztu - 115. Cena kosztu może być mniejsza, kiedy
np. tylko część wyłożonego kapitału wchodzi jako zużycie do
procesu tworzenia wartości. Ale ta cena kosztu równa się
zawsze skonsumowanemu kapitałowi + 15, czyli plus avera
ge profit od wyłożonego kapitału. Gdyby w jednym wypadku
do produktu wchodziło 100, a w drugim tylko 50, to w pierw
szym wypadku cena kosztu równałaby się 100 + 15 = 115,
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w drugim zaś równałaby się 50 + 15 = 65 i oba kapitały
sprzedawałyby w tym wypadku swe towary po takiej samej
cenie kosztu, tzn. po cenie, która przynosiłaby obu kapitałom
taką samą rate of profit. Rozumie się, że analizowanie, urze
czywistnienie, ukształtowanie ogólnej stopy zysku wymaga
przemiany wartości w odmienne od nich ceny kosztu. Ricardo
przypuszcza na odwrót, że wartości i ceny kosztu są identyczne,
nie odróżnia bowiem stopy zysku od stopy wartości dodatko
wej. Nie ma on dlatego najmniejszego pojęcia o powszechnej
zmianie, która następuje w cenach towarów jako rezultat pro
cesu powstawania of general rate of profit, zanim jeszcze mo
że być mowa o general rate of profit. Ricardo uważa, że ta
rate of profits stanowi coś pierwotnego, co, według niego,
dlatego uczestniczy nawet w określaniu wartości. (Patrz ch. I,
„O wartości”.) Ricardo wychodzi Z założenia, że istnieje ge
neral rate o f profit, i rozpatruje tylko te wyjątkowe zmiany
cen, które niezbędne są do zachowania owej general rate, do
dalszego jej istnienia. Nie ma on pojęcia o tym, że stworzenie
of general rate of profits musi poprzedzić przemiana of values
w cost-prices, że jeżeli bierze za podstawę general rate of
profits, to nie ma już więcej bezpośrednio do czynienia z values
of commodities.
Również i przytoczony wyżej ustęp zawiera tylko pogląd
Adama Smitha, ale nawet ten pogląd ujęty jest jednostronnie,
gdyż Ricardo nie rozstaje się z ukrytą myślą o general rate
of surplus value. Ricardo uważa, że stopa zysku tylko dlatego
w poszczególnych trades przekracza level [poziom], że cena
rynkowa jest wyższa od ceny naturalnej, a to wskutek wza
jemnego stosunku podaży i popytu, wskutek niewystarczającej
produkcji lub też wskutek nadprodukcji w poszczególnych tra
des. Konkurencja, dopływ nowego kapitału do jednej gałęzi
produkcji bądź wycofywanie starego kapitału z innej gałęzi,
prowadzi wtedy do zrównania ceny rynkowej z ceną naturalną
i redukuje zysk w poszczególnej gałęzi produkcji do generał
level. Zakłada się tu, że the real level of profits jest staly
i dany z góry, a chodzi tylko о to, aby do real level zreduko
w ać te zyski w poszczególnych trades, które wskutek wza
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jemnego stosunku of supply and demand [podaży i popytu]
przekraczają ów real level lub są od niego niższe. Ricardo
przy tym wciąż przypuszcza nawet, że towary, których ceny
przynoszą zysk wyższy od average profit, sprzedaje się po
wyżej ich wartości, te zaś, których ceny przynoszą zysk niższy
od average profit, sprzedaje się poniżej ich wartości. Kiedy
konkurencja zrównuje wartość rynkową towarów z ich war
tością, ustanowiony zostaje level.
Sam level, zdaniem Ricarda, tylko wtedy może podnosić
się lub obniżać, kiedy obniża się lub podnosi (na względnie
dłuższy czas) płaca robocza, tzn. stopa względnej wartości d o
datkowej, co następuje bez zmiany cen. (Chociaż Ricardo sam
przyznaje, że może tu nastąpić bardzo znaczna zmiana cen in
different trades, w zależności od tego, jak w tych trades
kształtuje się stosunek między kapitałem obrotowym i trwa
łym.)
Ale nawet wtedy, kiedy general rate of profits już się
ukształtowała, a przeto ukształtowały się już i ceny kosztu,
the rate o f profits może się jednak w poszczególnych trades
podnieść wskutek tego, że istnieje tam dłuższy dzień pracy,
czyli że wzrasta tam the rate o f absolute surplus value. Kon
kurencja robotników nie może wyrównać tych różnic, o czym
świadczy ingerencja państwa. W tych poszczególnych trades
stopa zysku podniesie się, mimo że the market price nie
przekroczy the natural price. Konkurencja kapitałów może
oczywiście sprawić, i sprawi to w końcu, że nie cały ten do
datkowy zysk przypadnie w udziale kapitalistom w owych
poszczególnych trades. Będą oni musieli zredukować ceny
swych towarów do poziomu niższego od ich „natural prices”,
albo też inne trades podniosą nieco swoje ceny (w każdym
razie, jeżeli nie podniosą ich faktycznie - takie podniesienie
cen może być sparaliżowane przez spadek wartości tych to
warów - to jednak ||672| nie obniżą ich tak znacznie, jak
by wymagał tego rozwój produkcyjnej siły pracy w ich wła
snych trades). The general level podniesie się i zmienią się
ceny kosztu.
Następnie: jeżeli powstaje nowa gałąź produkcji, w której
stosuje się niewspółmiernie dużo pracy żywej w porównaniu
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z nagromadzoną, w której skład kapitału jest więc o wiele
niższy od przeciętnego składu określającego the average pro
fit, to wzajemny stosunek podaży i popytu w nowej gałęzi
produkcji może pozwolić, aby jej produkt sprzedawano po
wyżej jego ceny kosztu, po cenie bardziej zbliżonej do jego
rzeczywistej wartości. Konkurencja może wyrównać tę różnicę
jedynie przez podniesienie of general level zysku, gdyż kapitał
w ogóle realizuje, uruchamia większą ilość nieopłaconej pracy
dodatkow ej. Stosunek wzajemny of supply and demand spra
wia w pierwszym wypadku nie to - jak sądzi Ricardo - że
towar sprzedaje się powyżej jego wartości, lecz tylko to, że
sprzedaje się go mniej więcej według jego wartości, powyżej
jego ceny kosztu. Wyrównanie nie może tedy zredukować
zysku do dawnego level, lecz ustanawia nowy level.

[b)

Błąd

stopę

Ricarda
zysku
i w

w

kwestii

wywiera

ogóle

handel

wpływu,

handel

z

który

na

koloniami

zagraniczny]

Tak samo ma się np. sprawa handlu z koloniami, gdzie
wskutek niewolnictwa i naturalnej urodzajności gleby (bądź
wskutek tego, że faktycznie lub w sensie prawnym nie roz
winęła się tam własność ziemi) wartość pracy jest niższa niż
w starym kraju. Jeżeli kapitały metropolii można przenosić to
this new trade, to obniżą one wprawdzie specyficzny surplus
profit [zysk dodatkowy] w tym trade, podniosą jednak the
general level of profit (jak to zupełnie słusznie nadmienia
Adam Smith).
Ricardo wciąż się tu ucieka do frazesu: w starych trades
ilość zastosowanej pracy, jak i płaca robocza pozostały prze
cież bez zmiany. Chodzi jednak o to, że general rate of profit
określana jest przez stosunek pracy nieopłaconej do opłaconej
i do kapitału wyłożonego nie w tym lub owym trade, lecz we
wszystkich trades, do których kapitał freely may be transferred
[może być swobodnie przenoszony], W dziewięciu dziesiątych
stosunek ten może pozostać bez zmiany; jeżeli zmieni się
w jednej dziesiątej, to the general rate of profit musi zmienić
37 - Maxks, Engels - Dzieła, i 26
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się we wszystkich dziesięciu dziesiątych. Za każdym ra
zem, kiedy wzrasta ilość nieopłaconej pracy, którą urucha
mia kapitał danej wielkości, konkurencja to tylko może zdzia
łać, że kapitały takiej samej wielkości będą otrzymywały jed
nakowe dywidendy, będą miały jednakowe udziały w tej
wzmożonej pracy dodatkowej; konkurencja nie może jednak
sprawić, aby mimo wzmożonej pracy dodatkowej, w stosunku
do wyłożonego kapitału globalnego, dywidenda każdego po
szczególnego kapitału pozostała bez zmiany, ograniczała się
do dawnego udziału w pracy dodatkowej. Jeśli Ricardo przy
puszcza, że dywidenda każdego kapitału ogranicza się do
•dawnego udziału w pracy dodatkowej, to brak mu podstaw
do kwestionowania poglądu Adama Smitha, że stopę zysku
obniża jedynie konkurencja kapitałów wzrastająca wskutek ich
nagromadzenia. Ricardo bowiem sam tu zakłada, że stopa
zysku obniża się wskutek samej tylko konkurencji, chociaż the
rate of surplus value wzrasta. Łączy się to oczywiście z innym
błędnym założeniem Ricarda, że the rate of profits (pomijając
obniżenie lub podwyższenie płacy roboczej) może zwyżkować
lub zniżkować tylko wskutek przemijających odchyleń of the
market price [ceny rynkowej] od the natural price [ceny na
turalnej]. A czym jest właściwie the natural price? Ceną, która
równa się wyłożonemu kapitałowi plus przeciętny zysk. A więc
sprowadza się to znów do założenia, że the average profit
nigdy nie może zmniejszyć się albo powiększyć inaczej, niż
zmniejsza się lub powiększa the relative surplus value.
Dlatego Ricardo myli się, kiedy przeciwstawiając się
Smithowi mówi:
„Żadne przeniesienie się z jednej gałęzi handlu zagranicznego do innej
Jub z handlu wewnętrznego do handlu zagranicznego nie może, moim
zdaniem, wpłynąć na stopę zysku” (tamże, str. 413).

Ricardo myli się również, kiedy uważa, że the rate of
profits nie wpływa na ceny kosztów, gdyż nie wywiera wpły
wu na values.
Błędne jest jego zdanie, że in consequence of a favoured
foreign trade the general level [w następstwie szczególnie
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korzystnych warunków w jakiejś gałęzi handlu zagranicznego
ogólny poziom] musi być zawsze ustanawiany przez redu
kowanie otrzymywanego w tej gałęzi zysku do dawnego level,
a nie przez podnoszenie ogólnego poziomu.
„Oni utrzymują, że wyrównanie zysków nastąpi w drodze ogólnego,
ich podniesienia, ja zaś mniemam, że zyski osiągane w uprzywilejowanej
gałęzi obniżą się szybko do ogólnego poziomu” (tamże, str. 132/133),

Wskutek z gruntu błędnego poglądu na stopę zysku Ricar
do zupełnie opacznie pojmuje wpływ wywierany przez fo
reign trade, kiedy handel ten bezpośrednio nie obniża ceny
środków wyżywienia robotników. Nie zdaje on sobie sprawy
z tego, jak ogromne znaczenie dla Anglii ma np. zaopatrywa
nie JJ6731 przemysłu w tańsze surowce; nie uprzytamnia sobie
tego, że chociaż w tym wypadku, jak to już zaznaczyłem
wcześniej [n8l, ceny spadają, podnosi się stopa zysku, gdy tym
czasem w przeciwnym wypadku, przy zwyżkujących cenach ,
stopa zysku może się obniżać, nawet jeśli płaca robocza po
zostaje w obu wypadkach bez zmiany.
„A więc stopa zysku podnosi się nie w następstwie rozszerzenia ryn
ku” (tamże, str. 136).

The rate of profit nie zależy od ceny poszczególnego towa
ru, lecz od ilości pracy dodatkowej, którą dany kapitał może
zrealizować. Ricardo i w innych wypadkach nie docenia do
niosłości of the market, nie pojmuje bowiem istoty pieniądza.
*
(Powyższe roztrząsania należy uzupełnić następującą uwa
gą: Ricardo dlatego popełnia te wszystkie błędy, że za po
mocą naciąganych abstrakcji chciałby przeforsować swoje za
łożenie o tożsamości stopy wartości dodatkowej i stopy zysku.
Wulgarni ekonomiści doszli dlatego do wniosku, że teoretycz
ne prawdy są abstrakcjami, które stanowią zaprzeczenie rze
czywistych stosunków. A powinni byli, wręcz przeciwnie,
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dostrzec, że Ricardo nie dość daleko posuwa się na drodze
słusznej abstrakcji, co popycha go w stronę abstrakcji opacz
nej I11*!.)

[3.] Prawo obniżania się stopy zysku
[a)

Błędne

przesłanki Ricardowskiej
o b n i ż a n i a się s t o p y zysku]

koncepcji

Prawo obniżania się stopy zysku stanowi jeden z najważniej
szych członów systemu Ricarda.
Stopa zysku ma tendencję zniżkową. Wskutek czego? Adam
Smith mówi: wskutek wzrostu akumulacji i towarzyszącego
jej wzrostu konkurencji kapitałów. Ricardo oponuje: konku
rencja może wyrównywać zyski w different trades (wyżej wi
dzieliśmy, że Ricardo nie jest tu konsekwentny), nie może
jednak obniżyć ogólnej stopy zysku. Taka obniżka byłaby
tylko wtedy możliwa, kiedy w następstwie akumulacji kapita
łów kapitały o tyle szybciej pomnażałyby się od ludności, że
popyt na pracę byłby stale większy od jej podaży i dlatego
płaca robocza stale wzrastałaby nominalnie, realnie i w swej
wartości użytkowej - pod względem wartości i wartości użyt
kowej. Sprawa ma się jednak inaczej. Ricardo nie jest opty
mistą, który dawałby wiarę podobnym baśniom.
Ponieważ identyfikuje on stopę zysku ze stopą wartości d o 
datkow ej - względnej wartości dodatkowej, zakłada bowiem,
że dzień pracy nie zmienia się - przeto nieustanne obniżanie
się zysku, czyli zniżkową tendencję zysku, można wytłumaczyć
jedynie tymi samymi przyczynami, które wywołują nieustanne
obniżanie się, czyli zniżkową tendencję, stopy wartości d o
datkowe), tj. tej części dnia pracy, w ciągu której robotnik pra
cuje nie dla siebie, lecz dla kapitalisty. Ale co to są za przy
czyny ? Jeżeli założymy, że dzień pracy jest dany, to ta jego
część, w ciągu której robotnik pracuje dla kapitalisty za darmo,
może się tylko wtedy kurczyć, zmniejszać, kiedy wzrasta ta
część dnia pracy, w ciągu której pracuje on dla siebie. A możli
we to jest (przy założeniu, że pracę opłaca się według jej war-
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łości ) jedynie wówczas, kiedy wzrasta wartość of necessaries,
środków utrzymania, na które robotnik wydatkuje swą płacę
roboczą. Jednakże wartość towarów przemysłowych zmniejsza
się stale w następstwie rozwoju produkcyjnych sił pracy.
A więc obniżanie się stopy zysku można wytłumaczyć w ten
tylko sposób, że główna część składowa środków utrzyma
nia - food [żywność] - stale wzrasta pod względem wartości.
A wzrasta dlatego, że rolnictwo staje się coraz mniej produk
cyjne. Mamy tu tę samą przesłankę, która według Ricarda tłu
maczy istnienie i rozwój renty gruntowej. Ciągłe obniżanie się
zysku łączy się przeto, zdaniem Ricarda, z ciągłym podnosze
niem się stopy renty gruntowej. Dowiodłem już, że Ricardo
błędnie pojmuje rentę gruntową. Tym samym wali się tedy
jedna z podstaw, na których opiera się jego objaśnienie obni
żania się stopy zysku. A po wtóre, opiera się ono na błędnej
przesłance, że rate o f surplus value oraz rate o f profit są iden
tyczne, że zatem obniżenie się of the rate of profit jest iden
tyczne z obniżeniem się of the rate of surplus value, które
rzeczywiście można by wytłumaczyć jedynie w sposób, do któ
rego ucieka się Ricardo. Tym sajnym upada jego teoria. Sto
pa zysku obniża się - chociaż the rate of surplus value nie
zmienia się lub wzrasta - gdyż wraz z rozwojem produkcyj
nych sił pracy zmniejsza się kapitał zmienny w stosunku do
kapitału stałego. Stopa zysku obniża się tedy nie dlatego, że
praca staje się mniej wydajna, lecz dlatego, że staje się bar
dziej wydajna. Zmniejsza się nie dlatego, że mniej wyzyskuje
się robotnika, lecz dlatego, że go się bardziej wyzyskuje, czy
to wskutek tego, iż wzrasta absolute surplus time [absolutny
czas dodatkowy], czy też, kiedy państwo przeciwstawia się ta
kiemu wzrostowi, wskutek tego, że produkcja kapitalistyczna
równoznaczna jest z tym, iż obniża się the relative value of
labour, a w wyniku tego wzrasta the relative surplus time.
Teoria Ricarda opiera się więc na dwóch mylnych prze
słankach :
1. na mylnej przesłance, że warunkiem istnienia i wzrostu
renty gruntowej jest malejąca produkcyjność rolnictwa;
2. na mylnej przesłance, że stopa zysku jest identyczna ze
stopą względnej wartości dodatkowej, może więc podnosić się
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lub obniżać jedynie w odwrotnym stosunku do podnoszenia
się lub obniżania płacy roboczej.
II6 7 4 1 A teraz dokonam przede wszystkim zestawienia tych
miejsc u Ricarda, w których daje on wyraz wyłożonemu wyżej
poglądowi.
[b)

Analiza

pochłanianiu

tezy
stopy

Ricarda
zysku

o stopniowym
przez

wzrastającą

rentę]

Przedwstępnie skreślimy tu jeszcze kilka uwag o tym, jak
Ricardo, biorąc za punkt wyjścia swój pogląd na rentę grun
tową, wyobraża sobie, że renta stopniowo pochłania stopę zy
sku.
Zrobimy w tym celu użytek z danych zawartych w tabli
cach zamieszczonych na str. 574 *, odpowiednio je modyfi
kując.
W owych tablicach zakłada się, że zastosowany kapitał rów
na się 60c + 40v, wartość dodatkowa równa się 50%, a więc
wartość produktu, niezależnie od wydajności pracy, równa się
120 f. szt. W tej kwocie 10 f. szt. stanowi zysk, a 10 f. szt.
stanowi rentę absolutną. Przypuśćmy, że kapitał zmienny
w sumie 40 f. szt. wypłaca się 20 robotnikom (za pracę wy
konywaną np. w ciągu tygodnia lub raczej - ze względu na
stopę zysku - w ciągu roku; jest to tutaj zresztą sprawą zu
pełnie obojętną). Według tablicy A, w której wartość rynko
wą określają grunty kategorii I, liczba ton równa się 60, czyli
60 ton = 120 f. s z ł , 1 tona = 12% o = 2 f. szt. Płaca robo
cza wynosi 40 f. szt., czyli równa się 20 tonom [węgla] lub
20 kwarterom zboża. Jest to więc niezbędna płaca robocza
dla liczby robotników, którą zatrudnia kapitał w wysokości
100 f. szt. Gdyby się teraz okazało, że wypada przejść do
uprawy gruntów niższej jakości, na których potrzebny byłby
kapitał w wysokości 110 f. szt (kapitał stały w wysokości
60 f. szt. i kapitał zmienny na 20 robotników, których uru
chamia ów kapitał stały), aby wytworzyć 48 ton (mianowicie
kapitał stały w wysokości 60 f. szt. i kapitał zmienny w sumie
* Patrz wkładkę między str. 332-333. - R ed.
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50 f. szt.), to wartość dodatkowa równałaby się wtedy 10 f. szt.,
a cena tony wynosiłaby 2Vä f. szt. Gdybyśmy przeszli do
uprawy gruntów jeszcze niższej jakości, na których kapitał
w wysokości 120 f. szt. przynosi 40 ton, to cena tony równa
łaby się 120/4o = 3 f. szt. Zniknęłaby tu jakakolwiek wartość
•dodatkowa na gruntach najniższej kategorii. Produkt wytwa
rzany przez 20 robotników będzie się tu wciąż równał warto
ści w kwocie 60 f. szt. (3 f. szt. równają się dniu pracy do
wolnej wielkości). Jeżeli więc płaca robocza wzrasta z 40 do
60 f. szt., to wartość dodatkowa zupełnie znika. Zakładamy
tu wciąż, że 1 kwarter zboża stanowi nieodzowną płacę robo
czą for one man [dla jednego robotnika].
Załóżmy, że w obu wspomnianych wypadkach należałoby
wyło żyć kapitał wynoszący tylko 100 f. szt. Albo to samo in
nymi słowy: jaki będzie stosunek w obliczeniu na 100 jedno
stek kapitału, bez względu na wielkość wyłożonego kapitału?
Zamiast mianowicie liczyć, że wykłada się kapitał w wysoko
ści 110 f. szt. lub 120 f. szt., przy takiej samej liczbie robot
ników i takim samym kapitale stałym, obliczmy, ile kapitału
stałego i jaką liczbę robotników można« by przy takim samym
organicznym składzie kapitału (nie pod względem wartości,
lecz pod względem ilości zastosowanej pracy i ilości kapitału
stałego) zastosować w obliczeniu na 100 jednostek kapitału.
(Aby można było porównać te 100 jednostek z innymi kate
goriami kapitałów.) 110 tak się ma do 60, jak 100 do 546/ii,
a 110 tak się ma do 50, jak 100 do 455/n- 20 ludzi urucho
miło capital constant w wysokości 60 jednostek. Ilu więc ludzi
potrzeba, aby uruchomić 546/ii jednostki?
Sprawa tak się oto przedstawia. 60 f. szt. stanowi wartość,
którą stwarza pewna liczba zatrudnionych robotników (dajmy
na to - dwudziestu), przy czym płaca tej zatrudnionej liczby
robotników wynosi 20 kwarterów albo 20 ton, które równają
się 40 f. szt., gdy wartość tony albo kwartera wynosi 2 f. szt.
Jeżeli wartość tony podnosi się do 3 f. szt., to wartość dodat
kowa znika. Jeżeli wartość tony podnosi się do 2 1/2 f. szt., to
znika połowa wartości dodatkowej, która stanowiła rentę
absolutną.
W pierwszym wypadku przy wyłożonym kapitale w wyso
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kości 120 f. szt. (60c i 60v) produkt równa się 120 f. szt., czyli
40 tonom (40 X 3). W drugim wypadku przy wyłożonym ka
pitale w wysokości 110 £. szt. (60c i 50v) produkt równa się
120 f. szt., czyli 48 tonom (48 X 21/г).
W pierwszym wypadku przy wyłożonym kapitale w wyso
kości 100 f. szt. (50c i 50v) produkt równa się 100 f. szt.,
czyli 33V3 tony (3 X 33V3 = 100). A ponieważ mamy tu
do czynienia jedynie z pogorszeniem się jakości gruntów, ale
nie ze zmianą składu kapitału, kapitał stały w wysokości
50 f. szt. będzie uruchomiony przez stosunkowo taką samą
ilość pracy, jak przedtem kapitał w wysokości 60 f. szt. Jeżeli
więc kapitał stały w wysokości 60 f. szt. uruchamiało 20 ludzi
(którzy otrzymywali 40 f. szt., dopóki wartość 1 tony równała
się 2 f. szt.), to teraz kapitał w wysokości 50 f. szt. będzie
uruchomiony przez 162/з robotnika, otrzymujących 50 f. szt.,
odkąd wartość tony podniosła się do 3 f. szt. Podobnie jak
przedtem, 1 robotnik otrzymuje 1 tonę bądź 1 kwarter =
= 3 f. szt, gdyż 162/з X 3 = 50. Jeżeli wartość stworzona
przez 162/з robotnika równa się 50, to wartość stworzona
przez 20 robotników równa się 60 f. szt. A więc założenie, że
praca dzienna 20 robotników równa się 60 f. szt., pozostaje
nadal w mocy.
Weźmy teraz drugi wypadek. Przy wyłożonym kapitale
w wysokości 100 f. szt. produkt równa się 109V n f. szt., czyli
437/ii tony (2V2 X 437/ii = 109V ii). Kapitał stały równa
się 546/ii f. szt., a kapitał zmienny - 455/a - Jaką liczbę ro
botników reprezentuje ta kwota 455/n f. szt.? Liczbę 182/n
robotnika. 1)6751 Jeżeli mianowicie wartość stworzona w ciągu
jednego dnia pracy 20 robotników równa się 60 f. szt., to
wartość stworzona w ciągu jednego dnia pracy 182/ii robot
nika równa się 546/n f. szt., a przeto wartość produktu równa
się 109V n f. szt.
Widzimy tedy, że w obu wypadkach taki sam kapitał uru
chamia mniejszą niż przedtem liczbę robotników, którzy ko
sztują jednak drożej. Pracują oni w ciągu takiej samej liczby
godzin, lecz dodatkowy czas pracy zmniejszył się lub zupełnie
zniknął, gdyż w ciągu takiego samego czasu robotnicy ci wy
twarzają mniej produktu (i produkt ten składa się z necessa578
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ries konsumowanych przez robotników) ; chociaż więc robot
nicy pracują nadal w ciągu takiego samego czasu, czas pracy,

Tony

Kapitał

[Kategoria]

który wydatkują na wytworzenie 1 tony lub 1 kwartera, po
większył się.
Ricardo przypuszcza wciąż w swych obliczeniach, że kapi
tal musi uruchamiać w ięcej pracy i że dlatego musi się wy
kładać większy kapitał, a więc 120 lub 110 f. szt., nie zaś jak
przedtem 100 f. szt. Jest to tylko wtedy słuszne, kiedy należy
wytworzyć taką samą ilość produktu, czyli w przytoczonych
wyżej wypadkach 60 ton, zamiast w wypadku pierwszym
40 ton za pomocą wyłożonego kapitału w wysokości 120 f. szt.
i w drugim wypadku 48 ton za pomocą wyłożonego kapitału
w wysokości 110 f. szt. Toteż za pomocą wyłożonego kapitału
w wysokości 100 f. szt. produkuje się w pierwszym wypadku
331/з tony, a w drugim - 437/ii tony. Przypuszczenie powyż
sze uniemożliwia Ricardowi ujęcie sprawy z właściwego pun
ktu widzenia, który nie na tym polega, że do wytworzenia
takiego samego produktu musi się zatrudnić większą liczbę
robotników, lecz na tym, że dana liczba robotników wytwarza
mniej produktu, którego większa niż przedtem część stanowi
nadto płacę roboczą.
Porównajmy teraz obie tablice: tablicę A ze str. 574 oraz
nową tablicę, stanowiącą wynik danych, które przytoczyliśmy
wyżej.
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Gdybyśmy tablicę tę ułożyli teraz w odwrotnym porządku,
według Ricardowskiej descending line [linii zstępnej], a więc
gdybyśmy zaczęli od kategorii III i założyli zarazem, że naj
wcześniej uprawiany bardziej urodzajny grunt nie przynosi
renty, to w tej kategorii III mielibyśmy z początku kapitał
w wysokości 100 f. szt., który wytwarza wartość wynoszącą
120 f. szt., z czego 60 f. szt. przypada na capital constant,
a 60 f. szt. na nowo dołączoną pracę. Następnie należałoby
według Ricarda założyć, że stopa zysku byłaby wyższa od wy
mienionej w tablicy A, gdyż wraz ze zniżką ceny tony węgla
(lub kwartera pszenicy) 20 robotników dopóty otrzymywałoby
20 ton = 40 f. szt., dopóki tona równa się 2 f. szt. Ponieważ
jednak tona równa się teraz l®/is f. szt., czyli 1 f. szt. 12 szy
lingów, przeto 20 robotników otrzymuje już tylko 32 f. szt.
( = 20 tonom). Kapitał wyłożony na taką samą liczbę robot
ników wynosiłby 60c + 32v = 92 f. szt., łączna zaś war
tość produktu równałaby się 120 f. szt., gdyż wartość wytwo
rzona przez pracę 20 robotników równa się nadal 60 f. szt.
Przy takim stosunku с do v kapitał w wysokości 100 f. szt.
powinien by stworzyć wartość wynoszącą 1 3 0 10/23 f . szt., gdyż
92 : 120 = 100 : 1301°/гз (albo 23 : 3 0 = 100 : 1ЗОЮ/23).
A ów kapitał w wysokości 100 f. szt. składałby się mianowicie
z 655/гзс oraz z 3418/2sv. Kapitał równałby się zatem
655/гзс + 3418/гзу; wartość produktu wynosiłaby 1 3 0 10/2S
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Liczba ton

f. szt., liczba robotników - 2117/гз. Stopa wartości dodatko
wej równałaby się 87Vä%.
[1. Mielibyśmy więc taki oto obraz:]
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Iaczba
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655/sec + 3 4 w/»v

8 7 l /i
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Płaca robocza wyrażona w tonach wynosi 21,17/23 tony,
a zysk - 19V46 tony.
||676| Przypuśćmy teraz - wychodząc wciąż z założenia R i
carda - że wskutek wzrastającej liczby ludności cena rynkowa
podnosi się tak wysoko, iż należy przystąpić do uprawy grun
tów kategorii II, w której, wartość tony równa się l ll/i3 f- szt.
Nie dzieje się tu bynajmniej tak, jak by sobie życzył Ricar
do, mianowicie że 2117/гз robotnika będzie wciąż wytwarzało
taką samą wartość, wynoszącą 655/»3 f. szt. (licząc płacę ro
boczą wraz z wartością dodatkową). Liczba robotników bo
wiem, którą mogą zatrudnić, a więc i wyzyskiwać kapitaliści
w kategorii III, zmniejsza się w myśl własnego założenia R i
carda, a więc zmniejsza się też łączna suma wartości dodat
kowej.
Przy tym skład of agricultural capital [kapitału rolnego]
pozostaje wciąż bez zmiany. Aby uruchomić 60c, potrzeba
wciąż 20 robotników (przy danym dniu pracy), bez względu
na to, jak by się ich opłacało.
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Ponieważ tych 20 robotników otrzymuje 20 ton, a tona rów
na się l n /i3 f- szt., przeto 20 robotników kosztuje 20 (1 +
+ » / « ) f. szt. = 20 f. szt. + 1612/i3 f. szt. = 36l2/i3 f. szt.
A więc wartość, którą produkuje tych 20 robotników, rów
na się - bez względu na wydajność ich pracy - 60 £. szt.,
a zatem wyłożony kapitał równa się 9612/i3 f. szt., wartość
zaś produktu równa się 120 f. szt., czyli zysk wynosi 23Vi3
f. szt. Zysk z kapitału w wysokości 100 f. szt. będzie się więc
równał 2 3 i7/îi £• szt., a kapitał będzie miał skład: 6119/«ic +
+ 382/ziv. Zatrudnia się 2040/вз robotnika.
Jeżeli łączna wartość produktu równa się 12317/зх f. szt.,
a wartość indywidualna tony w kategorii III równa się l 3/s
f. szt., to ile ton będzie w tej kategorii wynosić produkt? B ę
dzie wynosić 778/2i tony. Stopa wartości dodatkow ej będzie
równała się 62Vï%Ale kategoria III sprzedaje tonę za l 11/is f. szt. D aje to na
tonę wartość różniczkową w wysokości 4 12/is szylinga, czyli
]*/es f. szt., co na 778/2i tony wynosi 778/ei X le/«5 =
= 19! /л f. szt.
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f. szt.

12317/«

142»/7

l n /u

I sh

WD
W artoić
różniczkowa
[1 tony]

WI
[Wartość indywidualna
1 tony]

rynkowa
[Wartoić
1 tony]

WR

[ŁW R]
Łączna wartoić
rynkowa

[RŁW]
Rzeczywjita
łączna
wartość

Licrf>a
toil

Kapital

[Kategoria]

Kategoria III zamiast za 12317/2i f. szt. sprzedaje produkt
za 12317/2i + 19!/»i = 1426/7 f. szt. Kwota 19V21 f- szt.
stanowi rentę. - W kategorii III mielibyśmy więc taką sytu
ację:

[ + ie/«s
f. szt. = ]
b 4 w/u szyi.
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Renta

R ent*
w
tonaeh

f. s a l

Stopa
zysku

SkŁad
kapitaJu

Stopa
Liczba
waztoid
robotdodatkowej ników

'/•

19V n

10*°/m

•/«

2 3 17/n

61 »/ m c + 382/2iv

6 2 ’ /2

204% »

II
Stopa
?.y&ku

100

6 7 Vm

1231T/*i

Skład
kapitału

•/•
2 317/2t

f. szt.

f. szt.

f. szt.

l u /ia
Stopa
wartości
dodatkowej

1 “ Да

0

Renta

różniczkowa
WD
[Wareofó
1 tony]

szt.

WI
[W artoić
indywidualna
1 tony]

i.

WR
[W artoić
rynkowa
1 tony]

f. szt.

ŁW
[Łączna
wartoić]

Liczba
ton

Kapitał

JKategoria]

Płaca robocza wyrażona w tonach równa się 204% s tony,
zysk zaś równa się 12113/iae tony.
Jeżeli przejdziemy teraz do kategorii II, to okaże się, że nie
przynosi ona renty. Wartość rynkowa równa się wartości in
dywidualnej. Liczba ton, którą produkuje kategoria II, wyno
si 674/бзW kategorii II sprawa tak się więc przedstawia :

f. szt.
0

liczba
robotników

V.
6 1 l9/tic + 382/2iv

62*/»

20«/w

Płaca robocza wyrażona w tonach równa się 204% :î, a zysk
równa się 12 113/i26 tony.
||677| 2. W drugim wypadku, w którym włącza się II ka
tegoria i powstaje renta, sytuacja tak się więc kształtuje:
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Kategoria

Я
i
u

R ozdział szesnasty
liczb a
ton

(. szt.

RLW
[Rzeczy
wista
łączna
wartość]

ŁW R
[Łączna
wartość
rynkowa]

WR
[Wartość
rynkowa
1 öony]

WD
WI
[Wartość [Wartość różnicz
indywi kowa 1 tony]
dualna
1 tony]

f. szt.

f. szt.

f. szt.

f. szt.

f. szt.

iii

100

7 7 8/2i

ii

100

6 7 Vu» 1 2 3 17/г1

1 2 3 17/2i

1426/7

111/18

i s/6

[ + le/cs f . s z t. = ]

1 2 3 17/2i

1«/ h

1 “ /1J

0

+ 4 1!/i3 szyi.

Sflppn1
zysku

Skład
kapitału

Liczba
robotników

<5119/sic + 382/2iv

20'°/o5

62 V2

2 3 17m

2 0 1«/nj

6 1 19/ 2 ic+ 382/2lv

20',0/m

62»/г

2 3 17/г1

2 0 ‘°/os

Stopa
wartości
dodatkowej

Płaca
robocza
w tonach

%

Zysk
w tonach

Renta

Renta
w tonach

f. szt.
1 2 u »/i2o

12m l m

19V 31

0

1 0 -° А з

Ü

Przejdźmy teraz do trzeciego wypadku i przypuśćmy wraz
z Ricardem, że trzeba i można przystąpić do eksploatacji złóż
niższej jakości, kategorii I, jako że wartość rynkowa produktu
podniosła się do 2 f. szt. Ponieważ capital constant w wyso
kości 60 f. szt. wymaga 20 robotników, a ci kosztują teraz
40 £. szt., przeto skład kapitału jest taki sam jak w tablicy A
na str. 574, a mianowicie 60c + 40v, wartość zaś, którą wy
twarza tych 20 robotników, równa się zawsze 60 f. szt., a więc
łączna wartość produktu, wytworzonego za pomocą kapitału
w wysokości 100 f. szt., równa się 120 f. szt., bez względu na
produkcyjność tego kapitału. Stopa zysku równa się tu 20%,
stopa wartości dodatkowej = 50%, zysk wyrażony w to
nach = 10 ton. Musimy teraz zobaczyć, jakiej zmianie uległy
kategorie III i II wskutek tej zmiany wartości rynkowej i włą
czenia do eksploatacji kategorii I, która określa stopę zysku.
Chociaż kategoria III obejmuje najurodzajniejsze grunty,
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może ona, rozporządzając kapitałem w wysokości 100 f. szt.,
stosować pracę jedynie 20 robotników, którzy kosztują ją
40 £. szt., gdyż capital constant w wysokości 60 f. szt. wyma
ga 20 robotników. Liczba robotników, których pracę stosuje
kapitał w wysokości 100 f. szt., spada więc do 20, a rzeczy
wista łączna wartość wytworzonego produktu równa się teraz
120 f. szt. Jeżeli jednak wartość indywidualna tony wyprodu
kowanej przez kategorię III równa się l 9/is f. szt., to ile ton
produkuje ta kategoria? Produkuje 75 ton, gdyż 120 dzielone
przez 2Vir> ( l 9/i5 f. szt.) = 75. Liczba ton produkowanych
przez tę kategorię zmniejsza się, kategoria ta bowiem może za
pomocą takiego samego kapitału stosować mniej pracy, a nie
więcej (jak to wciąż błędnie utrzymuje Ricardo, gdyż uwagę
jego zaprząta tylko to, ile pracy trzeba, aby wytworzyć taką
samą ilość produktu, a nie to, ile przy nowym składzie kapi
tału można zastosować pracy żywej, a jedynie ta sprawa ma
tutaj znaczenie). Ale kategoria III sprzedaje owe 75 ton za
150 f. szt. (a nie za 120 f. szt., które stanowią ich wartość)
i w ten sposób renta podnosi się w kategorii III do 30 f. szt.
Co się tyczy kategorii II, to wartość produktu tak samo
równa się tu 120 f. szt. itd. Ponieważ jednak wartość indy
widualna tony równa się l n /i3 f. szt., to wspomniana kate
goria produkuje 65 ton (gdyż 120 dzielone przez 24/13;
(1п /1з) = 65). Mówiąc zwięźle, otrzymujemy tu tablicę A
ze str. 574. Ponieważ jednak dla naszych celów potrzeba nam
nowych rubryk, przeto teraz, kiedy do eksploatacji włączono
kategorię I i wartość rynkowa podniosła się do 2 f. szt., uło
żymy tę tablicę na nowo :
3. [Wypadek trzeci:]
[Kate
goria]

Kapital

Liczba
ton

f. szt.

RŁW
[Rzeczy
wista
łączna
wartość]

ŁWR
[Łączna
wartość
rynkowa]

\VR
[Wartość
rynkowa
1 tony]

WI
[Wartość
indywi
dualna
1 tony]

f. GZt.

f. szt.

f. 6Zt.

f. szt.

III

100

75

120

150

II

100

65

120

130

2
2

1“ /13

I

100

60

120

120

2

2

l s/5
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Skład
kapitału

Liczba
robot
ników

t. «zt.

p/s f. szt.]

Stopa
war
tości
dodat
kowej

i

3

&
«

Płaca
robo-1
cza w
tonach

Renta
w bo
nach

Zysh
w
tonach
Renta

WD
(Wartość
różniczkowa
1 tony]

1

•/«

•/«

60c + 40v 20

50

20

20

10

f. szt.

30 15

6 0 c + 4 0 v 20

50

20

20

10

10

5

60c + 40v 20

50

20

20

10

0

0

= 8 szyi.
Р /t» f. szt.]
= 3Vl» szyi.
0

40 20

||678 j Krótko mówiąc, ten wypadek III zgadza się z tabli
cą A na str. 574 (jeżeli pominąć rentę absolutną, która wy
stępuje tu jako część zysku), ale wszystko odbywa się tu w od
wrotnej kolejności.
Przejdźmy teraz do nowych wypadków, które mamy zamiar
rozpatrzyć 1120].
Weźmy przede wszystkim kategorię, która przynosi jeszcze
zysk i oznaczmy ją Ib. Za pomocą kapitału w wysokości 100
f. szt. wytwarza ona zaledwie 437/n tony.
Wartość tony podniosła się do 21/г f. szt. Skład kapitału
równa się 546/ис + 455/nv. Wartość produktu równa się
109V n f- szt. Kapitał zmienny w wysokości 455/u f. szt.
opłaca 182/n robotnika. A ponieważ wartość wytwarzana
przez pracę dzienną 20 robotników równa się 60 f. szt., przeto
182/n robotnika wytwarza wartość w wysokości 546/n f. szt.,
a więc wartość produktu równa się 109V n f. szt. Stopa zysku
równa się 9Vn%- Zysk równa się 37/n tony. Stopa wartości
dodatkow ej równa się 20%.
Ponieważ kapitał w kategoriach III, II i I ma taki sam skład
organiczny jak w kategorii Ib i we wszystkich trzech katego
riach, robotnicy muszą otrzymywać taką samą płacę roboczą
jak w kategorii Ib, przeto za pomocą kapitału w wysokości
100 f. szt. kategorie te mogą też zatrudniać tylko 182/u ro
586

Ricardow ska teoria zysku

botnika, którzy produkują łączną wartość w sumie 54e/n
f. szt., a więc - podobnie jak w kategorii Ib - wartość do
datkową wynoszącą 20% i stopę zysku wynoszącą 9x/n%.
Łączna wartość produktu równa się tu, tak samo jak w kate
gorii Ib, 109V it f- szt.
Ponieważ jednak wartość indywidualna tony w kategorii III
równa się l 3/s f. szt., kategoria ta produkuje 109x/u dzielone
przez 13/s ( = 24/is), czyli 682/u tony (a więc 109V n f. szt.
równa się tu 682/u tony). Nadto różnica między wartością
indywidualną tony a wartością rynkową wynosi teraz 2x/a
f. szt. minus l 3/s f. szt., czyli 2 f. szt. 10 szylingów minus
1 f. szt. 12 szylingów, a zatem 18 szylingów. Na 682/u tony
wynosi to 18(68 + 2/n) szylingów = 12273/n szylinga =
= 61 f. szt. 73/n szylinga. Kategoria III sprzedaje swój pro
dukt nie za 109 V u f. szt., lecz za 170 f. szt. 95/n szylinga.
I ta nadwyżka stanowi rentę kategorii III. Wyrażona w to
nach renta ta równa się 24e/n tony.
Ponieważ wartość indywidualna tony w kategorii II równa
się l n /i3 f. szt., kategoria ta produkuje 109V u dzielone przez
ln/is, czyli 59V u tony. Różnica między rynkową a indywi
dualną wartością tony w kategorii II wynosi 2V 2 f. szt. minus
i n / 1 3 f. szt., a zatem 17/г« f. szt. Na 59V n tony równa się to
387/ii f- szt., co stanowi rentę. Łączna wartość rynkowa rów
na się 1478/n f. szt. Renta wyrażona w tonach równa się
155/n tony.
Wreszcie, ponieważ wartość indywidualna tony w katego
rii I równa się 2 f. szt., przeto 109V ii f. szt. równa się 54e/n
tony. Różnica między wartością rynkową a wartością indywi
dualną wynosi 2 V 2 f. szt. minus 2 f. szt., a zatem 10 szylin
gów. Na 546/n tony wynosi to (54 + 6/ii) 10 szylingów =
= 590 szylingów 4- 6% i szylinga = 27 f. szt. + 55/n szy
linga. Łączna wartość rynkowa produktu równa się tedy
136 f. szt. 73/n szylinga, wartość zaś renty wyrażona w to
nach równa się 1010/n tony.
Jeżeli wszystko powyższe ujmiemy teraz w tablicę charak
teryzującą wypadek czwarty, to otrzymamy:
||679| 4. [Wypadek czwarty:]
38 - Mark«, Engels - D a e U , t 26
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Rozdział szesnasty
Kapitał Liczba
ton
•g
«0
t*

RŁW
[Rzeczy
wista
łączna
wartość]

ŁWR
[Łączna wartość
tynkowa]

WR
[Wartość
rynko
wa
1 tony]

[ 1 7 0 V U f . szt. = ]

14%

l 3/s

14%

l 'V i s

14%

2

14%

14%

Stopa
war*tości
dodat
kowej

Stopa
zysku

ä

£. szt.

£. szt.

f. szt.
III 100

6 8 2/ n

109V n

II 100

59V u

109 Vu

WI
[Wartośó
indywi
dualna
1 tony]
£. szt.

1 7 0 f . szt. 9 V u szyi.
1 4 7 8/ u f . szt. [ =

147

f . szt. 1 4 e/ n szyi.]
I

100

54® /«

1 0 9 V ii

[ 1 3 6 4/ n f . sz t. = ]
1 3 6 f. szt. 7 s/ u szyi.

I b 100

4 3 7/ ii

109V u

1 0 9 V u f . szt. [ =

109 f. szt. l 9/n szyi.]

\VD
[Wartość
różniczkowa
1 tony]

Skład
kapitału

liczb a
robotników

[9/10 f. szt. = ] 18 szyi.

5 4 e/iic + 455/nv

182/u 20

9 1/»

F /20 £. szt. = ] 13 V is szyi.

5 4 e/nc + 4 5 5/nv

182/n 20

9V u

[V* f. szt. = ] 10 szyi.

54®/iic + 45V n v

182/u 20

9V n

o

5 4 e/nc + 455/uv

182/n 20

9V n

Płaca
robocza
w tonach

Zysk
w

Renta

Renta
w
tonach

1 82/u

37/u

[614/u £. szt. = ] 61 f. szt. 7*/u szyi.

24«/u

182/u

3 7/u

[3 8 7/u f. szt. = ] 38 f. szt. 128/ił szyi.

155/u

182/u

3 7/u

(27s/u f. szt. = ] 27 f. szt. 55/u szyi.

10»«/u

18 V u

3 7/u

0

0

tonach

Rozpatrzmy w końcu wypadek ostatni, w którym w e d łu g
Ricarda odpada cały zysk, nie pozostaje wartość dodatkowa.
588

R icardow ska teoria zysku

Wartość produktu podnosi się tu do 3 f. szt. za tonę, a więc
kiedy zatrudnia się 20 robotników, ich płaca równa się
60 f. szt., równa się wytworzonej przez nich wartości. Kapitał
składa się z 50c + 50v. Zatrudnia się wtedy 16г/з robotnika.
Jeżeli wartość wytworzona przez 20 robotników równa się
60 f. szt., to wartość wytworzona przez 16% robotnika równa
się 50 f. szt. A zatem płaca robocza pochłania całą wartość.
Robotnik otrzymuje nadal 1 tonę. Wartość produktu równa
się 100 f. szt., a przeto liczba wytworzonych ton równa się
33 1/з. Jedna ich połowa zastępuje tylko wartość kapitału sta
łego, a druga - tylko wartość kapitału zmiennego.
Jeżeli w kategorii III wartość indywidualna tony równa się
1 3/s f. szt., czyli 24/i5 f. szt., to ile kategoria ta wytwarza ton?
Wytwarza 100 dzielone przez 24/i5, a więc 624/г tony, których
wartość równa się 100 f. szt. Różnica między wartością ryn
kową a wartością indywidualną wynosi jednak 3 f. szt. minus
l 3/s f. szt. = l 6/i5 f. szt., czyli l 2/5 f.szt. Na 62V 2 tony sta
nowi to 87 V 2 f. szt. A zatem łączna wartość rynkowa produk
tu równa się 187V2 f. szt., renta zaś wyrażona w tonach rów
na się 291/e tony.
W kategorii II wartość indywidualna tony równa się l n /i3
f. szt. Wartość różniczkowa równa się więc 3 f. szt. minus
l n /is f. szt. = I 2/13 f. szt. Ponieważ wartość indywidualna
tony równa się tu l n /i3 f. szt., czyli 24/i3 f. szt., kapitał w wy
sokości 100 f. szt. wytwarza (100 dzielone przez 24/i3 = )
541/« tony. Na tę liczbę ton wspomniana różnica wartości wy
nosi 62 f. szt. 10 szylingów, wartość zaś rynkowa produktu
równa się 162 f. szt. 10 szylingom. Renta wyrażona w tonach
równa się 2 0 5/e tony.
W kategorii I wartość indywidualna tony równa się 2 f. szt.,
wartość różniczkowa równa się zatem 3 minus 2 = 1 f. szt.
Ponieważ wartość indywidualna tony równa się tu 2 f. szt.,
przeto za pomocą kapitału w wysokości 100 f. szt. wytwarza
się 50 ton. Różnica wynosi 50 f. szt. Wartość rynkowa pro
duktu równa się 150 f. szt., renta zaś wyrażona w tonach
równa się 162/з tony.
Przechodzimy teraz do kategorii Ib, która nie przynosiła do
tychczas renty. Wartość indywidualna tony równa się tu
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2 l/ ‘î f. szt., wartość różniczkowa równa się więc 3 f. szt. minus
2 V 2 f. szt. = V 2 £. szt., czyli 10 szylingom. A ponieważ war
tość indywidualna tony równa się tu 2 V 2, czyli 5/z f. szt., ka
pitał w wysokości 100 f. szt. wytwarza 40 ton. Wartość róż
niczkowa na tę ilość ton równa się 20 f. szt., łączna wartość
rynkowa produktu - 120 f. szt., a renta w tonach - 62/з tony.
Ujmiemy teraz w tablicę wypadek piąty, w którym zysk
według Ricarda znika. ||680| 5. [Wypadek piąty:]

Kapital Liazba
ton

RŁ|W
ł.W R
[Rzeczy- [Łączna
wista
wartość
łączna rynkową]
wartość]

I. ezt.

f. IZt.

I

O
O
Г—
<

62*/2

III

100

54Vs

II

i. szt.

WR 1
[War
tość
tynko
wa
1 tonyl

WI
[War
tość
indywi
dualna
1 tony]

Skład
WD
[War kapitału
tość
różnicz
kowa
1 tony]

f. szt.

f. szt.

f. szt.

100

187V2

3

l 3/5

l*/e

50 c + 5 0 V

0
0

[Kategoiia]

162 V*

3

W li

l*/l*

50 c + 5 0 V

1

100

50

100

150

3

2

Ib

100

40

100

120

la

100

33Vs

100

100

3
3

2Vs
3

Liczba
robotników

Stopa
wartości
dodatkowej

Stopa
zysku

%

%

Płaca
robocza
w tonach

Renta

50 c + 50 V
50 c + 5 0 V

V*

50 c + 5 0 V

0

Renta
w tonach'

f. szt.

16*/*
162/3

0

0

16г/з

0

0

16г/з

16*/s

0

0

16*/«

0

16*/«

0

87V«
62 Va

29Vo

50

16*/«

0

16г/з
162/s

20

6*/s

0

162/l

0

20B/li

0

A teraz na następnej stronie zestawię w sposób tabelaryczny
wszystkie pięć wypadków.
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Ц681/682 Ruch renty według Ricarda, Z poprawkam i
[Kate
goria]

Kapital

Liczba
ton

f. szt.

Rzeczy
wista
łączna
wartość

Łączna
waitość
rynkowa

Wartość
rynkowA
1 tony

Wartość
indywi
dualna
1 tony

Wartość
różnicz
kowa
1 tony

[. s/.t.

£. szt.

f. szt.

£. szt.

f. szt.

Stfad
kapitału

Liczba
robotników

Stopa
wartości
dodat
kowej

Zysk

•/*

£. szt.

8 /V2

3 0 IO/28

7.yik
w tonach

Płaca
robocza
w tonach

Re ita
w ueniądzu

£.

Renta
w tonach

t.

W uprawie znajduje się wyłącznic najlepsza kategoria III. Renty nie ma. Eksploatuje się tylko najprodukcyjniejsze grunty bądź najwydajniejsze kopalnie.

A.

100

III

8 1 12/зз

13 0 ‘°/23

13 0 l8M

l 3/s

D/s

0

6 5 s /2sc + 3 4 l8/wv

2 1 17M

194ы

2 1 17/28

0

0

13. Do eksploatacji włącza się kategorię 11. Grunty (kopalnie) kategorii 111 zaczynają przynosić rentę.
III

100

7 PM

12317M

1426/?

l u /is

D/s

[18/s5 = ] 4 12/l8 szyi.

6 1 19M c + 3 8 2/siv

2 0 «/ns

6242

2 3 17M

1211З/120

2 0 40/ез

II

100

6 7 4/оз

12317M

12317M

D Vl*

l ll/lS

0

6 1 19M c + 3 8 2M v

2 0 ‘«/08
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C. D o eksploatacji włącza się kategorię I. Grunty (kopalnie) kategorii II zaczynają przynosić rentę.
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D o eksploatacji włącza się kategorię czwartą (I b). Grunty (kopalnie) kategorii I zaczynają przynosić rentę.
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Do eksploatacji włącza się kategorię piątą (I a). Wartość dodatkowa i zysk znikają generally [we wszystkich kategoriach].
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||6831 Jeżeli spośród zamieszczonych tablic [między stroni
cami 590 i 591] rozpatrzymy przede wszystkim tablicę E, to
przekonamy się, że w ostatniej kategorii la wszystko jest zu
pełnie oczywiste. Płaca robocza pochłania tu cały produkt
pracy i całą jej wartość. Nie ma tu wartości dodatkowej, a za
tem nie ma również ani zysku, ani renty. Wartość produktu
równa się wartości wyłożonego kapitału, wobec czego robotni
cy, którzy są tu w posiadaniu swego własnego kapitału, mogą
wciąż reprodukować swą płacę roboczą oraz warunki swej pra
cy, ale nic ponadto. O tej ostatniej kategorii nie można powie
dzieć, że renta pochłania tu zysk. Nie ma tu ani renty, ani
zysku, nie ma bowiem wartości dodatkowej. Płaca robocza
pochłania wartość dodatkową, a więc i zysk.
Co się tyczy pozostałych czterech kategorii, to prima facie
sprawa bynajmniej nie wydaje się tak oczywista. Jak może
istnieć renta, skoro nie ma wartości dodatkowej? A oprócz
tego wydajność pracy na gruntach kategorii Ib, I, II i III nie
powiększyła się wcale. A zatem brak wartości dodatkowej
musi tu być jedynie pozorny.
Nadto obserwujemy w tym wypadku inne, nie mniej prima
facie niezrozumiałe zjawisko. W kategorii III renta wyrażona
w tonach [węgla] lub kwarterach zboża wynosi 29x/e tony
bądź kwartera, gdy tymczasem w tablicy A, według której
w uprawie znajdowały się tylko grunty kategorii III, renta nie
istniała, a nadto zatrudniano 2117/гз robotnika, gdy teraz za
trudnia się tylko 162/з robotnika, zysk zaś (który pochłaniał
całą wartość dodatkową) wynosił tylko 19V46 tony.
Taka sama sprzeczność ujawnia się w kategorii II, gdzie
renta w tablicy E w7 nosi 205/e tony bądź kwartera, gdy tym
czasem w tablicy В zysk, który pochłaniał całą wartość do
datkową, wynosił zaledwie 12 xx3/i26 tony bądź kwartera (a za
trudniano 2040/вз, nie zaś, jak teraz, 162/з robotnika).
Taką samą sprzeczność widzimy również w kategorii I,
gdzie renta w tablicy E wynosi 162/з tony bądź kwartera, gdy
591

Rozdział dwunasty

tymczasem w tablicy С zysk w kategorii I, który pochłaniał
całą wartość dodatkową, wynosił zaledwie 10 ton (a zatrud
niano 20 robotników, nie zaś, jak teraz, 162/з robotnika).
Wreszcie to samo widzimy w kategorii Ib, gdzie renta w ta
blicy E wynosi 62/з tony bądź kwartera, gdy tymczasem zysk
w kategorii Ib w tablicy D , gdzie zysk pochłaniał całą wartość
dodatkową, wynosił zaledwie 37/n tony bądź kwartera (a za
trudniano 182/n robotnika, nie zaś, jak teraz, 162/з).
Jest jednak rzeczą oczywistą, że podniesienie się wartości
rynkowej ponad wartość indywidualną produktów kategorii
III, ГГ, I, Ib może wprawdzie zmienić podział produktu, fawo
ryzując jedną kategorię udziałowców w dochodzie na nieko
rzyść innej, bynajmniej jednak nie może powiększyć samego
produktu, który reprezentuje nadwyżkę wartości dodatkowej
ponad płacę roboczą. Ponieważ produkcyjność gruntów wszy
stkich kategorii nie uległa zmianie, a także produkcyjność ka
pitału nie uległa zmianie, nie sposób zrozumieć, jak mogą ka
tegorie od III do Ib stać się bardziej urodzajne, tj. dostarczać
większą liczbę ton bądź kwarterów wskutek tego, że na rynku
ukażą się produkty mniej urodzajnej kategorii gruntu lub
mniej produkcyjnej kopalni la?
Zagadkę rozwiązuje się w następujący sposób:
Jeżeli dzienna praca 20 robotników równa się 60 f. szt.,
to 162/з robotnika wytwarza 50 f. szt. A ponieważ w III ka
tegorii gruntów czas pracy zawarty w l 3/s, czyli 8/s f. szt.,
wyraża się w 1 tonie bądź 1 kwarterze, przeto 50 f. szt. wy
raża się w 31V4 tony bądź kwartera. Z tej ilości potrąca się
162/з tony bądź kwartera na płacę roboczą, w charakterze
wartości dodatkow ej pozostaje więc 1 44 n tony.
Następnie, ponieważ wartość rynkowa tony podniosła się
z l 3/e, czyli 8/e f. szt, do 3 f. szt., przeto z produktu, wyno
szącego 62 V 2 tony bądź kwartera, wystarczy wziąć tylko 162/з
tony bądź kwartera, aby zastąpić wartość kapitału stałego.
Natomiast dopóki tona bądź kwarter wytwarzane przez kate
gorię III same określały wartość rynkową, która wobec tego
równała się ich wartości indywidualnej, dopóty zastąpienie ka
pitału stałego w wysokości 50 f. szt. wymagało 31V4 tony
bądź kwartera. Z tych 31x/4 tony bądź kwartera, z tej odpo
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wiedniej części produktu, która przy wartości tony równającej
się l 3/5 f. szt. niezbędna była do zastąpienia kapitału, potrze
ba teraz w tym celu już tylko 162/3 tony bądź kwartera.
W ten sposób zwalnia się i przypada na rzecz renty ||684|
31V4 minus 162/з tony bądź kwartera, czyli 147/i2 tony bądź
kwartera.
Jeżeli do wartości dodatkowej, wytworzonej w kategorii III
przez 162/3 robotnika za pomocą kapitału stałego w wysokości
50 f. szt., a wynoszącej 147/i2 tony bądź kwartera, dodamy
teraz tę część produktu, która równa się 147/i2 tony bądź
kwartera, a która nie zastępuje obecnie kapitału stałego, lecz
występuje w formie of surplus produce [produktu dodatko
wego], to łączny surplus produce będzie wynosić 2 8 14/i2 tony
bądź kwartera = 29ł/iz = 29Ve kwartera bądź tony. Jest
to właśnie exactly [dokładnie] renta kategorii III w tablicy В
wyrażona w tonach węgla bądź w kwarterach zboża. W zu
pełnie taki sam sposób znajduje rozwiązanie pozorna sprzecz
ność, gdy chodzi o wyrażoną w tonach węgla bądź w kwar
terach zboża wielkość renty w kategorii И, I, Ib w tablicy E.
Okazuje się tedy, że renta różniczkowa, która powstaje na
gruntach wyższych kategorii wskutek różnicy między wartością
rynkową a wartością indywidualną produktów wytworzonych
na tych gruntach, składa się w swej rzeczywistej postaci - jako
renta produktowa, produkt dodatkow y, w powyższym przy
kładzie jako renta wyrażona w tonach węgla bądź w kwarte
rach zboża - z dwóch elementów i powstanie swe zawdzięcza
dwóm przemianom. [Po pierwsze:] Produkt dodatkowy,
w którym wyraża się praca dodatkowa robotników, wartość
dodatkowa, przekształca się z formy zysku w formę renty
i przypada dlatego w udziale właścicielowi ziemskiemu, a nie
kapitaliście. Po wtóre, część produktu, która przedtem, dopóki
produkt wyższych kategorii gruntów bądź kopalni sprzeda
wano według jego własnej wartości, była potrzebna do za
stąpienia wartości kapitału stałego, teraz - kiedy każda odpo
wiednia część produktu ma wyższą wartość rynkową - jest
wolna i występuje również w formie of surplus produce, wo
bec czego przypada w udziale właścicielowi ziemskiemu, a nie
kapitaliście.
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Przemiana of surplus produce w rentę, zamiast przemiany
w zysk, oraz przemiana w surplus produce, a przeto w rentę,
odpow iednie) części produktu, przeznaczonej przedtem do za
stępowania kapitału stałego - oba te procesy konstytuują ren
tę produktową, jeśli jest ona rentą różniczkową. Tę ostatnią
okoliczność, to mianowicie, że część produktu przekształca się
nie w kapitał, lecz w rentę, przeoczył Ricardo i wszyscy póź
niejsi ekonomiści. Dostrzegają oni jedynie przemianę of sur
plus produce w rentę, nie widzą jednak przemiany w surplus
produce tej części kapitału, która przedtem przypadała
w udziale kapitałowi (a nie zyskowi).
Wartość nominalna ukonstytuowanego w ten sposób pro
duktu dodatkow ego, czyli renty różniczkowej, określana jest
(w myśl założenia) przez wartość produktu wytworzonego na
najgorszym gruncie bądź wydobytego z najgorszej kopalni.
Ale owa wartość rynkowa to tylko sprawia, że następuje inny
podział tego produktu dodatkowego, ale go nie stwarza.
Oba te elementy występują zawsze, kiedy powstaje zysk
dodatkowy, a więc, kiedy np. dzięki nowym maszynom itp.
produkt, którego produkcja potaniała, sprzedawany jest we
dług wartości rynkowej przekraczającej własną jego wartość.
Część pracy dodatkowej robotników występuje nie w charak
terze zysku, lecz jako produkt dodatkowy (zysk dodatkowy).
Część zaś masy produktów, która - kiedy sprzedawano by fa
brykat według jego własnej, niższej wartości - byłaby niezbęd
na, aby zastąpić kapitaliście wartość jego kapitału stałego, ta
część zwalnia się teraz, nie musi nic zastępować, staje się pro
duktem dodatkowym i dlatego powiększa zysk. |684||
*
||688 j {Jeżeli zresztą mówimy o prawie obniżania się stopy
zysku w przebiegu rozwoju produkcji kapitalistycznej, to przez
zysk rozumiemy tu łączną sumę wartości dodatkowej, którą
w pierwszej kolejności zagarnia kapitał przemysłowy, bez
względu na to, jak wypadnie mu podzielić się nią później
z kapitalistą wypożyczającym pieniądze (procent) i z właści
cielem ziemskim (renta). W tym więc wypadku stopa zysku
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,

.

. wartość dodatkowa , ,
takim tej znawyłozony kapital.
czeniu stopa zysku może się obniżać, chociaż np. zysk prze
mysłowy wzrasta w stosunku do procentu pobieranego od wy
pożyczonych sum, bądź na odwrót; albo też stopa zysku moż“
się obniżać, chociaż renta wzrasta w stosunku do zysku prze
mysłowego, bądź na odwrót. Jeżeli zysk równa się Z, zysk
przemysłowy równa się Z ', procent równa się P, a renta równa
się R, to Z = Z' + P + R. I rzeczą oczywistą jest, że nie
zależnie od absolutnej wielkości kategorii Z kategorie Z ', P
i R mogą w stosunku do siebie powiększać się lub zmniejszać,
bez względu na wielkość kategorii Z lub jej podnoszenie się
i obniżanie. Powiększanie się w stosunku do siebie kategorii
Z ', P i R oznacza tylko różny podział kategorii Z między róż
ne osoby. Dalsze rozpatrywanie tych okoliczności, wywołują
cych taki lub inny podział kategorii Z, podział, który nie jest
jednak identyczny z podnoszeniem się bądź obniżaniem wiel
kości samej kategorii Z, nie ma związku z interesującym nas
tu zagadnieniem, lecz łączy się z analizą konkurencji kapita
łów. Jeżeli jednak R może podnieść się do takiej wysokości,
jakiej Z nie miałoby nawet wtedy, kiedy dzieliłoby się tylko
na Z' i P, to - jak już wyłuszczyliśmy wyżej - mamy tu do
czynienia z pozorem, który stąd się bierze, że kiedy wartość
produktu wzrasta, część jego zamiast przekształcać się z po
wrotem w kapitał stały, zwalnia się i przekształca w rentę.}
168811
rów na się u ła m k o w i:------ — -------------- :— ----- W

*
II6 8 4 1 We wszystkich powyższych wywodach zakłada się,
że produkt, który podrożał (pod względem wartości rynko
w ej), nie wchodzi naturaliter w skład kapitału stałego, lecz
wchodzi tylko do płacy roboczej, tylko do kapitału zmienne
go. Gdyby ów produkt wchodził w skład kapitału stałego,
to - zdaniem Ricarda - wskutek tego jeszcze bardziej obniży
łaby się stopa zysku, a renta poszłaby w górę. Należy to zba
dać.
Przypuszczaliśmy dotychczas, że wartość kapitału stałego,
595

R ozdział szesnasty

czyli w powyższym wypadku 50 f. szt., musi być zastąpiona
przez wartość produktu. Jeżeli więc tona albo kwarter kosztuje
3 f. szt., to rozumie się, że do podobnego zastąpienia wartości
nie trzeba takiej samej liczby ton bądź kwarterów jak wtedy,
kiedy tona bądź kwarter kosztuje nie więcej niż l 9/is f. szt.
itd. Ale przypuśćmy teraz, że węgiel bądź zboże, bądź też
jakikolwiek inny produkt ziemi, produkt wytworzony przez
agricultural capital, sam naturaliter składa się na kapitał stały;
np. w połowie. W takim wypadku jest rzeczą oczywistą, że
bez względu na cenę węgla bądź zboża, ||685| kapitał stały
określonej wielkości, tzn. kapitał stały uruchamiany przez okre
śloną liczbę robotników - jako że skład of the agricultural
capital, znajdujący wyraz w stosunku ilości pracy nagromadzo
nej do ilości pracy żywej, pozostał w myśl założenia nie zmie
niony - wymaga zawsze do swego zastąpienia określonej in
natura odpowiedniej części łącznego produktu.
Jeżeli np. kapitał stały składa się w połowie z innego towa
ru, a w połowie z węgla bądź zboża, to dopóki wartość tony
równa się 8/s f. szt., czyli l 3/s f. szt., kapitał stały w wysoko
ści 50 f. szt. składa się z 25 f. szt. w postaci innego towaru,
a z 25 f. szt. w postaci zboża lub węgla (czyli z 155/e kwar
tera zboża bądź tony węgla). I niezależnie od tego, jak zmie
niłaby się wartość rynkowa tony bądź kwartera, robotnikom
w liczbie 162/з potrzeba zawsze kapitału stałego w wysokości
25 f. szt. plus 155/e kwartera bądź tony, gdyż natura kapitału
stałego nie ulega zmianie, a także nie zmienia się liczba robot
ników niezbędna do jego uruchomienia.
Gdyby teraz, jak to widzimy w tablicy E , wartość tony
bądź kwartera podniosła się do 3 f. szt., kapitał stały niezbęd
ny dla 162/з robotnika równałby się 25 f. szt. + 3(15 + 5/e)
f. szt. = 25 f. szt. + 45 f. szt. + 15/а f. szt. = 7 l 7/s f. szt.
A ponieważ 162/з robotnika kosztuje 50 f. szt., to wymagaliby
oni wyłożenia łącznego kapitału w wysokości 717/e f. szt. +
+ 50 f. szt. = 1217/e f. szt.
Przy takim samym składzie organicznym the agricultural
capital zmieniłby się, gdy chodzi o stosunki między warto

ściami.
Otrzymalibyśmy 717/ec +
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tał w wysokości 100 f. szt. składałby się z 5838/зэс + 41 Vasv.
Robotników byłoby nieco powyżej 1 3 % (gdyby mianowicie
opuszczono ułamek V 117). Ponieważ 162/з robotnika urucha
mia kapitał stały wynoszący 155/s kwartera bądź tony, przeto
1378/ii7 robotnika uruchamia kapitał wynoszący 1232/зэ tony
bądź kwartera, które równają się 386Лз f. szt. A pozostała
część kapitału stałego, równająca się 2020/з9 f. szt., składałaby
się z innych towarów. W e wszelkich okolicznościach należa
łoby potrącać zawsze z produktu 1232/зэ tony bądź kwartera,
aby zastąpić tę część kapitału stałego, do której wchodzą one
in natura. Ponieważ wartość, którą wytwarza 20 robotników,
równa się 60 f. szt., przeto wartość wytwarzana przez 1379/m
robotnika równa się 41х/зэ f. szt. Ale w tablicy E płaca ro
bocza wynosiłaby też 41 >/39 f. szt. Nie ma tu więc wartości
dodatkowej.
Łączna liczba ton wynosiłaby [51n /i3 [ш], z liczby których]
1232/зэ tony ulega ponownej reprodukcji; nadto 1379/m tony
przeznacza się na płacę roboczą. Na drugą część kapitału sta
łego pozostaje 698/m tony po 3 f. szt. za tonę. Razem wynosi
to więc 33х/з tony. Na rentę pozostaje tedy 1737/зэ tony.
Aby zwięźlej ująć sprawę, weźmy najkorzystniejszy dla R i
carda, krańcowy wypadek, tzn. załóżmy, że kapitał stały, po
dobnie jak kapitał zmienny, składa się jedynie z agricultural
produce, którego wartość podnosi się do 3 £. szt. za kwarter
bądź tonę w następstwie tego, że kategoria la panuje na
rynku.
Technologiczny skład kapitału pozostaje bez zmiany, tzn.
nie zmienia się stosunek między pracą żywą, którą reprezen
tuje kapitał zmienny, czyli między liczbą robotników (zakłada
się bowiem, iż normalny dzień pracy jest wielkością stałą)
a ilością środków pracy, które są potrzebne przy danej liczbie
robotników i które, według naszego założenia, składają się
teraz z ton węgla bądź z kwarterów zboża.
Ponieważ przy pierwotnym składzie kapitału: 60c + 40v,
kiedy cena tony wynosiła 2 £. szt., 40v reprezentowało 20 ro
botników albo 20 kwarterów bądź ton, przeto 60c reprezento
wało 30 ton; ponieważ zaś tych 20 robotników produkowało
w II I kategorii 75 ton, przeto 13x/j robotnika (a 40v równa
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się 13Уз tony bądź 13ł/3 robotnika, kiedy cena tony równa
się 3 f. szt.) produkuje 50 ton i uruchamia capital constant
||6861 = 60/з = 20 tonom bądź kwarterom.
Następnie, ponieważ 20 robotników wytwarza wartość w wy
sokości 60 f. szt., przeto 13V3 robotnika wytwarza wartość
w wysokości 40 f. szt.
Ponieważ za 20 ton kapitalista musi zapłacić 60 f. szt. i za
13Уз robotnika - 40 f. szt., ci zaś robotnicy produkują war
tość, która wynosi zaledwie 40 f. szt., przeto wartość produk
tu równa się 100 f. szt.; wyłożona suma równa się też 100
f. szt. Wartość dodatkowa i zysk równają się zeru.
Ponieważ jednak produkcyjność kategorii III pozostała bez
zmiany, 13Vs robotnika produkuje, jak już nadmieniliśmy,
50 ton bądź kwarterów. Wykłada się jednak w naturze tylko
20 ton bądź kwarterów na kapitał stały i 13Уз tony bądź
kwartera na płacę roboczą, czyli ЗЗУз tony. 50 ton zawiera
więc a surplus produce w wysokości 162/з tony, który stanowi
rentę.
Ale co reprezentują te 162/з tony?
Ponieważ wartość produktu równa się 100 f. szt., a sam
produkt równa się 50 tonom, przeto wartość wytworzonej tu
tony równałaby się in fact 2 f. szt., czyli 100/50. I dopóki pro
dukt in natura przekracza to, co niezbędne jest do zastąpienia
kapitału w postaci naturalnej, wartość indywidualna tony na
wet przy tej skali musi być mniejsza od wartości rynkowej
tony.
Aby zastąpić 20 ton, farmer musi zapłacić 60 f. szt. i liczy
sobie za każdą z tych 20 ton po 3 f. szt, taka bowiem jest
wartość rynkowa tony i za taką cenę ją się sprzedaje. Farmer
musi tak samo wyłożyć 40 f. szt., aby opłacić 13Уз robotnika
bądź aby opłacić taką samą ilość ton czy kwarterów, które
otrzymują robotnicy. Robotnicy otrzymują tedy nie więcej niż
13V3 tony.
Ale w rzeczywistości, gdy chodzi o kategorię III, 20 ton
kosztuje zaledwie 40 f. szt., а 13Уз tony kosztuje zaledwie
262/з f. szt. Jednakże 13Уз robotnika wytwarza wartość w wy
sokości 40 f. szt., czyli wartość dodatkową wynoszącą 131/з
f. szt. Licząc tonę po 2 f. szt. stanowi to 64/e, czyli 62/з tony.
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A ponieważ 20 ton w kategorii III kosztuje 40 f. szt., po
zostaje przeto nadwyżka w wysokości 20 f. szt., które równa
ją się 10 tonom.
Tak więc 162/з tony stanowiące rentę równają się 62/з
tony przeznaczonym na wartość dodatkową, która przekształ
ciła się w rentę, oraz 10 tonom przeznaczonym na kapitał,
który przekształcił się w rentę. Wskutek tego jednak, że war
tość rynkowa tony podniosła się do 3 f. szt., 20 ton kosztuje
farmera 60 f. szt., а 13х/з tony kosztuje go 40 f. szt., gdy
tymczasem 162/з tony, stanowiące nadwyżkę wartości rynko
wej ponad wartość produktu farmera, występuje w charakte
rze renty, która równa się 50 f. szt.
Ile ton dostarcza 13х/з robotnika w kategorii II? 20 robot
ników dostarcza tu 65 ton, 13'/s robotnika dostarcza zatem
4 3 х/з tony. Wartość produktu równa się, jak wyżej, 100 f. szt.
2 liczby tych 43х/з tony potrzeba wszakże ЗЗУз tony na za
stąpienie kapitału. J ko produkt dodatkowy bądź renta pozo
staje 43х/з minus ЗЗУз, a więc 10 ton.
Ta renta w wysokości 10 ton tłumaczy się w sposób nastę
pujący: wartość produktu w kategorii II równa się 100 f. szt.,
produkt wynosi 43х/з tony, wartość tony równa się przeto

-77ГГГ- =

24/i3 f. szt. Koszt 13х/з robotnika stanowi więc
43 V j
3010/i3 f. szt., a na wartość dodatkową pozostaje 93/i3 f. szt.
Nadto 20 ton stanowiące kapitał stały kosztuje 462/i3 f. szt.
i z 60 f. szt., które płaci się za nie, pozostaje 13u /i3 f. szt.
Wraz z wartością dodatkową stanowi to 23V is f. szt., co zga
dza się co do szeląga.
Dopiero w kategorii la, w której do zastąpienia kapitału
stałego i płacy roboczej potrzeba rzeczywiście in natura 331/з
tony bądź kwartera, czyli potrzeba całego produktu, nie ma
in fact ani wartości dodatkowej, ani surplus produce, ani zy
sku, ani też renty. Dopóki jest inaczej, dopóki produktu jest
więcej, niż potrzeba, aby kapitał zastąpić in natura, dopóty
dokonuje się przemiana zysku (of surplus value) i kapitału
w rentę. Ta ostatnia przemiana dochodzi do skutku, jeśli
zwalnia się część produktu, która przy niskiej wartości powin
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na by zastąpić kapital, albo też jeżeli część produktu, która
przemieniłaby się w kapitał i wartość dodatkową, przypada
na rzecz renty.
Widzimy jednak zarazem, że jeżeli podrożenie kapitału sta
łego jest następstwem podrożenia of agricultural produce, to
niezwykle obniża ono rentę, np. rentę w kategorii III i II
[w tablicy E ] obniża z 50 ton, które przy wartości rynkowej
tony w wysokości 3 f. szt. wynoszą 150 f. szt., do 262/з tony,
czyli niemal do połowy. Obniżenie takie jest nieuniknione,
||687| gdyż liczba robotników, zatrudnionych tu za pomocą
takiego samego kapitału w wysokości 100 f. szt., zmniejsza się
z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że wzrasta płaca ro
bocza, a więc wartość kapitału zmiennego, a po wtóre dlatego,
że wzrasta wartość środków produkcji, kapitału stałego. Sam
przez się wzrost płacy roboczej pociąga za sobą to, że z kapi
tału w wysokości 100 f. szt. mniej można wykładać na pracę,
a zatem (przy nie zmienionej wartości towarów, które wcho
dzą w skład kapitału stałego) stosunkowo mniej i na kapitał
stały, wskutek czego 100 f. szt. together [łącznie] reprezentuje
mniej pracy nagromadzonej i mniej żywej. Ponieważ jednak
technologiczny stosunek między pracą nagromadzoną a żywą
nie ulega tu zmianie, podniesienie się wartości towarów wcho
dzących w skład kapitału stałego sprawia jeszcze i to, że za
takie same pieniądze można zastosować mniej pracy nagroma
dzonej, a zatem i mniej pracy żywej. A ponieważ przy jedna
kowej produkcyjności gleby i danym technologicznym składzie
kapitału łączny produkt zależy od ilości zastosowanej pracy,
przeto wraz ze zmniejszeniem się tej ilości musi się też zmniejczyć i renta.
Ujawnia się to dopiero wtedy, kiedy znika zysk. Dopóki
zysk jeszcze istnieje, renta może wzrastać, mimo że produkt
absolutnie zmniejsza się we wszystkich kategoriach, jak to
wskazuje tablica na str. 681 *. Jest w ogóle rzeczą oczywistą,
że z chwilą kiedy istnieje jedynie renta, zmniejszanie się pro
duktu, a zatem i produktu dodatkowego, musi pociągnąć za
sobą zmniejszanie się samej renty. Nastąpiłoby to od razu
* Patra wkładkę między str. 590 i 591. - R ed.

600

R icardow ska teoria zysku

prędzej, gdyby wraz ze wzrostem wartości kapitału zmien
nego podniosła się też wartość kapitału stałego.
Ale oprócz tego tablica na str. 681 wskazuje, że wzrostowi
renty różniczkowej przy zmniejszającej się wydajności rolni
ctwa towarzyszy także na gruntach lepszych kategorii stałe
zmniejszanie się ilości łącznego produktu w stosunku do wy
łożonego kapitału określonej wielkości, np. w kwocie 100
f. szt. Ricardowi nawet się to nie śni. Stopa zysku obniża się
dlatego, że taki sam kapitał, np. w wysokości 100 f. szt., uru
chamia mniej pracy i płaci za nią drożej, a przeto akumuluje
coraz mniejszą nadwyżkę. Jednakże przy danej wydajności
pracy rzeczywisty produkt, podobnie jak i wartość dodatko
wa, zależy od liczby robotników zatrudnionych przez kapitał.
Tego Ricardo nie dostrzega, jak nie dostrzega też, iż renta
powstaje nie tylko przez przemianę of surplus value w rentę,
lecz i przez przemianę kapitału w surplus value. Rozumie się,.
że ta przemiana kapitału w surplus value jest tylko pozorna.
Gdyby wartość rynkową określała wartość produktu otrzy
mywanego w kategorii III itd., to każda cząstka of surplus
produce wyobrażałaby surplus value, czyli pracę dodatkową.
Następnie, Ricardo uwzględnia zawsze tylko tę okoliczność, że
wytworzenie takiej samej ilości produktu wymaga zastoso
wania większej ilości pracy, nie uwzględnia jednak okoliczno
ści, która decyduje przy określaniu zarówno stopy zysku, jak
i ilości wytworzonego produktu, mianowicie tego, że za pomo
cą takiego samego kapitału zatrudnia się zmniejszającą się
nieustannie ilość pracy żywej, a z tej pracy żywej coraz więk
sza część stanowi necessary labour [pracę niezbędną], coraz
mniejsza zaś - surplus labour.
All this considered [Biorąc to wszystko pod uwagę], docho
dzi się do wniosku, że jeżeli nawet uzna się rentę różniczkową
za jedyną postać renty, Ricardo nie posunął sprawy ani o krok
naprzód w porównaniu ze swymi poprzednikami. Dużą jego
zasługą w tej dziedzinie jest to, na co wskazał Quincey, mia
nowicie naukowe sformułowanie zagadnienia. Jeżeli jednak
chodzi o rozwiązanie tego zagadnienia, to Ricardo przychylił
się do tradycyjnych poglądów.
Quincey pisze:
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„Ricardo włączy! do teorii renty gruntowej nowy element, co w tym
•się wyraża, że ową teorię sprowadził do kwestii, czy uchyla ona rze
czywiście prawo wartości” (T bornas d e Q uincey, „The logic of political
■economy”, Edynburg i Londyn 1844, str. 158) *.

Na str. 163 tej samej rozprawy Quincey pisze nadto:
„Renta... jest tą częścią produktu ziemi (bądź ja k ie g o ś innego czynni
k a p ro d u k cji), którą płaci się właścicielowi ziemi za u żytkow an ie je j
■różnych s ił; siły te mierzy się porównując je z podobnymi czynnikami
działającymi na tym samym rynku” .

Następnie na str. 176 :
Przeciw Ricardowi wysuwano zastrzeżenia, że właściciele gruntów ka
tegorii nr I nie dadzą ich za darmo. A le w o k r es ie {w owym m ito lo 
gicznym okresie}, w którym uprawia się tylko grunty nr I, „nie mogła
jeszcze ukształtować się o d d z ieln a k la s a

p osiadaczy

i dzierżaw ców ,

,||6881 różniąca się od klasy w łaścicieli ziem skich ” .

Według Quinceya to prawo „własności ziemi” obowiązuje
więc dopóty, dopóki nie istnieje jeszcze własność ziemi w no
woczesnym znaczeniu.
Przejdźmy teraz do odpowiednich cytat z Ricarda.
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(Jeszcze jedna uwaga przedwstępna o rencie różniczkowej:
w rzeczywistości the ascending and descending line zastępują
się wzajemnie, krzyżują i splatają.
Nie znaczy to jednak bynajmniej, że jeżeli w poszczegól
nych krótkich okresach (jak np. w latach 1797-1813) the des* Marks streszcza tu zwięźle własnymi słowami myśl, kt6rą Quincey obszerniej
rozwija. - R ed.
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ccnding line w znacznym stopniu przeważa, stopa zysku musi
się dlatego obniżać (jeśli mianowicie stopę tę określa stopa
wartości dodatkowej). Wydaje mi się natomiast, iż w owym
okresie stopa zysku w Anglii wyjątkowo się podniosła, mimo
że ceny pszenicy i produktów rolnych w ogóle znacznie poszły
w górę. Nie znam ani jednego statystyka angielskiego, który
by nie podzielał poglądu, że stopa zysku podniosła się w owym
okresie. Poszczególni ekonomiści, jak Chalmers, Blake i inni,
oparli na owym fakcie własne teorie. Przedtem muszę zazna
czyć jeszcze, że zupełną niedorzecznością jest próba, aby za
pomocą deprecjacji pieniądza wytłumaczyć wzrost cen psze
nicy, który nastąpił w ciągu owego okresu. Nikt spośród tych,
co badali historię cen towarowych we wspomnianym okresie,
nic może podzielać tego poglądu. Nadto ceny zaczęły się o wie
le wcześniej piąć w górę i osiągnęły wysoki poziom, zanim
nastąpiła jakakolwiek deprecjacja pieniądza. Z chwilą kiedy
następuje deprecjacja, należy po prostu dokonać odpowied
niego potrącenia. I jeżeli zada się pytanie, dlaczego stopa zy
sku podniosła się mimo wzrostu cen zboża, należy wytłuma
czyć to następującymi okolicznościami: przedłużeniem dnia
pracy jako bezpośrednim skutkiem wprowadzenia nowych ma
szyn; potanieniem towarów fabrycznych i kolonialnych, wcho
dzących do konsumpcji robotników; spadkiem płacy roboczej
(mimo że nominalna płaca robocza podniosła się) poniżej
jej tradycyjnej przeciętnej wysokości {fak t ten został uznany
w zastosowaniu do owego okresu; J. P. Stirling, który na
ogół uznaje Ricardowską teorię renty gruntowej, stara się jed
nak dowieść w pracy „The Philosophy of trade etc.”, Edyn
burg 1846, że bezpośrednim następstwem trwałego (tzn. ta
kiego, który nie zależy od przypadkowych okoliczności łączą
cych się z porami roku) wzrostu cen zboża bywa zawsze ob
niżka przeciętnej płacy roboczej); wreszcie okolicznością, że
wskutek pożyczek i wydatków państwowych popyt na kapi
tały wzrastał jeszcze szybciej niż ich podaż - wzrost nominal
nej ceny towarów — w następstwie czego tym osobom, co
zgarniają rentę gruntową, i other fixed income men [innym
osobom o stałych dochodach] fabrykanci odbierają część tego
ich udziału w produkcie, który wypłacali im w postaci ren39 - Marks, Engels - Dzieła, t. 26
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ty itd. W danym wypadku, kiedy rozpatrujemy podstawowe
stosunki, kiedy mamy więc na względzie tylko trzy klasy:
landlords, capitalists and workmen, podobna operacja nie
wchodzi w rachubę. Natomiast w odpowiednich okoliczno
ściach odgrywa ona w praktyce doniosłą rolę, co dowiódł już
Blake l12ïl.) I 688||
*
||689 I {Pan H allett z Brighton eksponował na wystawie (1862) 112S1
„pedigree nursery wheat”

[„pszenicę siewną z rodowodem”].

„Pan

Hallett zaznacza, że kłosy zbożowe należy hodować równie pieczołowi
cie, jak hoduje się konie rasowe, a nie wbrew teorii doboru naturalne
go, niczym kapustę i buraki, jak to zazwyczaj bywa. Aby zilustrować,
co może osiągnąć staranna pielęgnacja nawet w uprawie pszenicy, przy
tacza się kilka godnych uwagi przykładów. W 1857 r. pan Hallett zasiał
zawartość kłosa czerwonej pszenicy najwyższej jakości, który miał dokład
nie 4 s/e cala długości i zawierał 47 ziaren. Z plonu tego niewielkiego
zasiewu pan Hallett wybrał znów w 1858 r. najpiękniejszy klos długości
6 */s cala, zawierający 79 ziaren. Powtórzył to jeszcze raz w 1859 r.
z najlepszą latoroślą, która tym razem miała 73/4 cala długości i za
wierała 91 ziaren. Następny rok nie sprzyjał doświadczeniom z zakresu
rolnictwa i pszenica nie chciała być ani większa, ani lepsza; ale już
w rok później, w 1861 roku, najlepszy kłos miał 83/t cala długości i za
wierał w jednym źdźble nie mniej niż 123 ziarna. W ten sposób w ciągu
pięciu lat klos pszenicy niemal podwoił swą wielkość i potroił liczbę
dostarczanych ziaren. Wyniki te osiągnięto dzięki systemowi, który pan
Hallett określa jako «naturalny system» uprawy pszenicy, tzn. owe wy
niki osiągnięto dzięki temu, że poszczególne ziarna umieszczano w ziemi
w takiej odległości od siebie - około 9 cali we wszystkich kierunkach że każde miało dosyć miejsca, aby się w pełni rozwijać... Pan Hallett
utrzymuje, że można by podwoić produkcję zboża w Anglii stosując
uprawę «pszenicy z rodowodem» według «systemu naturalnego*. Stwier
dza on, że poszczególne ziarna, zasiane pojedynczo we właściwym cza
sie na kwadratowej stopie gruntu, przynosiły przeciętnie po 23 kłosy,
z których każdy zawierał w przybliżeniu 36 ziaren. Plon uzyskiwany
z jednego akra wynosił odpowiednio,

według dokładnych

obliczeń,

1 001 8 80 kłosów pszenicy, gdy tymczasem z akra, na którym zwykłym
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sposobem zasiano dwadzieścia razy więcej nasion, zbierano zaledwie
934 120 kłosów, czyli mniej o 67 760 kłosów...”}

[e)
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[Ricardo w następujący sposób udowadnia zniżkową ten
dencję stopy zysku:]
„W miarę rozwoju społeczeństwa naturalna cena pracy ma zawsze
tendencję do wzrastania, gdyż cena jednego z najważniejszych towarów,
które określają tę cenę, ma tendencję zwyżkową wskutek coraz trudniej
szych warunków produkcji tego towaru. W obec tego jednak, że ulepsze
nia wprowadzone w rolnictwie i odkrycie nowych rynków, z których
można importować środki wyżywienia, mogą przeciwdziałać przez pe
wien czas zwyżkowemu

ruchowi cen artykułów pierwszej

potrzeby,

a nawet wywołać spadek ich ceny naturalnej, te same przyczyny wywrą
odpowiedni wpływ na naturalną cenę pracy.
Cena naturalna wszystkich towarów, z wyjątkiem pfoduktów surowych
i pracy, ma w miarę wzrostu bogactwa i liczby ludności tendencję zniżko
wą, gdyż mimo że, z jednej strony, wzrasta rzeczywista wartość tych
towarów wskutek podnoszenia się naturalnej ceny surowców, z których
się je wyrabia, to jednak wzrost ten zostaje zrekompensowany z nad
wyżką przez doskonalenie maszyn, lepszy podział i rozdział pracy oraz
przez zwiększające się kw alifikacje producentów w zakresie nauk
i sztuk” {[D avid Ricardo, „On the principles...” , Londyn 1821], str
86/87).
,,W miarę wzrostu liczby ludności ceny tych artykułów7 pierwszej po
trzeby będą się wciąż podnosić, gdyż produkcja ich będzie wymagała
w7ięcej pracy... Dlatego też płace w7yrażone w pieniądzu wzrosłyby za
miast się obniżyć ; nie wzrosłyby jednak tak wysoko, aby umożliwić ro
botnikowi nabycie tylu udogodnień i artykułów pierwszej potrzeby, ile
mógł on nabyć przed zwyżką cen tych towarów7... Chociaż więc robotnik
byłby w rzeczywistości gorzej płatny, to jednak ta podwyżka jego płacy
musiałaby nieuchronnie zmniejszyć Zysk fabrykanta, gdyż nie sprzeda
wano by jego towarów po wyższych cenach, mimo że wzrosłyby koszty
ich produkcji...
Okazuje się tedy, że ta sama przyczyna, która wywołuje wzrost renty.
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a mianowicie okoliczn ość, ż e coraz trudniej uzyskać d o d a tk o w ą ilość
Żywności Za p o m o c ą stosu n kow o ta k iej sa m ej ilości pracy, w yw ołuje
rów n ież w zrost p ła c y , jeżeli zatem nie zmieni się wartość pieniądza, to
w miarę wzrostu bogactwa i liczby ludności zarówno renta, jak i plaça
będą miały tendencję zwyżkową.
Zachodzi jednak następująca istotna różnica między wzrostem renty
a wzrostem płacy. Wzrostowi wartości renty wyrażonej w pieniądzu to
warzyszy ||6901 wzrost udziału w produkcie. Właściciel ziemski otrzy
muje nie tylko większą rentę wyrażoną w pieniądzu, ale również więk
szą rentę wyrażoną w zbożu... Los robotnika nie będzie równie szczęśli
wy. Otrzyma on, co prawda, wyższą płacę wyrażoną w pieniądzu, obni
ży się jednak jego płaca wyrażona w zbożu. Będzie on nie ty lko dyspo
nować mniejszą ilością zboża, lecz pogorszy się też jego sytuacja ogólna,
gdyż będzie mu trudniej utrzymać rynkową stopę płacy na poziomie
wyższym od jej stopy naturalnej” (tamże, str. 9 6 - 9 8 ).
„Jeżeli założymy, że zboże i wyroby przemysłowe sprzedaje się zawsze
po takiej samej cenie, to zysk będzie wysoki lub niski w zależności
od tego, czy płaca jest niska lub wysoka. Przypuśćmy jednak, że cena
zboża wzrasta dlatego, że do jego wyprodukowania potrzeba więcej
pracy; przyczyna ta nie wywoła wzrostu cen wyrobów przemysłowych,
do których wytworzenia nie potrzeba dodatkowej ilości pracy... Jeżeli
jednak, co jest zupełnie pewne, wraz ze wzrostem cen zboża wzrosłaby
płaca, to zyski fabrykantów musiałyby się nieuchronnie zmniejszyć"
(tamże, str. 108).
Można by jednak zapytać, „czy przynajm niej farm er n ie osiągn ie takiej
samej stopy zysku, chociaż będzie musiał zwiększyć sumę wydatkowaną
na płace? Na pewno nie, gdyż ab y otrzym ać ta k i sam p rodu kt, będzie
musiał nie tylko, podobnie jak fabrykant, więcej płacić każdemu robotni
kowi, którego zatrudnia, ale będzie też musiał a lb o płacić rentą, a lb o
Zatrudnić d o d a tk o w ą liczb ę ro bo tn ików . A zwyżka ceny produktu suro
wego będzie odpowiadała tylko wysokości tej renty albo liczbie do
datkowych robotników, nie wyrówna wszakże farmerowi wzrostu płacy”
(tamże, str. 108).
„Wskazaliśmy już na to, że w e w czesnych stadiach rozw oju sp o łe
czeństw a zarówno właściciel ziemski, jak i robotnik mogą mieć tylko
nieznaczny udział w w artości produktów ziemi i że udział ich wzrasta
odpowiednio do tego, jak powiększa się bogactwo i jak coraz trudniej
uzyskać środki wyżywienia” (tamże, str. 109i-
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Mamy tu dziwną fantazję burżuazyjną na temat „wczesnych
stadiów rozwoju społeczeństwa”. W tych early stages the la
bourer [wczesnych stadiach robotnik] jest bądź niewolnikiem,
bądź self sustaining peasant [chłopem utrzymującym się wła
sną pracą] itd. W pierwszym wypadku należy on wraz z ziemią
do właściciela ziemskiego, w drugim jest sam sobie właścicie
lem ziemskim. W obu wypadkach nie ma kapitalisty, który
by stal między właścicielem ziemskim a robotnikiem. To, co
stanowi dopiero ostateczny wynik produkcji kapitalistycznej podporządkowanie rolnictwa produkcji kapitalistycznej, a prze
to przemiana owych slaves or peasants in wages-labourers [nie
wolników lub chłopów w robotników najemnych] oraz wciśnię
cie się kapitalisty między właściciela ziemskiego i robotnika - to
wszystko stanowi dla Ricarda zjawisko, które właściwe jest
„wczesnym stadiom rozwoju społeczeństwa”.
„A więc zysk wykazuje naturalną tendencję zniżkową, gdyż w miarę
rozwoju społeczeństwa i wzrostu bogactwa poświęca się coraz więcej
pracy, aby otrzymać dodatkowe ilości potrzebnej żywności. Na szczęście
tendencję tę, stanowiącą jak gdyby silę ciążenia zysku, hamuje co pe
wien czas doskonalenie maszyn uczestniczących w produkcji artykułów
pierwszej potrzeby, a także odkrycia z dziedziny wiedzy rolniczej, które
pozwalają nam zrezygnować z części niezbędnej przedtem ilości pracy
i obniżyć dzięki temu ceny artykułów pierwszej potrzeby robotnika”
(tamże, str. 120/121).

W następującym zdaniu Ricardo mówi bez ogródek, że przez

rate o f profit rozumie rate o f surplus value-.
„Chociaż wytwarza się większą wartość, to jednak producenci konsu
mują znaczniejszą część tego, co pozostaje Z tej wajtości po zapłaceniu
renty, i ta właśnie część, i tylko ona, określa wysokość Zysku" (tamże,
str. 127).

Znaczy to, że jeżeli pominąć rentę, stopa zysku równa się
nadwyżce wartości towaru ponad wartość pracy, którą opła
cono podczas jego produkcji, czyli ponad tę część jego war
tości, którą spożywają the producers. Producers ;ą tu u Rt-
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carda jedynie robotnikami. Ricardo zakłada, że oni wytwa
rzają the produced value. Oświadcza zatem, że wartość do
datkowa jest tą częścią przez nich samych wytworzonych war
tości, którą oni wytwarzają dla kapitalisty h
Jeżeli jednak Ricardo utożsamia rate of surplus value z ra
te of profit - i zarazem zakłada, jak to właśnie widzimy, że
długość dnia pracy jest dana - to zniżkową tendencję stopy
zysku można objaśnić jedynie za pomocą przyczyn, które wy
wołują spadek stopy wartości dodatkowej. Jednakże spadek
stopy wartości dodatkowej - jeżeli dana jest wielkość dnia
pracy - jest tylko wtedy możliwy, kiedy the rate of wages
permanently [stopa płacy roboczej permanentnie] wzrasta.
A wzrost ten jest tylko wtedy możliwy, kiedy the value of
necessaries permanently [wartość artykułów pierwszej po
trzeby permanentnie] wzrasta. To zaś z kolei jest tylko wte
dy możliwe, kiedy warunki produkcji w rolnictwie nieustan
nie się pogarszają, tzn. kiedy przypuszcza się, że Ricardow
ska teoria renty gruntowej jest słuszna. Ponieważ Ricardo
utożsamia rate of surplus value z rate of profit, ||6911 a the
rate of surplus value należy jednak obliczać tylko w stosunku
do kapitału zmiennego, kapitału wyłożonego na płacę robo
czą, przeto Ricardo, podobnie jak Adam Smith, zakłada, że
wartość łącznego produktu dzieli się - po potrąceniu renty między workmen i capitalists, czyli na wages i profit. Innymi
słowy, Ricardo mylnie przypuszcza, że cały wyłożony kapitał
składa się wyłącznie z kapitału zmiennego. Tak np. po zacy
towanym wyżej ustępie ciągnie on dalej :
..Kiedy bierze się pod uprawę gorsze grunty lub kiedy więcej kapi
tału i pracy stosuje się z mniejszym wynikiem na gruntach, które już
uprawiano, to następstwa tego muszą być trwale. Stosunkowo wzrośnie
i 11691 I Ricardo o powstaw aniu o f tb e surplus valu e: ,,W formic pieniądza. .
kapitał nie wytwarza zysku; w formie materiałów, maszyn i żywności, na które
można go wymienić, produ kow ałby d o c h ó d ” (tamże, str. 267). , .Kapitał właściciela
papierów wartościowych ||692 j nigdy nic może stać się produkcyjny - n ie jest
w istocie kap itałem . Gdyby właściciel papierów wartościowych chciał je sprzedać
i produkcyjnie zastosować otrzymany za nie kapitał, to mógłby postąpić tak tylko
wtedy, kiedy wyłączyłby kapitał nabywcy swoich papierów wartościowych z jakiegoś
zastosowania produkcyjnego” (tamże, str. 289, odsyłacz), j 692||
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udział robotników w tej części produktu, która po opłaceniu renty po
zostaje do podziału między właścicieli kapitału i robotników” (tamże,
str. 127/128).

I dalej:
„Każdy robotnik może otrzymać i przypuszczalnie otrzyma absolutnie
mniejszą ilość. Ponieważ jednak w stosunku do łącznego produktu, któ
ry zatrzymuje farmer, zatrudniać się będzie więcej robotników, płaca
pochłonie wartość większej części łącznego produktu i wobec tego war
tość mniejszej części przypadnie na rzecz zysku” (tamże, str. 128).

A nieco wyżej C2 ytamy:
„Ta ilość produktów ziemi, która pozostaje po opłaceniu właściciela
ziemskiego i robotnika, należy siłą rzeczy do farmera i stan ow i zysk
Z jeg o kap itału ” (tamże. str. 110).

W końcu rozdziału (ch. V I) „O zysku” Ricardo nadmienia,
iż jego analiza zmniejszania się zysków pozostaje słuszna, na
wet jeśliby się przypuszczało - co byłoby niesłuszne - że certy
towarów idą w górę wraz ze zwyżką * płacy roboczej wyra
żonej w pieniądzu.
„W rozdziale o plac) roboczej staraliśmy się udowodnić, że cen a
tow arów w yrażona w pien iądzu n ie p od n osi sią w sku tek wzrostu płac...
Gdyby jednak było inaczej, gdyby ceny towarów podnosiły się perma
nentnie pod wpływem wysokich płac, to równie słuszne byłoby twierdze
nie, że wysokie place odbijają się nieuchronnie na tych, co stosują pracę
najemną, pozbawiając ich części rzeczywistych zysków. Przypuśćmy, że
kapclusznik, pończosznik i szewc, produkując określoną ilość towarów,
wydaje każdy na place o 10 f. szt. więcej niż dotychczas i że cena
kapeluszy, pończoch i butów podniosła się o sumę, która pozwala na
zwrot każdemu z przedsiębiorców tych 10 f. szt. Sytuacja ich n ie byłaby
lep sza, niż gd y by ów w zrost cen i płac n ie nastąpił. Gdyby pończosznik
sprzedał swe pończochy za 110 f. szt., a nic za 100 f. szt., to zysk jego
wynosiłby dokładnie taką samą sumę pieniędzy jak przedtem. Ale po
* W r ęk o p is ie : ceną.

R ed.
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nieważ za tę sumę otrzymałby przy wymianie o jedną dziesiątą mniej
kapeluszy, butów i wszelkich innych towarów i ponieważ jego dotychcza

sowy zasób oszczędności” (tzn. taki sam kapital) „pozwoli mu na za
trudnienie mniejszej liczby robotników otrzymujących wyższą plącę i na
nabycie mniejszej ilości materiałów surowych po wyższych cenach, sy
tuacja jego nie poprawiłaby się wcale w porównaniu z tą, która powsta
łaby, gdyby wyrażona w pieniądzu suma jego zysku rzeczywiście się
zmniejszyła, a ceny wszystkich towarów pozostały bez zmiany” (tamże,
str. 129).

Ricardo, który gdzie indziej wciąż podkreślał w swych wy
wodach, że skoro uprawia się gorsze grunty, trzeba opłacać
więcej robotników, aby wytworzyć taką samą ilość produktu,
podkreśla tu wreszcie moment o rozstrzygającym znaczeniu
dla stopy zysku, to mianowicie, że za pomocą the same amount
of capital few er labourers are em ployed at increased wages
[takiej samej sumy kapitału zdtrudnia się mniej robotników
otrzymujących wyższą plącę]. Poza tym pogląd jego jest nie
zupełnie słuszny. Jeżeli cena of hats [kapeluszy] itd. podnosi
się o 10%, to sytuacja kapitalisty pozostaje bez zmiany; ale
właściciel ziemski kupując kapelusze itp. musiałby wydawać
na nie większą sumę ze swej renty. Przypuśćmy np., że jego
renta podniosła się z 10 do 20 f. szt. Ale za te 20 f. szt. otrzy
muje on proporcjonalnie mniej hats itd., niż otrzymywał za
10 f. szt.
Ricardo mówi bardzo słusznie:
„Kiedy społeczeństwo znajduje się w stanie rozwoju, produkt netto
ziemi zmniejsza się wciąż w stosunku do jej produktu brutto” (tamże,
str. 198).

Oznacza to u Ricarda, że renta wzrasta in an improving
state of society [kiedy społeczeństwo znajduje się w stanie
rozwoju]. Rzeczywistą przyczyną [zmniejszania się produktu
netto w stosunku do produktu brutto] jest to, że in an impro
ving state of society kapitał zmienny zmniejsza się w stosunku
do kapitału stałego. 1691||
||6921 Ricardo sam przyznaje, że wraz z postępem produkcji
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kapitał stały wzrasta w stosunku do zmiennego, ale w wywo
dach jego następuje to tylko w formie wzrostu of fixed ca
pital [kapitału trwałego] w stosunku do obrotowego.
„W bogatych i potężnych krajach, w których wielkie kapitały uloko
wano w maszynach, gwałtowny przewrót w dziedzinie handlu daje się
bardziej dotkliwie odczuć niż w krajach uboższych, w których stosun
k o w o o w iele m n iej jest kap itału trw ałego, a znacznie w ięcej kapitału
o b ro tow eg o, w sku tek czego w ięk szą część ro b o ty u ykon u je tam ręk a
lu dzka. Łatwiej jest wycofać kapitał obrotowy z gałęzi produkcji, w któ
rej go zastosowano, niż kapitał trwały. Częstokroć nie można zmienić
przeznaczenia maszyn zbudowanych dla jednej gałęzi przemysłu i zasto
sować ich w innej. Natomiast odzież, żywność i mieszkanie robotnika
zatrudnionego w jednej gałęzi produkcji można przeznaczyć na utrzy
manie robotnika w innej gałęzi”

(a więc przez kapitał obrotowy rozumie się tu wyłącznie ka
pitał zmienny, kapitał wyłożony na płacę roboczą)
„bądź ten sam robotnik może otrzymać tę samą żywność, odzież i miesz
kanie, mimo że zmieni zajęcie. Jest to jednak zło, z którym bogaty na
ród musi się pogodzić. Narzekania z tego powodu byłyby równie nie
rozsądne, jak utyskiwania bogatego kupca, że statek jego narażony jest
na niebezpieczeństwa podróży morskich, gdy tymczasem chacie jego
ubogiego sąsiada nie grozi podobne ryzyko” (tamże, str. 3 11).

Ricardo sam wskazuje na zupełnie niezależną od wzrostu
ceny of agricultural produce [produktów rolnych] przyczynę
podnoszenia się renty.
„Wszelki kapitał, który w sposób trwały ulokowano w ziemi, musi
po wygaśnięciu dzierżawy nieuchronnie należeć do w łaściciela z ie m s k ie
go, a nie do dzierżawcy. Wszelka kompensata, którą właściciel ziemski
może otrzymać za ten kapitał, kiedy ponownie wydzierżawi swą ziemię,
przybierze p ostać renty. A le nie będzie się płaciło renty, kiedy za po
mocą danego kapitału można będzie nabyć za granicą więcej zboża,
niż wyprodukowano by go na tej ziemi w kraju” (tamże, str. 315, odsy
łacz).
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Na ten sam temat Ricardo mówi :
„W jednej z poprzednich części niniejszej pracy wskazałem na różnicę
między rentą we właściwym znaczeniu tego wyrazu a wynagrodzeniem
płaconym pod tą nazwą właścicielowi ziemskiemu za korzyści, które d o
konane przez niego nakłady kapitału przyniosły jego dzierżawcy. Być
jednak może, iż nie dość wyraźnie podkreśliłem różnice, które mogą
być następstwem rozmaitych sposobów stosowania tego kapitału. Po
nieważ część tego kapitału, którą wyłożono kiedyś na ulepszenie farmy,
zrasta się niepodzielnie z ziemią i przyczynia się do wzmożenia jej sił
produkcyjnych, przeto w yn agrodzen ie p łacon e w łaścicielow i ziem skiem u
Za u ży tkow an ie teg o u lep szen ia m a n ajw yraźniej ch arakter renty i podle
ga wszystkim prawom, które rządzą rentą. Bez względu na to, czy
ulepszenia dokanano na rachunek właściciela ziemskiego czy też dzier
żawcy, nie przedsięwzięto by go, gdyby zawczasu nie istniało prawdo
podobieństwo, że osiągnięty dochód będzie się co najmniej równał Zysko
w i, który można osiągnąć stosując inny kapitał takiej samej wielkości.
Jeśli jednak ulepszenie to stało się już faktem, to uzyskiwany dochód
będzie m iał o d tą d w zu pełn ości ch arakter renty i będzie ulegał wszyst
kim zmianom, które właściwe są rencie. Niektóre z tych wydatków
podnoszą wszakże jakość gruntów tylko na ograniczony czas, nie zwięk
szając w sposób trwały produkcyjnych sil ziemi. Jeżeli przeznaczono je
na budynki i inne nietrwałe ulepszenia, to wymagają ciągłego odnawia
nia i dlatego nic zapewniają właścicielowi ziemskiemu trwałego dodatku
do jego rzeczywistej renty” (tamże, str. 306, odsyłacz).

Ricardo mówi:
„W e wszystkich krajach i w każdym czasie zysk zależy od ilości pracy,
która niezbędna jest, aby na takim gruncie lub za pomocą takiego ka
pitału, jakie nie przynoszą renty, wytworzyć artykuły pierwszej potrzeby
robotników” (tamże, str. 128).

W myśl powyższego zysk farmera osiągany na tej ziemi na najgorszej ziemi, która według Ricarda nie płaci renty regulowałby the general rate of profit [ogólną stopę zysku].
Mamy tu następujący bieg rozumowania: produkt najgorsze
go gruntu sprzedaje się według jego wartości i nie przynosi on
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renty. Widzimy tu więc wyraźnie, ile wartości dodatkowej
pozostaje kapitaliście po potrąceniu tej części wartości pro
duktu, która stanowi tylko ekwiwalent dla robotnika. A ta
wartość dodatkowa jest właśnie zyskiem. Powyższe rozumo
wanie opiera się na przesłance, że cena kosztu i wartość są
identyczne, że ów produkt sprzedaje się w cenie kosztu, wo
bec czego sprzedaje się go według wartości.
Z punktu widzenia historii i teorii sprawę błędnie tu ujęto.
Wykazałem już wyżej Pł4l, że tam gdzie istnieje produkcja ka
pitalistyczna i własność ziemi, ziemia albo kopalnia najniższej
kategorii nie może płacić renty, gdyż produkt ich sprzedaje
się poniżej jego wartości [indywidualnej], kiedy się go sprze
daje według wartości rynkowej [której nie reguluje produkt
uzyskiwany na ziemi lub w kopalni najniższej kategorii]. Al
bowiem wartość rynkowa zwraca tu właśnie tylko cenę kosztu
produktu. Ale co reguluje tę cenę kosztu? Reguluje stopa zysku
of not agricultural capital, w której określanie wchodzi też,
rzecz naturalna, cena zboża, chociaż nie jest ona bynajmniej
jedynym czynnikiem określającym stopę zysku. Twierdzenie
Ricarda byłoby tylko wtedy słuszne, gdyby values i cost-prices
były identyczne. ||693| A i w przebiegu historii - w którym
produkcja kapitalistyczna zjawia się w rolnictwie później niż
w przemyśle - agricultural profit określany jest przez indu
strial profit, a nie na odwrót. Słuszne jest jedynie to, że na
tej najgorszej ziemi, która przynosi zysk, ale nie przynosi ren
ty, i która sprzedaje swój produkt w cenie kosztu, występuje,
zarysowuje się wyraźnie the average rate of profits, jednakże
bynajmniej nie jest słuszne, że przez to regulowany jest prze
ciętny zysk, co stanowiłoby rzecz zupełnie odmienną.
Stopa zysku może się obniżać, chociaż stopa procentowa
i stopa renty nie wzrasta.
„Z tego, co powiedzieliśmy wyżej o zysku z kapitału, wynika, że
aku m u lacja kap itału n ie m o ż e w yw ołać trw ałej zn iżki zysku ł , jeż eli nie
1 Przez p rofits Ricardo rozumie tu ową część wartości dodatkowej, którą za
biera kapitalista, ale bynajmniej nie całą wartość dodatkową. Błędne jest więc
twierdzenie, że wartość dodatkowa może zmniejszać się wskutek akumulacji kapi
tału, ale jest ono słuszne w zastosowaniu do zysku.
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ma trw alej przyczyny p od n oszącej p la ce... Gdyby ilość artykułów pierw
szej potrzeby robotnika można było stale pomnażać z jednakową łatwo
ścią, to bez względu na wielkość akumulacji kapitału niemożliwe byłyby
trw ale Zmiany stopy Zysku b ą d ź stopy płacy ” (należałoby powiedzieć:
stopy of surplus value and the

value of labour [wartości dodatkowej

i wartości pracy]). „Jednakże A d am Sm itb niezmiennie przypisuje s p a d ek
Zysku w pły w ow i aku m u lacji kapitału i w yw ołan ej przez nią kon ku ren cji,
nie wspomina zaś nigdy o wzrastających trudnościach dostarczania środ
ków wyżywienia dodatkowej liczbie robotników, których zatrudniać bę
dzie dodatkowy kapitał” (tamże, str. 338/339).

Wszystko to byłoby słuszne, gdyby zysk równał się war
tości dodatkowej.
Adam Smith mówi więc, że wraz z akumulacją kapitału
rate of profit obniża się wskutek wzrastającej konkurencji ka
pitalistów; Ricardo zaś mówi, że stopa zysku obniża się wsku
tek coraz większego pogarszania się stanu rolnictwa (podro
żenia of necessaries). My obaliliśmy jego pogląd, który byłby
tylko wtedy słuszny, gdyby rate of surplus value i rate of
profit były identyczne, czyli gdyby rate of profit mogła obni
żać się jedynie wskutek wzrastającej rate of wages (zakłada
jąc, że dzień pracy nie ulega zmianie). Pogląd Smitha na tym
się opiera, że value (w jego mylnym twierdzeniu, które sam
obalił) składa on z wages, profits i rents. Według Smitha aku
mulacja kapitałów zmusza do obniżania dowolnie ustalonych
zysków, zupełnie pozbawionych jakiejkolwiek immanentnej
miary, a następuje to przez obniżkę cen towarowych, w sto
sunku do których owe zyski, w ujęciu Smitha, stanowią po
prostu nominalny dodatek.
Z punktu widzenia teorii Ricardo ma oczywiście słuszność,
gdy w dyskusji ze Smithem wysuwa argument, że akumulacja
kapitałów nie wprowadza zmian do określania wartości to
warów; ale Ricardo myli się bardzo, kiedy usiłuje obalić tezę
Smitha, powołując się na to, iż w obrębie jednego kraju nad
produkcja jest niemożliwa. Ricardo zaprzecza istnieniu plethora
of capital [nadmiaru kapitału], które stało się w okresie postricardiańskim pewnikiem powszechnie uznanym przez angielską
ekonomię polityczną.
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Po pierwsze, Ricardo nie dostrzega, że w rzeczywistości,
w której przeciwstawiają się sobie nie tylko kapitalista i work
man, lecz capitalist, workman, landlord, moneyed interest,
fixed incomes [kapitalista przemysłowy, robotnik, właściciel
ziemski, kapitalista pieniężny, osoby otrzymujące stały dochód]
od państwa itp., spadek cen towarów, który godzi w obu, za
równo w kapitalistę przemysłowego, jak i w robotnika, innym
klasom wychodzi na dobre.
Po wtóre, nie dostrzega, że produkcja kapitalistyczna nie
odbywa się bynajmniej w jakiejś dowolnie ustalonej skali, lecz
im bardziej się rozwija, tym bardziej musi wytwarzać w skali,
która z immediate demand [bezpośrednim popytem] nie ma
nic wspólnego, zależy bowiem od nieustannego rozszerzania
się rynku światowego. Ricardo ucieka się do niedorzeczne
go założenia Sayowskiego, według którego kapitalista ma rze
komo produkować nie dla osiągania zysku, wartości dodat
kowej, lecz bezpośrednio dla konsumpcji, dla wartości użytko
wej, dla własnej konsumpcji. Ricardo nie dostrzega, że towar
musi przekształcić się w pieniądz. The demand ze strony ro
botników nie wystarcza, gdyż zysk stąd się właśnie bierze, że
popyt ze strony robotników jest mniejszy od wartości ich pro
duktu, i zysk jest tym większy, im stosunkowo mniejszy jest
ten popyt. Nie wystarcza też wzajemny popyt ze strony kapi
talistów. Nadprodukcja nie wywołuje trwałego spadku zysku,
lecz powtarza się wciąż co pewien czas. Po nadprodukcji na
stępuje niedobór produkcji. Nadprodukcja stąd się właśnie
bierze, że szerokie rzesze ludowe nigdy nie mogą konsumować
więcej niż the average quantity of necessaries [przeciętną ilość
artykułów pierwszej potrzeby], konsumpcja ich nie wzrasta
więc odpowiednio do wzrostu wydajności pracy. Ale cały ten
ustęp kwalifikuje się raczej do rozważań o konkurencji kapi
tałów. Wszystko, co o tym mówi Ricàrdo, nie warte jest funta
kłaków. (Poświęcony temu jest ch. X X I, „Wpływ akumułacji

na zysk i procent”.)
„Tylko w jednym wypadku, i to przejściow o, akumulacji kapitału
może przy niskiej cenie żywności towarzyszyć spadek zysków, mianowi-
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cic wtedy, kiedy fundusz przeznaczony na utrzymanie pracy wzrasta
0 wiele szybciej od liczby ludności. Place będą wtedy wysokie, a zyski
niskie” (tamże, str. 3 4 3 ).

Polemizując z Sayem, Ricardo [w tym samym rozdziale]
rzuca następującą ironiczną uwagę na temat stosunku zysku
do procentu:
„Pan Say przyznaje, że stopa procentowa zależy od stopy zysku;
z tego jednak bynajmniej nie wynika, że stopa zysku zależy od stopy
procentowej. Pierwsza jest przyczyną, a druga skutkiem i żadne okolicz
ności nie mogą ich zmusić, aby się zamieniły miejscami” (tamże, str. 353,
odsyłacz).

A jednak te same przyczyny, które wywołują spadek zysku,
mogą wywołać wzrost procentu, i na odwrót I12eJ.
*
[W rozdziale „O handlu г kolon iam i’ Ricardo pisze:]

„Pan Say przyznaje, że koszty p rod u kcji stanowią podstawę ceny,
a mimo to w różnych częściach swej książki utrzymuje, że cenę określa
stosunek między popytem a podażą” (tamże, str. 411).

Właśnie Ricardo powinien by wywnioskować z tego, że
||694| cost o f production bardzo się różni od quantity of la
bour employed for the production of a commodity [ilości pra
cy, którą stosuje się do produkcji towaru]. Ale zamiast tego,
kontynuuje on:
„Rzeczywistym i ostatecznym regulatorem względnej wartości dwóch
towarów jest koszt ich produkcji” (tamże, str. 411).
„I czyż Adam Smith nie zgadza się z tym poglądem” {that prices
are regulated neither by wages nor profits [że cen nie reguluje ani plaça
robocza, ani zysk]}, „gdy mówi, że «ceny towarów, czyli w artość złota
1 srebra w porównaniu z wartością towarów, zależą od stosunku między
ilością pracy, która potrzebna jest, aby dostarczyć na rynek pewną ilość
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złota i srebra, a ilością pracy, która potrzebna jest, aby dostarczyć tam
pewną ilość dóbr innego rodzaju»? T a ilość pracy nie ulegnie zmianie,
bez względu na to, czy zyski będą wysokie lub niskie bądź czy płace
będą niskie lub wysokie. W jakiż w ięc sp o sób w y sokie Zyski m ogą p o d 
nieść cen y? ” (tamże, str. 413/414).

W przytoczonym wyżej ustępie Adam Smith rozumie przez

prices wyłącznie the monetary expression of the values of com
modities [pieniężny wyraz wartości towarów]. Fakt, że war
tości towarów, jak i wartość złota i srebra, na które wymienia
się towary, określane są przez względne quantities of labour
required for producing those two sorts of commodities {com 
modities on the one side, gold and silver on the other} [ilości
pracy niezbędne do produkcji tych dwóch rodzajów towarów
(towarów z jednej strony, a złota i srebra - z drugiej}], wcale
temu nie przeczy, że „wysokie zyski mogą podnieść” rzeczy
wiste ceny towarów, czyli ich cost-prices. Wprawdzie nie wszy
stkie od razu, jak sądzi Smith. Ale wysokie zyski sprawiają,
że ceny pewnej części towarów bardziej podnoszą się ponad
jej wartość, niż to bywa, kiedy the average profits [przeciętny
zysk] jest niski, gdy tymczasem ceny drugiej części towarów
w mniejszym stopniu spadają poniżej jej wartości, niż to bywa
przy niskich zyskach 1Ш].

[RO ZD ZLA ł. SIED EM N A STY ]

Ricardowska teoria akumulacji.
Jej krytyka (Wyprowadzenie kryzysów
z podstawowej formy kapitału)
[7. Błąd. Smitha i Ricarda polegający na tym,
Że nie uwzględniają oni kapitału stałego.
Reprodukcja różnych części kapitału stałego]

Zgrupujemy tu przede wszystkim tezy Ricarda rozproszone
na stronicach całej jego książki.
„ ... w szystkie p ro d u k ty k raju są konsum ow ane, lecz jest to ogrom na
różnica, czy konsum ują je ci, k tó r zy reprodukują inną w artość, czy te ż
ci, k tó r zy n ie rep ro d u ku ją in nej w artości. G d y m ów im y, że oszczędza
się d o ch ó d i dołącza d o ka p itału, rozum iem y przez to, że tę część d o 
chodu, k tó rą w e d łu g naszego tw ierd zen ia dołączono d o ka pitału, k o n su 
m ują ro botnicy p ro d u kcyjn i, nie zaś n ieprodukcyjni”. (M am y tu u R icar
d a ta k ą sam ą różnicę, jak u A d am a Sm itha.) „ T ru d n o o w iększy błąd
niż przypuszczenie, iż kap ita ł w zrasta d zię k i tem u, ż e się go nie k o n 
sum uje. G d y b y cena pracy ta k się podniosła, iż m im o przyrostu kapitału
nie m ożna by zastosow ać więcej pracy niż p rzedtem , pow iedziałbym ,
że tak i p rzyrost ka p ita łu zo sta je jed n a k niep ro d u kcyjn ie sk onsum ow any”
(tam że, str. 163, odsyłacz).

Cała sprawa sprowadza się tu więc do tego, czy produkt
konsumują robotnicy czy też nie oni. Podobnie jak u Adama
Smitha i innych. Chodzi jednak zarazem i o industrial con
sumption [konsumpcję przemysłową] tych towarów, które two
rzą kapitał stały, które konsumuje się jako narzędzia pracy
lub jako materiał pracy bądź też tak się je konsumuje, że
dzięki tej konsumpcji przekształcają się w narzędzia pracy
618

R icardow ska teoria akum ulacji

i materiał pracy. O d samego już początku błędne, tzn. jedno
stronne jest zapatrywanie, iż accumulation of capital [aku
mulacja kapitału] miałaby rzekomo oznaczać to samo, co con
version of revenue into wages [przekształcanie dochodu w
płace], co accumulation of variable capital [akumulacja ka
pitału zmiennego]. Całe zagadnienie akumulacji przedstawio
ne jest tym samym w fałszywym świetle.
Należy przede wszystkim zdać sobie z tego sprawę, czym
jest reprodukcja kapitału stałego. Rozpatrujemy tu roczną
reprodukcję, czyli jeden rok stanowi dla nas miarę czasu,
w ciągu którego odbywa się proces reprodukcji.
Znaczna część kapitału stałego - le capitał fixe [kapitał
trwały] - wchodzi do rocznego procesu pracy, nie wchodząc
do rocznego procesu tworzenia wartości. K apitał ten nie zosta
je skonsumowany, nie trzeba go więc reprodukować. Zostaje
on zachowany - a wraz z jego wartością użytkową również
i jego wartość wymienna - dzięki temu, że w ogóle wchodzi
do procesu produkcji i utrzymuje łączność z pracą żywą. Im
większa jest w danym kraju ta część kapitału w roku bieżą
cym, tym stosunkowo większa jest czysto formalna jej repro
dukcja (zachowanie) w następnym roku, jeżeli założyć, że pro
ces produkcji zostaje co najmniej w tej samej skali wznowio
ny, przedłużony i będzie płynnie przebiegał. Naprawy itp.,
których wymaga konserwacja kapitału trwałego, doliczamy do
kosztów pracy wydatkowanej pierwotnie na kapitał trwały.
Nie ma to nic wspólnego z reprodukcją we wspomnianym wy
żej znaczeniu.
Druga część kapitału stałego zostaje co rok skonsumowana
w procesie produkcji towarów i trzeba ją dlatego reproduko
wać. Dotyczy to również całej tej części kapitału trwałego,
która każdego roku wchodzi do procesu tworzenia wartości,
jak i całej tej części kapitału stałego, która składa się z ka
pitału obrotowego, czyli z materiału surowego i matières in
strumentales.
Co się tyczy tej drugiej części kapitału stałego, to należy
w związku z nią rozróżniać następujące momenty.
||695 j Znaczna część tego, co w jednej sferze produkcji w y
stępuje jako kapitał stały - jako środki pracy i materiał pra40 - M arks, Engels - D zielą, t. 26
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cy - stanowi równocześnie produkt w jakiejś równoległej sferze produkcji. N a przykład przędza wchodzi w skład stałego
kapitału tkacza; jest produktem przędzalnika i, być może,
poprzedniego dnia znajdowała się jeszcze w stadium powsta
wania. Jeżeli mówimy tu „równocześnie", to mamy na myśli
produkt, który wytworzono w ciągu tego samego roku. W cią
gu tego samego roku te same towary przechodzą w różnych
fazach przez różne sfery produkcji. Z jednej sfery wychodzą
jako produkt, do innej wchodzą jako towar, który stanowi
kapitał stały. Wszystkie one zostają w ciągu roku skonsumo
wane w charakterze kapitału stałego, czy to w ten sposób,
że - jak to się dzieje z capital fixe - do towaru wchodzi tylko
ich wartość, czy też że - jak to się dzieje z kapitałem obro
towym - do towaru wchodzi również ich wartość użytkowa.
W tym czasie, w którym towar wytworzony w jednej sferze
produkcji wchodzi do innej sfery, aby w charakterze kapitału
stałego ulec tam konsumpcji - obok tej kolejności sfer pro
dukcji, przez które przechodzi ten sam towar, wytwarzane są
równocześnie obok siebie różne jego elementy bądź różne jego
fazy. W ciągu tego samego roku tow ar ten jest w jednej sfe
rze produkcji stale konsumowany jako kapitał stały, w innej
zaś, równoległej sferze produkuje się go w charakterze towa
ru. Te same towary, które w ciągu roku konsumuje się w ten
sposób jako kapitał stały, produkuje się też nieustannie jako
kapitał stały w ciągu tego samego roku. Maszyna zużywa się
w sferze A . Równocześnie produkuje się ją w sferze B. K api
tał stały, który w ciągu roku zostaje skonsumowany w tych
sferach produkcji, w których wytwarza się środki utrzymania,
zostaje równocześnie wyprodukowany w innych sferach pro
dukcji, wobec czego w ciągu roku lub ku końcowi roku zosta
je zastąpiony in natura. Zarówno środki utrzymania, jak i ta
część kapitału stałego są produktami nowej pracy, działającej
w ciągu roku.
Pokazałem już wyżej [127], w jaki sposób część wartości pro
duktu tych sfer produkcji, w których wytwarza się środki
utrzymania, mianowicie owa część wartości, która zastępuje
kapitał stały wspomnianych sfer produkcji, stanowi dochód
dla producentów tego kapitału stałego.
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Ale nadto istnieje jeszcze część kapitału stałego, którą kon
sumuje się corocznie, lecz która nie wchodzi jako część składo
wa do sfer produkcji wytwarzających środki utrzymania (to
wary nadające się do konsumpcji). A więc nie można też zastą
pić tej części przez produkt wytworzony we wspomnianych
sferach. Mamy na myśli ową część kapitału stałego - narzędzi
pracy, materiałów surowych i matières instrumentales - która
sama ulega konsumpcji przemysłowej w procesie powstawa
nia, produkowania kapitału stałego, maszyn, materiałów su
rowych i matières instrumentales. Część ta, jak to już wi
dzieliśmy ilî8l, zostaje zastąpiona in natura bądź bezpośrednio
przez produkt wytworzony w samych tych sferach produkcji
(jak np. nasiona, bydło, po części węgiel), bądź też w drodze
wymiany części produktów różnych sfer produkcji, które wy
twarzają kapitał stały. Odbywa się tu wymiana kapitału na
kapitał.
Dzięki istnieniu i konsumpcji tej części kapitału stałego
wzmaga się nie tylko ilość produktów, lecz także wartość pro
duktu rocznego. Ta część wartości produktu rocznego, która
równa się wartości tej części skonsumowanego kapitału sta
łego, odkupuje in natura albo wycofuje z produktu rocznego
tę jego część, która powinna skonsumowany kapitał stały za
stąpić in natura. N a przykład ta część wartości zasiewów, na
którą składają się nasiona, określa tę część wartości zbiorów
(a przeto i ilość zboża), którą w charakterze kapitału stałego
należy zwrócić ziemi, produkcji. Części tej nie zreprodukowa
no by bez nowej pracy, którą dołączono w ciągu roku; ale
w rzeczywistości wyprodukowała ją zeszłoroczna bądź mi
niona praca i - jeśli wydajność pracy się nie zmienia - owa
wartość, którą część ta dołącza do produktu rocznego, jest
wynikiem nic tegorocznej, lecz zeszłorocznej pracy. Im pro
porcjonalnie większy jest kapitał stały zastosowany w danym
kraju, tym większa też będzie owa część kapitału stałego, któ
ra zostaje skonsumowana w procesie produkcji kapitału sta
łego i która nie tylko wyraża się w większej ilości produktów,
lecz również podnosi wartość tej ilości. Wartość ta jest więc
nie tylko wynikiem teraźniejszej pracy rocznej, lecz w takim
samym stopniu pracy zeszłorocznej, minionej, chociaż bez the
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immcdiate annual labour [bezpośredniej pracy rocznej] wartość
ta tak samo nie ukazałaby się ponownie, jak nie ukazałby się
produkt, do którego ona wchodzi. Jeżeli wzrasta wspomniana
część kapitału stałego, to wzrasta nie tylko ilość produktów
wytworzonych w ciągu roku, lecz także ich wartość, i to nawet
wtedy, kiedy praca roczna nie uległaby zmianie. Wzrost ten
stanowi formę akumulacji kapitału, której zrozumienie ma do
niosłe znaczenie. Trudno jednak o coś bardziej odległego od
takiego zrozumienia niż następujące zdanie Ricarda:
„P raca m iliona ro b o tn ik ó w w przem yśle będzie zawsze w ytw arzała
ta k ą sam ą w artość, a le
str. 3 2 0 ).

nie zaw sze

takie

sam o

bogactw o"

(tam że,

Ten million of men - jeżeli założyć, że dzień pracy jest
dany - będzie, w zależności od wydajności pracy, nie tylko
wytwarzał bardzo różne ilości towarów, lecz i wartość tych
ilości będzie bardzo różna w zależności od tego, czy wypro
dukowano je za pomocą większego lub mniejszego kapitału
stałego, w zależności więc od tego, czy do tej ilości dołączo
no większą bądź mniejszą wartość stworzoną przez zeszłorocz
ną, minioną pracę.

[2. Wartość kapitału stałego i wartość produktu\
Wszędzie, gdzie mówimy tu o reprodukcji kapitału stałego,
zakładamy najpierw - aby uprościć sprawę - że wydajność
pracy, a przeto i sposób produkcji pozostaje bez zmiany. Przy
danej skali produkcji należy w charakterze kapitału stałego
zastąpić określoną ilość in natura. Jeżeli wydajność pracy po
zostaje bez zmiany, to nie zmienia się też ||696| wartość tej
ilości. Jeżeli wydajność pracy ulega zmianie, wskutek czego
ponowna reprodukcja takiej samej ilości może kosztować dro
żej lub taniej, może wymagać większego lub mniejszego nakła
du pracy, to następują też zmiany wartości kapitału stałego,
które odbijają się na wielkości of surplus produce [nadwyżki
produktu] ponad kapitał stały.
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Przypuśćmy np., że na zasiewy potrzeba 20 kwarterów psze
nicy po 3 f. szt., to znaczy 60 f. szt. Jeżeli reprodukcja jedne
go kwartera wymaga mniejszej o jedną trzecią ilości pracy,
to jeden kwarter kosztuje już tylko 2 £. szt. Z produktu po
dawnemu należy potrącić 20 kwarterów tytułem kosztów za
siewów, jednakże ta część, którą stanowią one w wartości
łącznego produktu, równa się teraz tylko 40 f. szt. Aby zastą
pić taki sam Capital constant, wystarczy wtedy mniejsza część
wartości łącznego produktu i mniejsza jego naturalna część,
chociaż ziemi trzeba nadal zwrócić 20 kwarterów w charakte
rze nasienia
Gdyby kapitał stały, konsumowany w ciągu roku przez ja
kiś naród, równał się 10 milionom f. szt., a konsumowany
przez inny naród równał się zaledwie 1 milionowi, roczna zaś
praca 1 miliona osób równała się 100 milionom f. szt., to
wartość produktu uzyskanego przez pierwszy naród wynosi
łaby 110 milionów f. szt., a przez drugi - tylko 101 milionów
f. szt. Jest przy tym nie tylko możliwe, lecz nawet pewne, że
jednostka towaru byłaby u narodu I tańsza niż u narodu II,
gdyż drugi naród wytwarzałby nakładem takiej samej pracy
0 wiele mniejszą masę towarową, o wiele mniejszą niż ta,
która odpowiadałaby różnicy między 10 a 1. W prawdzie w po
równaniu z narodem II naród I przeznacza na zastąpienie ka
pitału większą część wartości produktu, a więc i większą część
łącznego produktu, ale łączny produkt jest też u narodu
1 o wiele większy.
Wiadomo, że gdy chodzi o towary fabryczne, milion robot
ników w Anglii wytwarza nie tylko o wiele większą ilość pro
duktu, lecz i produkt o znacznie większej wartości niż np.
w Rosji, mimo że jednostka towaru jest w Anglii o wiele
tańsza. G dy jednak chodzi o rolnictwo, to - jak się zdaje nie istnieje podobny stosunek między narodami rozwiniętymi
w sensie kapitalistycznym a stosunkowo mało rozwiniętymi.
Produkt uzyskiwany przez naród zacofany jest tańszy od
uzyskiwanego przez naród rozwinięty w sensie kapitalistycz
nym. W edług ceny wyrażonej w pieniądzu. Niemniej jednak
wydaje się, że produkt narodu rozwiniętego jest wytworem
o wiele mniejszej ilości pracy (wydatkowanej w ciągu roku)
623

R o zd zia ł siedem nasty

niż produkt narodu zacofanego. Np. w Anglii rolnictwem
trudni się mniej niż jedna trzecia, natomiast w Rosji - czte
ry piąte; w Anglii 5/is, w Rosji 12/is. Liczb tych nie nale
ży brać à la lettre. W Anglii np. mnóstwo osób pracujących
w not agricultural industry [nierolniczych galęzi&ch gospodar
ki], np. w budowie maszyn, w handlu, w transporcie itd., trud
ni się wytwarzaniem i dostarczaniem elementów of agricultu
ral production, czego nie widzimy w Rosji. Toteż względnej
liczby osób zatrudnionych w rolnictwie nie można po prostu
określić na podstawie danych o immediately upon agriculture
employed individuals [osobach bezpośrednio zatrudnionych
w rolnictwie], W krajach o produkcji kapitalistycznej wiele
osób bierze pośrednio udział w tej agricultural production, gdy
tymczasem w krajach mniej rozwiniętych są one bezpośrednio
zatrudnione w produkcji rolniczej. Dlatego wydaje się, że
różnica jest większa od rzeczywistej. Jednakże dla ogólnego
poziomu cywilizacji kraju różnica ta ma doniosłe znaczenie
nawet wtedy, kiedy polega tylko na tym, że znaczna część
producentów uczestniczących w pracy na roli nie bierze w niej
bezpośrednio udziału i została wyrwana z idiotycznych wa
runków życia wiejskiego, należy do ludności przemysłowej.
A więc pozostawmy to d ’abord à part [z początku na ubo
czu]. Pomińmy i tę sprawę, że większość of agricultural peoplcs
[ludów rolniczych] musi sprzedawać swój produkt poniżej je
go wartości, gdy tymczasem w krajach o rozwiniętej produkcji
kapitalistycznej cena of agricultural produce osiąga jego war
tość. W każdym razie w skład wartości produktu of the
English agriculturist [rolnika angielskiego] wchodzi taka część
wartości kapitału stałego, jaka nie wchodzi w skład wartości
produktu of the Russian agriculturist [rolnika rosyjskiego].
Przypuśćmy, że owa część wartości równa się dziennej pracy
10 ludzi. I przypuśćmy, że jeden robotnik angielski urucha
mia ten kapitał stały. Mówię o tej części kapitału stałego of
agricultural produce, której wartości nie zastępuje się w dro
dze stosowania nowej pracy, jak to się dzieje np. w wypadku
narzędzi rolniczych. Jeżeli do wytworzenia produktu, który
za pomocą kapitału stałego wytwarza jeden Anglik, potrzeba
pięciu robotników rosyjskich i jeżeli kapitał stały stosowany
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przez Rosjanina równa się jednemu dniu pracy, to produkt
angielski równałby się 10 + 1 = 11 dniom pracy, produkt
zaś wytworzony przez Rosjanina równałby się 5 + 1 =
= 6 dniom pracy. Jeżeli gleba rosyjska jest o tyle urodzaj
niejsza od angielskiej, że bez zastosowania kapitału stałego
lub za pomocą dziesięciokrotnie mniejszego kapitału stałego
wytwarza taką samą ilość zboża, jaką wytwarza Anglik za
pomocą dziesięciokrotnie większego kapitału stałego, to war
tości takich samych ilości zboża angielskiego i rosyjskiego tak
mają się do siebie, jak 11 do 6. Gdyby kwarter zboża rosyj
skiego sprzedawano po 2 f. szt., to angielskie sprzedawano by
po 32/3 f. szt., gdyż 2 : 32/3 = 6 :1 1 . Wyrażona w pieniądzu
cena zboża angielskiego i jego wartość byłyby więc o wiele
wyższe od ceny i wartości zboża rosyjskiego, ale mimo to zbo
że angielskie zostałoby wyprodukowane kosztem mniejszej
ilości pracy [bezpośredniej], praca miniona bowiem, która zja
wia się znów zarówno w ilości, jak i w wartości produktu, nie
wymaga już dodatkowego nakładu nowej pracy. Mielibyśmy
zawsze do czynienia z wyższą ceną i wartością zboża angiel
skiego, gdyby Anglik mniej od Rosjanina stosował immediate
labour, ale zastosowany przez niego większy kapitał stały który nic go nie kosztuje, chociaż w swoim czasie go koszto
wał, wobec czego powinno się go opłacić - nie podnosiłby
wydajności pracy w takirp stopniu, aby można było w ten
sposób wyrównać naturalną urodzajność gleby rosyjskiej. Wy
rażone w pieniądzu ceny of agricultural produce mogą być
w krajach produkcji kapitalistycznej wyższe niż ||697| w kra
jach mniej rozwiniętych, chociaż w rzeczywistości produkt ten
kosztuje mniejszą ilość pracy. Zawiera on więcej immediate
and past labour [pracy bezpośredniej i minionej], ale past la
bour nic nie kosztuje. Produkt byłby tańszy, gdyby w sprawę
nie wdała się różnica naturalnej urodzajności. Wytłumaczyłoby
to również wyższe stawki pieniężne płacy roboczej.
D otąd mówiliśmy tylko o reprodukcji istniejącego kapitału.
Robotnik zastępuje swą płacę roboczą, dostarczając nadto
surplus produce, czyli surplus value, które stanowią zysk ka
pitalisty (z rentą włącznie). Robotnik zastępuje tę część pro
duktu rocznego, która służy mu ponownie w charakterze pła
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cy roboczej. Kapitalista zjadł w ciągu roku swój zysk, ale robotnik stworzył część produktu, którą można znów zjeść w cha
rakterze zysku. Część kapitału stałego, która skonsumowana
zostaje w produkcji środków utrzymania, zastępuje się przez
kapitał stały wyprodukowany w ciągu roku przez nową pracę.
Producenci tej nowej części kapitału stałego realizują swój
dochód (zysk i płacę roboczą) w tej części środków utrzyma
nia, która równa się wartości kapitału stałego skonsumowanego
w produkcji tychże środków utrzymania. Wreszcie, kapitał sta
ły, który skonsumowany zostaje w procesie wytwarzania ka
pitału stałego, w procesie wytwarzania maszyn, materiału su
rowego oraz matière instrumentale, zastępuje się - in natura
bądź w drodze wymiany kapitału - częściami łącznego pro
duktu różnych sfer produkcji wytwarzających kapitał stały.

[3. N iezbędne warunki akumulacji kapitału.
Amortyzacja kapitału trwałego
i jej rola w procesie akumulacji]
Jak jednak ma się sprawa z pomnażaniem kapitału, z jego
akumulacją, w odróżnieniu od reprodukcji, z przemianą do
chodu w kapitał?
Aby uprościć sprawę, zakładamy, że wydajność pracy nie
ulega zmianie, że nie następują changes sposobu produkcji,
że więc do wytworzenia takiej samej ilości towaru potrzeba
nadal takiej samej ilości pracy, że zatem pomnażanie kapitału
kosztuje tyleż pracy, ile kosztowała w zeszłym roku produkcja
kapitału takiej samej wielkości.
Część wartości dodatkowej powinno się przekształcić w ka
pitał, miast skonsumować ją w charakterze dochodu. Prze
kształcić się ją powinno po części w kapitał stały, a po części
w zmienny. Proporcja zaś, w której owa część wartości do
datkowej dzieli się na te dwie różne części kapitału, zależy
od danego organicznego składu kapitału, sposób produkcji bo
wiem nie ulega zmianie, jak nie ulega też zmianie stosunek
wartości obu części. Im wyższy stopień rozwoju osiągnęła pro
dukcja, tym większa będzie ta część wartości dodatkowej,
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którą przekształca się w kapitał stały, w porównaniu z ową
częścią wartości dodatkowej, którą przekształca się w kapitał
zmienny.
A więc przede wszystkim należy część wartości dodatkowej
(i odpowiadającą jej część produktu dodatkowego w postaci
środków utrzymania) przekształcić w kapitał zmienny; zna
czy to, że za tę część trzeba nabyć nową pracę, co możliwe
jest tylko wtedy, kiedy wzrasta liczba robotników albo kiedy
przedłuża się czas, w ciągu którego robotnicy pracują. Takie
przedłużenie następuje np. wtedy, kiedy część ludności ro
botniczej zatrudniano tylko w połowie lub w dwóch trzecich,
albo też następuje w ten sposób, że na krótsze albo dłuższe
okresy zwiększa się absolutnie dzień pracy, za co jednak trze
ba wtedy płacić. Nie należy tego wszakże uważać za stały
środek akumulacji. Liczba ludności robotniczej może powięk
szyć się, kiedy nieprodukcyjnych przedtem robotników prze
kształci się w produkcyjnych albo do procesu produkcji zostają
włączone odłamy ludności, które przedtem nie pracowały, jak
kobiety i dzieci, pauprzy. Tego ostatniego punktu nie będzie
my tu rozpatrywać. Wreszcie, może powiększyć się dzięki
absolutnemu wzrostowi liczby ludności robotniczej wraz z ogól
nym przyrostem ludności. Jeżeli akumulacja ma być procesem
stałym, ciągłym, to jej warunkiem jest ten absolutny przyrost
ludności (chociaż w porównaniu z zastosowanym kapitałem
liczba ludności względnie się zmniejsza). W zrost liczby ludno
ści stanowi podstawę akumulacji jako procesu stałego. Jed
nakże przesłanką tego jest taka przeciętna płaca robocza, jaka
pozwala na nieustanny przyrost ludności robotniczej, a nie
tylko na jej reprodukcję. Jeśli chodzi o nagłe wypadki, to
produkcja kapitalistyczna już przez to samo zabezpiecza się
przed nimi, że jednej części ludności robotniczej każe praco
wać ponad miarę, a drugą na poły lub całkiem spauperyzowaną część trzyma in petto [w pogotowiu] jako armię rezerwową.
Jak ma się jednak sprawa z drugą częścią wartości dodat
kowej, którą należy przekształcić w kapitał stały? Aby upro
ścić sprawę, pominiemy handel zagraniczny i będziemy roz
patrywać naród w stanie izolacji. Weźmy taki przykład. Przy
puśćmy, że wartość dodatkowa, którą wytworzył fabrykant
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płótna, równa się 10 000 f. szt., z czego one half [połowę],
czyli 5000 f. szt., chce on przekształcić w kapitał. Załóżmy, że
według organicznego składu kapitału tkalni mechanicznej na
leży jedną piątą tej sumy wyłożyć na płacę roboczą. Pomijamy
tu obrót kapitału, dzięki któremu dana suma wystarczyłaby
kapitaliście, być może, na pięć tygodni, po upływie których
mógłby on sprzedać produkt i w ten sposób otrzymać z po
wrotem z cyrkulacji kapitał potrzebny mu na płacę roboczą.
Zakładamy, że kapitalista musi mieć u bankiera w rezerwie
1000 f. szt. na płacę roboczą (dla 20 ludzi) i stopniowo wy
datkować je w ciągu roku w postaci wages. Następnie trzeba
4000 f. szt. przekształcić w kapitał stały. Fabrykant powi
nien po pierwsze kupić tyle przędzy, ile w ciągu roku 20 ludzi
zdoła utkać *. (Pomijamy wciąż obrót dokonywany przez
płynną część kapitału.) N adto fabrykant powinien powiększyć
w swej fabryce liczbę krosien, jak i wstawić, być może, do
datkowo nową maszynę parową albo powiększyć moc sta
rej itd. Ale aby to wszystko nabyć, musi znaleźć na rynku
przędzę, krosna itd. Musi swoje 4000 f. szt. przekształcić
w przędzę, krosna, węgiel itp., ||698| czyli to wszystko nabyć.
Ale po to, aby towary te nabyć, muszą one znajdować się na
rynku. Ponieważ założyliśmy, że reprodukcja starego kapitału
odbywała się w dawnych warunkach, przeto właściciel przę
dzalni wydatkował cały swój kapitał, aby dostarczyć tę ilość
przędzy, która przed rokiem potrzebna była właścicielom
tkalni. W jaki sposób zdoła on wobec tego zaspokoić the additional demand by an additional supply of yarn [dodatkowy
popyt za pomocą dodatkowej podaży przędzy] ?
Tak samo ma się sprawa z fabrykantem maszyn, który do
starcza krosien itp. Wyprodukował on tylko tyle nowych kro
sien, ile wystarczy, aby zaspokoić ich przeciętną konsumpcję
w przemyśle tkackim. Ale właściciel tkalni, opanowany przez
żądzę akumulacji, zamawia za 3000 f. szt. przędzy i za
1000 f. szt. krosien, węgla (gdyż tak samo ma się sprawa
z właścicielem kopalni węgla) itd. Albo też daje in fact wła
ścicielowi przędzalni 3000 f. szt., fabrykantowi maszyn i pro
ducentowi węgla itp. 1000 f. szt. po to, żeby przekształcili
* W7 rękopisie: upreąść. - Red.
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mu te pieniądze w przędzę, krosna i węgiel. Musiałby tedy
zaczekać, aż się ten proces skończy, zanim zdołałby przystąpić
do akumulacji we własnym zakresie, czyli do produkcji no
wego płótna. Jest to pierwsza przerwa.
Ale właściciel przędzalni, który otrzymał owe 3000 f. szt.,
znalazł się z kolei w takiej samej sytuacji, jak właściciel tkalni
z 4000 f. szt., z tą tylko różnicą, że z otrzymanej sumy potrą
ca sobie zaraz zysk. Może on znaleźć an additional number
of spjnners [dodatkową liczbę przędzarzy], ale potrzebny mu
jest len, wrzeciona, węgiel itp. Podobnie też producentowi
węgla potrzebni są nie tylko robotnicy, lecz nowe maszyny
i narzędzia. A i fabrykantowi maszyn, który ma dostarczyć
nowych krosien, wrzecion itd., potrzebni są nie tylko additio
nal labourers, lecz także żelazo itp. W najgorszej jednak sy
tuacji znajduje się producent lnu, który dopiero w przyszłym
roku może dostarczyć an additional quantity of flax [dodat
kową ilość lnu] itd.
Aby więc właściciel tkalni mógł bez zwłoki i przerw prze
kształcać każdego roku część swego zysku w kapitał stały i aby akumulacja mogła być procesem ciągłym - musi on zna
leźć na rynku an additional quantity of yarn, krosien itd.
Jeżeli właściciel tkalni, właściciel przędzalni, producent wę
gla itd. znajdą na rynku len, wrzeciona, maszyny, to wypadnie
im zatrudnić tylko więcej robotników.
Część kapitału stałego, którą oblicza się corocznie jako zu
życie i która wchodzi jako déchet do wartości produktu, nic
ulega w rzeczywistości zużyciu. Weźmy np. maszynę, która
może być w ciągu dwunastu lat w ruchu i kosztuje 12 000
f. szt.; jej average déchet, jeżeli obliczyć je w stosunku rocz
nym, wynosi 1000 f. szt. Po upływie dwunastu lat wartość
w wysokości 12 000 f. szt. jest zreprodukowana, gdyż corocz
nie wchodzi do produktu po 1000 f. szt., i w cenie 12 000
f. szt. można kupić nową maszynę takiego samego rodzaju. Re
mont i naprawy bieżące, niezbędne w ciągu tych dwunastu lat,
doliczamy do kosztów produkcji maszyny, nie mają więc nic
wspólnego z rozpatrywaną przez nas sprawą. Ale rzeczywistość
odbiega od powyższych przeciętnych obliczeń. Być może, iż
w drugim roku maszyna będzie lepiej funkcjonowała niż
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w pierwszym. Niemniej jednak po upływie dwunastu lat nie
nada się ona już do użytku. Mamy tu taki sam wypadek, jak
ze zwierzęciem gospodarskim, które on an average powinno
żyć dziesięć lat, a które bynajmniej nie obumiera z tego po
wodu każdego roku o jedną dziesiątą, chociaż po upływie
dziesięciu lat należy je zastąpić innym egzemplarzem. Rozu
mie się, że w ciągu tego samego roku określona liczba ma
szyn itp. wkracza wciąż w stadium, w którym powinno się jc
rzeczywiście zastąpić przez nowe maszyny. A więc co rok trze
ba określoną ilość starych maszyn itd. zastąpić rzeczywiście,
in natura, przez nowe. I temu odpowiada the yearly average
production of machinery [przeciętna produkcja roczna maszyn]
itd. Wartość, którą trzeba za nie zapłacić, leży ready [gotowa]
w postaci sumy uzyskanej za towary odpowiednio do czasu
reprodukcji (maszyn). Pozostaje jednak fact, że znaczna część
wartości produktu rocznego, wartości, którą płaci się corocz
nie za ten produkt, jest wprawdzie niezbędna po to, aby np.
po upływie dwunastu lat można było zastąpić stare maszyny,
nie jest jednak bynajmniej rzeczywiście niezbędna do corocz
nego zastępowania in natura jednej dwunastej części tych ma
szyn, co, in fact, byłoby nawet nieosiągalne. Fundusz ten moż
na po części użyć na wypłatę robotnikom zarobków i zakup
materiału surowego, zanim zostanie sprzedany lub opłacony
towar, który wciąż wrzuca się do cyrkulacji, lecz z niej na
tychmiast nie powraca. Nie może się to jednak powtarzać
w ciągu całego roku, gdyż towary, które w ciągu roku doko
nują obrotu, realizują całkowicie swoją wartość, muszą więc
opłacić, zrealizować zarówno zawartą w nich płacę roboczą,
jak i materiał surowy, zużycie maszyn oraz surplus value. To
też w wypadkach, kiedy stosuje się dużo kapitału stałego,
a przeto i dużo kapitału trwałego, część wartości produktu,
zastępująca déchet kapitału trwałego, stanowi fundusz akumu
lacji, który ten, kto go stosuje, może użyć do lokaty nowego
kapitału trwałego (lub także obrotowego) i na tę część aku
mulacji nie będzie się dokonywało żadnych potrąceń z sur
plus value. (Patrz Mac Cullocha.) I1*0! Takiego funduszu aku
mulacji nie znajdujemy w tych stadiach rozwoju produkcji
i w tych krajach, w których nie ma znacznego capital fixe.
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Jest to ważny punkt. Mamy tu fundusz, który służy do usta
wicznego doskonalenia produkcji, jej rozszerzania itp.

{4. Powiązania między gałęziami produkcji
w procesie akumulacji.
Bezpośrednia przemiana części wartości dodatkowej
w kapitał stały jako szczególna właściwość akumulacji
w rolnictwie i budowie maszyn]
Ale oto na czym polega sprawa, o którą nam tutaj chodzi.
Gdyby łączny kapitał, który zastosowano w budowie maszyn,
wystarczał jedynie do zastępowania rocznego déchet maszyn,
to nawet wtedy wytwarzałby o wiele więcej maszyn, niż po
trzeba ich każdego roku, déchet bowiem po części istnieje tylko
idealiter, realiter zaś trzeba je zastępować in natura dopiero
po upływie określonego szeregu lat. Zastosowany w taki spo
sób kapitał dostarcza więc corocznie pewną ilość maszyn, która
może służyć do nowych lokat kapitału i lokaty te antycypuje.
Właściciel fabryki maszyn rozpoczyna na przykład w tym ro
ku produkcję. Przypuśćmy, że w ciągu roku dostarczy on ma
szyn na sumę 12 000 f. szt. W takim razie przy prostej re
produkcji wytworzonych przezeń maszyn powinien by on
w ciągu każdego z następnych jedenastu lat produkować ma
szyny tylko na sumę 1000 f. szt. i nawet taka produkcja rocz
na nie zostałaby corocznie skonsumowana. Jeszcze mniejsza
stosunkowo część maszyn wyprodukowanych przez właściciela
fabryki zostałaby skonsumowana, gdyby zastosował on cały
swój kapitał. Po to, żeby ten jego kapitał pozostawał nadal
w ruchu i rok w rok dokonywał wciąż |J6991 jedynie swej
prostej reprodukcji, niezbędne jest nowe nieustanne rozsze
rzanie produkcji w tych przedsiębiorstwach, którym owe ma
szyny są potrzebne. (W jeszcze większym stopniu, gdyby sam
fabrykant akumulować)
A więc nawet w tym wypadku, kiedy kapitał ulokowany
w tej sferze produkcji ulega tylko reprodukcji, niezbędna jest
nieustanna akumulacja w pozostałych sferach produkcji. Jed
nakże na skutek prostej reprodukcji w budowie maszyn owa
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nieustanna akumulacja w pozostałych sferach produkcji znaj
duje wciąż na rynku w gotowej postaci jeden ze swych ele
mentów. A więc nawet wtedy, kiedy w jednej sferze produkcji
odbywa się tylko prosta reprodukcja istniejącego kapitału,
w sferze tej znajduje się stale zasób towarów niezbędnych do
akumulacji, do nowej dodatkowej konsumpcji przemysłowej
w innych sferach.
Jeżeli chodzi o owe 5000 f. szt. zysku lub wartości d o d at
kowej, które przekształca w kapitał np. właściciel tkalni, to
możliwe są dwa wypadki - wciąż przy założeniu, że znajdzie
on na rynku pracę, którą musi nabyć za 1000 f. szt. z liczby
owych 5000 f. szt., aby móc 5000 f. szt. przekształcić w kapi
tał zgodnie z warunkami istniejącymi w jego sferze produkcji.
Ta część [skapitalizowanej wartości dodatkowej] przekształca
się w kapitał zmienny i wykłada się ją na wages. Ale aby móc
zastosować tę pracę, właścicielowi tkalni potrzeba przędzy,
additional machinery {chyba że dzień pracy został przedłu
żony; w takim wypadku maszyny tylko prędzej się zużywają,
skraca się ich czas reprodukcji, lecz zarazem produkuje się
więcej surplus value; a chociaż wartość maszyn musi być
w krótszym czasie podzielona między wytwarzane towary, to
jednak będzie się produkować bez porównania więcej towa
rów, tak że mimo takiego szybszego zużycia mniejsza część
wartości maszyn wchodzi do wartości bądź ceny jednostki to
waru. W takim wypadku nie trzeba wykładać bezpośrednio
nowego kapitału na same maszyny. Należy tylko nieco szyb
ciej zastępować wartość maszyn. Natomiast les matières in
strumentales wymagają w tym wypadku the advance of addi
tional capital [wyłożenia dodatkowego kapitału]} oraz a d d i
tional matières instrumentales. Właściciel tkalni bądź znaj
duje na rynku te warunki swej produkcji, a wtedy zakup tych
towarów tym tylko się różni od nabywania innych towarów,
że kupuje on towary' w celu konsumpcji przemysłowej, nie zaś
w celu konsumpcji indywidualnej. Bądź też nasz przedsiębior
ca nie znajduje na rynku tych swoich warunków produkcji
i musi je wtedy zamówić (jak to np. bywa z maszynami nowej
konstrukcji) zupełnie tak samo, jak gdyby zamawiał artykuły
konsumpcji indywidualnej, których nie ma na rynku. Gdyby
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materia} surowy (len) trzeba było wyprodukować dopiero na
zamówienie {podobnie jak ryots indyjscy produkują np. indygo, jutę itp. na zamówienie kupców angielskich i po otrzy
maniu od nich zaliczki}, to właściciel tkalni nie mógłby w ta
kim roku dokonać akumulacji w swym własnym przedsiębior
stwie. Jeżeli, z drugiej strony, założymy, że właściciel przędzal
ni przekształca owe 5000 f. szt. w kapitał, a właściciel tkalni
nie akumuluje, to przędzy nie będzie można sprzedać, chociaż
wszystkie jej warunki produkcji były do nabycia na rynku,
i owe 5000 f. szt. zostały in fact przekształcone w przędzę, ale
nie w kapitał.
(Kredyt, nad którym nie będziemy się tu rozwodzili, spra
wia, że zakumulowanego kapitału nie stosuje się w tej właśnie
sferze, w której go wytworzono, lecz stosuje się go w tej,
w której ma najwięcej szans pomnożenia swej wartości. N ie
mniej jednak każdy kapitalista będzie wolał w miarę możności
lokować swój nagromadzony kapitał w swej własnej gałęzi
produkcji. Jeżeli go ulokuje w innej, to stanie się moneyed
capitalist [kapitalistą pieniężnym] i będzie otrzymywał nie
zysk, lecz procent, chyba że puściłby się na spekulację. Ale
mowa tu o average accumulation [przeciętnej akumulacji]
i jedynie w charakterze przykładu zakładamy, że nagromadzo
ny kapitał lokuje się w jakiejś określonej gałęzi produkqi.)
Z drugiej strony, gdyby hodowca lnu rozszerzył produkcję,
tzn. gdyby dokonał akumulacji, właściciel przędzalni zaś, w ła
ściciel tkalni oraz fabrykant maszyn nie dokonaliby akumula
cji, to hodowca lnu miałby na składzie zbyteczny len i praw
dopodobnie zmniejszyłby w następnym roku produkcję.
{N a razie pomijamy tu zupełnie konsumpcję indywidualną
i rozpatrujemy jedynie wzajemne powiązania producentów.
Jeżeli takie powiązania istnieją, to po pierwsze producenci
stanowią nawzajem wobec siebie rynek dla kapitałów, któ
re mają sobie nawzajem zastępować; nowo zatrudnieni bądź
korzystniej zatrudnieni robotnicy są rynkiem dla części środ
ków utrzymania; a ponieważ wartość dodatkowa w następ
nym roku wzrasta, kapitaliści mogą konsumować wzrastającą
część dochodu, a więc to a certain extent [do pewnego stop
nia] stanowią też nawzajem dla siebie rynek. Niemniej jednak
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znaczna część produktu tego roku może nic znaleźć nabywcy.}
Zagadnienie należy teraz sformułować w następujący spo
sób: jeżeli założyć, Żfi odbywa się powszechna akumulacja,
czyli że we wszystkich trades kapitał dokonuje akumulacji
w większej lub mniejszej skali, co jest in fact warunkiem ist
nienia produkcji kapitalistycznej i do czego w takim samym
stopniu dąży kapitalista w charakterze kapitalisty, jak ciułacz
skarbu dąży do gromadzenia pieniędzy (jest ono też niezbęd
ne, aby produkcja kapitalistyczna mogła się rozwijać), to jakie
są warunki tej powszechnej akumulacji, do czego sprowadza
się ona? Bądź »też można zagadnienie sformułować w taki spo
sób: ponieważ możemy uważać, że fabrykant płótna repre
zentuje kapitalistę w ogóle, przeto w jakich warunkach mógł
by on bez przeszkód przekształcić z powrotem w kapitał
5000 f. szt. wartości dodatkowej i z roku na rok kontynuować
stale proces akumulacji? Zakumulowanie owych 5000 f. szt.
nie oznacza nic innego niż przemianę tych pieniędzy, tej sumy
wartości, w kapitał. W arunki dokonywania akumulacji kapita
łu są więc zupełnie takie same, jak warunki pierwotnej pro
dukcji lub reprodukcji kapitału w ogóle.
Ale owe warunki polegały na tym, że za jedną część pie
niędzy kupowano pracę, a za drugą - towary (materiał suro
wy i maszyny itd.), które ta praca mogła w sposób przemy
słowy konsumować. {Niektóre towary, jak maszyny, materiał
surowy, półfabrykaty itd., nadają się wyłącznie do konsumpcji
przemysłowej. Inne znów, jak domy, konie, jak pszenica, żyto
(pędzi się z nich wódkę lub wyrabia krochmal itp.) itd., na
dają się zarówno do konsumpcji przemysłowej, jak i indywi
dualnej.} Aby towary te można było nabyć, muszą one znaj
dować się na ||700| rynku w charakterze towarów - w sta
dium pośrednim między zakończoną produkcją a nie rozpo
czętą jeszcze konsumpcją, w ręku sprzedawców, w stadium
cyrkulacji - bądź mogą być dostarczone upon notice [na za
mówienie] (mogą być wytworzone na zamówienie, jak np.
w wypadku budowy nowych fabryk itp.). Tak też rzecz się
miała - stanowiło to przesłankę produkcji i reprodukcji kapi
tału ze względu na dokonany przez produkcję kapitalistyczną
podział pracy w skali społecznej (distribution of labour and
634

R icardow ska teoria akum ulacji

capital between the different trades [podział pracy i kapitału
między różne gałęzie produkcji]), ze względu na odbywającą
się równolegle w tym samym czasie na całej powierzchni pro
dukcję, reprodukcję. Stanowiło to warunek stawiany przez ry
nek, przez produkcję i reprodukcję kapitału. Im większy jest
kapitał, im wyższa jest wydajność pracy i im większa jest
w ogóle skala produkcji kapitalistycznej, tym też większa jest
ilość towarów, które znajdują się w stadium przejściowym mię
dzy produkcją a konsumpcją (indywidualną oraz przemysło
wą), w procesie cyrkulacji, na rynku, i tym większa jest pew
ność każdego poszczególnego kapitału, że znajdzie w stanie
gotowym na rynku warunki swej reprodukcji. Nie ulega to
tym bardziej wątpliwości, że zgodnie z istotą produkcji kapi
talistycznej każdy poszczególny kapitał, po pierwsze, pracuje
w skali, która uwarunkowana jest nie przez popyt indywidual
ny (zamówienie, potrzeby osób prywatnych), lecz przez dąże
nie do realizacji jak największej ilości pracy, a przeto i pracy
dodatkowej, oraz do dostarczenia za pomocą danego kapitału
jak największej ilości towarów; po wtóre, każdy poszczególny
kapitał pragnie zająć na rynku jak najwięcej miejsca i wy
przeć z niego, wyłączyć swych rywali. Konkurencja kapitałów.
{Im wyższy poziom osiąga rozwój środków komunikacji,
tym mniejszy może być zasób towarów znajdujących się na
rynku.}
„T am , gdzie p ro d u k cja i konsum pcja są stosunkow o znaczne, tam ,
oczywiście, sto su n ko w o znaczna n a d w y żka będzie się stale znajdow ała
w

stadium

przejściow ym , n a rynku, w

dro d ze m iędzy producentem

a konsum entem , chyba że szybkość, z k tó rą sprzedaje się te rzeczy, ta k
się zw iększy, że b ęd zie przeciw działać skutkom , k tó re w przeciw nym
razie pociągnęłaby za sobą w zm ożona p ro d u k cja”

{„ A n inquiry into

those principles, respecting th e nature o f d em a n d and th e necessity o f
consum ption, la tely a d vo ca ted by M rs. M a lth u s etc.”, L o n d y n 1821,
str. 6 /7 ).

A więc akumulacja nowego kapitału może odbywać się tyl
ko w takich samych warunkach, w jakich odbywa się repro
dukcja już istniejącego kapitału.
41 - M arks, Engels - D z id a , tś. 26
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{N ie zastanawiamy się tu wcale nad wypadkiem, kiedy
zakumulowano więcej kapitału, niż można go ulokować w pro
dukcji, np. w postaci pieniędzy, które leżą bezczynnie u ban
kierów. Stąd udzielanie pożyczek za granicę itd., słowem spekulacja inwestycyjna. Pominiemy też wypadek, kiedy nie
można sprzedać całej ilości wytworzonych towarów, kryzy
sy itd. Będzie o tym mowa w dziale traktującym o konkuren
cji. Powinniśmy tu zbadać tylko formy, które przybiera kapitał
w różnych fazach swego ruchu, wciąż zakładając przy tym, że
towary sprzedaje się według ich wartości.)
Właściciel tkalni może przekształcić z powrotem w kapitał
wartość dodatkową w wysokości 5000 f. szt., ieśli oprócz pra
cy za sumę 1000 f. szt. znajdzie' na rynku przędzę itd. w sta
nie gotowym albo będzie mógł otrzymać ją na zamówienie;
w tym celu trzeba więc wytworzyć a surplus produce w posta
ci towarów, które wchodzą w skład stałej części kapitału wła
ściciela tkalni, tych zwłaszcza, których produkcja wymaga
dłuższego czasu, a zatem ilość ich nie może być szybko bądź
w ogóle w ciągu danego roku powiększona; tak ma się spra
wa z materiałem surowym, np. z lnem.
{Poważną rolę odgrywa tu kapitał kupiecki, który trzyma
na składach ready [w stanie gotowym] zapasy obliczone na
rosnącą konsumpcję, indywidualną lub przemysłową; stanowi
to jednak tylko jedną z form pośrednictwa i powinno być roz
patrywane nie w tym związku, lecz łącznie z konkurencją ka
pitałów .)
Podobnie jak przesłanką produkcji i reprodukcji kapitału
istniejącego w jednej sferze jest równoległa produkcja i re
produkcja w innych sferach, tak też przesłanką akumulacji,
czyli wytwarzania of additional Capital in one trade, jest rów
noczesne, czyli równolegle, wytwarzanie of additional production in the other trades. Musi więc równocześnie wzrastać
skala produkcji we wszystkich sferach dostarczających kapitał
stały (odpowiednio do przeciętnego udziału, który w ogólnym
wzroście produkcji przypada na każdą poszczególną sferę
i który określany jest przez popyt), a kapitał stały dostarczają
wszystkie sfery wytwarzające finished produce, który nie słu
ży do konsumpcji indywidualnej. Najważniejszą sprawą po
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zostaje przy tym pomnażanie ilości maszyn (narzędzi), mate
riałów surowych, matières instrumentales, wszystkie bowiem
inne gałęzie produkcji, do których wchodzą wspomniane wa
runki produkcji - niezależnie od tego, czy gałęzie te dostar
czają półfabrykaty, czy też gotowe wyroby - powinny jedynie
uruchomić więcej pracy, jeżeli owe warunki istnieją.
W ydaje się więc, że po to, aby akumulacja była możliwa,
niezbędna jest we wszystkich sferach nieustanna dodatkowa
produkcja.
Należy to jeszcze nieco dokładniej określić.
Następnie mamy drugie istotne zagadnienie:
Ta część wartości dodatkowej albo w danym wypadku ta
część zysku (z rentą włącznie; jeżeli właściciel ziemski pragnie
akumulować, przekształcać rentę w kapitał, to wartość dodat
kowa trafi zawsze do rąk kapitalisty przemysłowego, i to na
w et wtedy, kiedy robotnik przekształca część swego dochodu
w kapitał), którą przekształca się z powrotem w kapitał, skła
da się wyłącznie z nowej pracy dołączonej ||7011 w ciągu
ostatniego roku. Powstaje pytanie, czy ten nowy kapitał bę
dzie wydatkowany w całości na płacę roboczą, czy będzie się
go wymieniało wyłącznie na nową pracę?
Co przemawia na rzecz takiej ewentualności: Wszelka war
tość powstaje pierwotnie z pracy. Wszelki kapitał stały jest
pierwotnie w takim samym stopniu wytworem pracy, jak jest
nim kapitał zmienny. I tutaj, jak widać, mamy znów przed
sobą proces bezpośredniego powstawania kapitału z pracy.
Co z kolei przemawia przeciwko powyższej ewentualności:
Czy wytwarzanie dodatkowego kapitału powinno odbywać się
w gorszych warunkach produkcyjnych niż reprodukcja starego
kapitału? Czy powinno cofnąć się na niższy stopień produk
cji? A musiałoby to jednak nastąpić, gdyby nową wartość
wydatkowano wyłącznie na pracę bezpośrednią, która więc
bez capital fixe itd. sama musiałaby dopiero wytworzyć ten
kapitał, podobnie jak pierwotnie praca sama powinna była
wytworzyć sobie odpowiedni kapitał stały. Jest to czysty non
sens. Niemniej jednak taka jest przesłanka Ricarda i innych.
Sprawę trzeba dokładniej rozpatrzyć.
Pierwsza kwestia tak się przedstawia :
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Czy można część wartości dodatkowej w ten sposób prze
kształcić w kapitał, że kapitalista, zamiast sprzedać ją, a ra
czej sprzedać the surplus produce, w którym ona się zawiera,
stosuje ją raczej bezpośrednio jako kapitał? Twierdząca od
powiedź na to pytanie zawierałaby już wniosek, że nie cała
suma wartości dodatkowej, którą należy przekształcić w ka
pitał, zostanie przekształcona w kapitał zmienny, czyli wyło
żona na płacę roboczą.
Jeżeli chodzi o część of agricultural produce, która składa
się ze zboża lub bydła, to sprawa jest od razu oczywista.
Część zboża, należąca do tej części zbiorów, która jest dla
farmera the surplus produce, czyli the surplus value (tak sa
mo i część bydła), zamiast ulec sprzedaży może niezwłocznie
służyć znów w charakterze warunku produkcji, jako nasienie
lub bydło pociągowe. Tak samo ma się też sprawa z częścią
nawozów, które farmer wytwarza na swej ziemi, a które w cha
rakterze towarów mogą znajdować się zarazem w obrocie han
dlowym, czyli mogą być sprzedane. Tę część of surplus produce,
która jako surplus value, jako zysk przypada w udziale farme
rowi, może on niezwłocznie przekształcić znów w obrębie swej
własnej sfery produkcji w warunek produkcji, a przeto prze
kształcić bezpośrednio w kapitał. Tej części nie wydatkuje się
in wages, nie przekształca w kapitał zmienny. Wyłącza się ją
z konsumpcji indywidualnej, chociaż nie konsumuje się jej pro
dukcyjnie w znaczeniu, które temu słowu nadają Smith i Ri
cardo. Konsumuje się ją przemysłowo, ale jako surowiec,
a nie jako środek wyżywienia robotników produkcyjnych bądź
nieprodukcyjnych. Jednakże zboże służy nie tylko jako środek
wyżywienia robotników produkcyjnych itd., lecz także jako
matière instrumentale dla bydła, jako materiał surowy do
pędzenia wódki, fabrykacji krochmalu itd. Bydło z kolei (by
dło opasowe lub pociągowe) służy nie tylko jako środek wy
żywienia, lecz dostarcza surowców dla wielu gałęzi przemy
słu: skór, futer, łoju, kości, rogów itd., oraz siły napędowej po
części dla samego rolnictwa, a po części dla przemysłu trans
portowego.
W tych wszystkich gałęziach produkcji, w których czas re
produkcji przekracza jeden rok - jak np. w znacznej części
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hodowli bydła, w produkcji drewna itp. - a których produkty
muszą zarazem być nieustannie reprodukowane, czyli nieustan
nie wymagają zastosowania określonej ilości pracy, akumulacja
i reprodukcja równają się sobie w tym sensie, że nowo do
łączona praca, wyobrażająca nie tylko pracę opłaconą, lecz
i nieopłaconą, musi gromadzić się in natura aż do chwili, kie
dy produkt nadaje się do sprzedaży. (Nie chodzi tu o groma
dzenie zysku, który według ogólnej stopy zysku dołącza się
każdego roku do kapitału - nie jest to rzeczywista akumulacja,
lecz tylko sposób obliczania - lecz o gromadzenie łącznej pra
cy, która powtarza się w ciągu wielu lat, kiedy więc nie tylko
pracę opłaconą, lecz i nieopłaconą akumuluje się in natura
i niezwłocznie przekształca znowu w kapitał. N atom iast gro
madzenie zysku nie zależy w takich wypadkach od ilości no
wo dołączonej pracy.)
Podobnie ma się sprawa z roślinami technicznymi (niezależ
nie od tego, czy dostarczają one materiału surowego czy też
matières instrumentales). Nasiona tych roślin, ta ich część,
która może znaleźć ponowne zastosowanie w charakterze na
wozu itp., reprezentują część łącznego produktu. Gdyby nie
można ich było sprzedać, nie zmieniłoby to w niczym faktu,
że z chwilą kiedy w charakterze warunku produkcji wchodzą
one znów do procesu produkcji, stanowią część łącznej war
tości i jako ||702| takie są kapitałem stałym dla nowej pro
dukcji.
W ten sposób znaleźliśmy już rozwiązanie jednej z do
niosłych spraw - sprawy materiałów surowych i środków
utrzymania (food), jeśli są one agricultural produce we właści
wym znaczeniu tych wyrazów. A więc akumulacja równa się
tu wprost reprodukcji w większej skali, wobec czego część
of surplus produce służy znów bezpośrednio w swej własnej
sferze produkcji jako środek produkcji, nie ulegając wymia
nie na płacę roboczą bądź inne towary.
Drugą doniosłą sprawą są maszyny. Nie te maszyny, które
wytwarzają towary, lecz maszyny, które produkują maszyny,
stanowią capital constant przemysłu budowy maszyn. Jeżeli
taka maszyna jest dana, to potrzeba jedynie pracy stosowanej
w przemyśle wydobywczym, aby dostarczyć surowców, żelaza
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itd., do produkcji naczyń i maszyn. A skoro te ostatnie są
dane, to tym samym dane są maszyny do przetwarzania ma
teriału surowego. Trudność, o którą tu chodzi, polega na tym,
aby nie uwikłać się w cercle vicieux [błędne koło] przesłanek.
Jeśli się mianowicie chce wytworzyć więcej maszyn, potrzeba
więcej materiału (żelaza itp., węgla itp.), aby zaś wytworzyć
więcej materiału, potrzeba więcej maszyn. Nic się tu nie zmie
ni, jeśli założymy, że przemysłowcy, którzy wytwarzają m a
szyny do budowy maszyn, i przemysłowcy, którzy fabrykują
maszyny (za pomocą maszyn produkujących maszyny), należą
czy też nie należą do tej samej kategorii przemysłowców. Jedno
nie ulega wątpliwości. Część of surplus produce wyrażona
jest w maszynach produkujących maszyny (przynajmniej zale
ży to od fabrykanta maszyn, czy część tę wyrazi on w taki
sposób). Te maszyny produkujące maszyny nie muszą ulec
sprzedaży, lecz mogą w charakterze kapitału stałego wejść
znów in natura do nowej produkcji. Mamy tu więc drugą
kategorię of surplus produce, który bezpośrednio (bądź w dro
dze wymiany w tej samej sferze produkcji) wchodzi jako ka
pitał stały do nowej produkcji (akumulacji), nie przechodząc
przez proces uprzedniej przemiany w kapitał zmienny.
Kwestia, czy część of surplus value może bezpośrednio ulec
przekształceniu w kapitał stały, sprowadza się przede wszyst
kim do tego, czy część of surplus produce - w którym wyraża
się the surplus value - może bezpośrednio wejść znów jako
warunek produkcji do swej własnej sfery produkcji, nie ule
gając przedtem sprzedaży.
Ogólne prawo tak oto brzmi :
Jeżeli część produktu, a zatem i część of surplus produce
(tzn. wartości użytkowej wyobrażającej the surplus value),
może wprost, bez stadiów pośrednich, wejść ponownie jako
warunek produkcji do tej sfery produkcji, z której wyszedł
ów produkt - jako środek pracy bądź materiał pracy - to
akumulacja w tej sferze produkcji może i musi przedstawiać
się w taki sposób, że część of surplus produce nie zostanie
sprzedana, lecz bezpośrednio (bądź w drodze wymiany w tej
samej sferze produkcji z kapitalistami innych specjalności,
którzy w podobny sposób akumulują) będzie znów wcielona
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jako warunek produkcji do procesu reprodukcji, wobec czego
akumulacja i reprodukcja w większej skali są tu wprost iden
tyczne. Muszą one być wszędzie identyczne, lecz niekoniecznie
w taki bezpośredni sposób.
Stosuje się to również do części materiałów pomocniczych.
Np. do węgla wyprodukowanego w ciągu roku. Część o£
surplus produce można zużytkować do ponownej produkcji
węgla, producent jej może więc przeznaczyć ją wprost, bez
żadnych ogniw pośrednich, jako kapitał stały do produkcji
w powiększonej skali.
W okręgach przemysłowych zdarzają się przedsiębiorcy bu
dowy maszyn, którzy budują dla fabrykantów całe urządzenia
fabryczne. Załóżmy, że jedna dziesiąta ich produktu stanowi
surplus produce, czyli pracę nieopłaconą. Oczywiście, postaci
rzeczy wcale nie zmienia okoliczność, czy ta jedna dziesiąta
stanowiąca surplus produce wyraża się w budynkach fabrycz
nych, które postawiono dla osób trzecich i im sprzedano, czy
też w budynku fabrycznym, który producent każe postawić
dla siebie i sobie samemu sprzedaje. Chodzi tu tylko o rodzttj
wartości użytkowej, w której wyraża się praca dodatkowa,
o to, czy ta wartość użytkowa może wejść ponownie w cha
rakterze warunku produkcji do sfery produkcji ¡(7031 tego
kapitalisty, do którego należy the surplus produce. Powyższy
przykład świadczy znów o tym, jak wielką wagę ma przezna
czenie wartości użytkowej, jeśli chodzi o określanie form eko
nomicznych.
A więc mamy tu już znaczną część of surplus produce, hinc
[a przeto] of surplus value, którą może i musi się bezpośred
nio przekształcić w kapitał stały, aby ją zakumulować w cha
rakterze kapitału, i bez której akumulacja kapitału nie może
w ogóle nastąpić.
Po drugie, widzieliśmy, że tam, gdzie rozwój produkcji ka
pitalistycznej osiągnął wysoki poziom, a więc wysoki poziom
osiągnęła też wydajność pracy, a przeto znaczny jest kapitał
stały, zwłaszcza zaś ta jego część, na którą składa się kapitał
trwały, tam sama reprodukcja prosta kapitału trwałego we
wszystkich sferach, a równolegle z nią również reprodukcja
istniejącego kapitału wytwarzającego kapitał trwały, stanowi
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fundusz akumulacji, tzn. dostarcza maszyny, kapitał stały dla
produkcji w skali rozszerzonej.
Po trzecie, pozostaje jeszcze taka kwestia: czy część of
surplus proditce może być przekształcona z powrotem w ka
pitał (kapitał stały) w drodze wymiany (przy udziale ogniw
pośrednich) między wytwórcą np. maszyn, narzędzi pracy itd.
a wytwórcą materiałów surowych, żelaza, węgla, metali,
drewna itd., czyli w drodze wymiany różnych części składo
wych kapitału stałego? Jeżeli np. producent żelaza, węgla,
drewna itd. kupuje maszyny bądź narzędzia u przedsiębiorcy
budowy maszyn, a ten przedsiębiorca kupuje metal, drewno,
węgiel itd. u ich pierwotnego wytwórcy, to zastępują oni swój
capital constant w drodze wzajemnej wymiany części składo
wych swego capital constant lub tworzą nowy. Chodzi tu o to,
w jakim stopniu powyższe dotyczy produktu dodatkowego.

[5. Przemiana skapitalizowanej wartości dodatkowej
w kapitał stały i zmienny]
Widzieliśmy już wyżej i13I], że przy reprodukcji prostej da
nego kapitału część kapitału stałego, którą zużyto w procesie
reprodukcji kapitału stałego, zostaje zastąpiona bądź bezpo
średnio in natura, bądź w drodze wymiany między wytwór
cami kapitału stałego; jest to wymiana kapitału na kapitał,
nie zaś dochodu na dochód, ani też dochodu na kapitał. N a
stępnie, kapitał stały, który zużywa się, czyli ulega konsumpcji
przemysłowej w procesie produkcji artykułów nadających się
do spożycia - artykułów wchodzących do konsumpcji indy
widualnej - zostaje zastąpiony przez nowe produkty takiego
samego rodzaju, które są wynikiem nowo dołączonej pracy,
sprowadzają się przeto do dochodu (do płacy roboczej i zysku).
W myśl powyższego w sferach, które wytwarzają artykuły na
dające się do spożycia, część masy produktów, równająca się
tej części wartości tych produktów, która zastępuje kapitał
stały stosowany we wspomnianych sferach, reprezentowałaby
dochód producentów kapitału stałego, gdy tymczasem, na od
wrót, ta część masy produktów w sferach wytwarzających ka
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pitał stały, która reprezentuje nowo dołączoną pracę, a przeto
stanowi dochód producentów tego kapitału stałego, jest dla
producentów środków utrzymania kapitałem stałym (kapita
łem zastępczym). Zakłada to więc, że producenci kapitału
stałego wymieniają swój surplus produce (czyli w tym wy
padku nadwyżkę swego produktu ponad tę jego część, która
równa się ich kapitałowi stałemu) na środki utrzymania, kon
sumują indywidualnie jego wartość. A tymczasem ten surplus
produce
1. równa się płacy roboczej (bądź zreprodukowanemu fun
duszowi płacy roboczej) i ta część musi być przeznaczona
(przez kapitalistę) na wypłatę of wages, czyli na konsumpcję
indywidualną (i jeżeli zakłada się, że robotnik otrzymuje mi
nimum płacy roboczej, to otrzymane w ten sposób wages mo
że on też realizować jedynie w środkach utrzym ania);
2. równa się zyskowi kapitalisty (z rentą włącznie). Jeżeli
ta część jest wystarczającej wielkości, to może być po części
skonsumowana indywidualnie, a po części - przemysłowo.
W tym drugim wypadku następuje wymiana produktów mię
dzy producentami kapitału stałego; nie jest to już jednak wy
miana tej części produktu, która reprezentuje ich Capital constant, podlegający wzajemnemu zastąpieniu, lecz mamy tu
część of surplus produce, dochodu (nowo dodanej pracy), która
przekształca się wprost w kapitał stały, dzięki czemu po
większa się ilość kapitału stałego i rozszerza się skala repro
dukcji.
A więc także i w tym wypadku część istniejącego produktu
dodatkowego, czyli nowej pracy dołączonej w ciągu roku,
przekształca się bezpośrednio w kapitał stały, nie ulegając
uprzedniemu przekształceniu w kapitał zmienny. A zatem i tu
okazuje się znów, że konsumpcja przemysłowa of surplus pro
duce - czyli akumulacja - nie jest bynajmniej identyczna z wy
datkowaniem całego surplus produce na wages dla robotni
ków produkcyjnych.
Można wyobrazić sobie taką sytuację: fabrykant maszyn
sprzedaje swój towar (jego część) producentowi, dajmy na
to, tkanin. Nabywca wręcza sprzedawcy pieniądze. Fabrykant
maszyn kupuje za nie żelazo, węgiel itd., a nie środki utrzy
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mania. Jeżeli jednak ogarnąć całokształt procesu, to staje się
oczywiste, że producenci środków utrzymania nie mogą na
być maszyn zastępczych ani zastępczego materiału surowego,
jeżeli producenci owych elementów zastępujących kapitał stały
nie odkupią wytworzonych przez nich środków utrzymania,
jeżeli zatem ów proces cyrkulacji nie jest w swej istocie wza
jemną wymianą środków utrzymania i kapitału stałego. O d
dzielenie się od siebie aktu kupna i aktu sprzedaży może
oczywiście wywołać bardzo poważne zakłócenia i komplikacje
w przebiegu tych procesów wyrównawczych.
||704| Jeżeli jakiś kraj nie może sam dostarczyć kontyngen
tu maszyn, na który zezwala mu akumulacja kapitału, to na
bywa je za granicą. To samo widzimy, kiedy jakiś kraj nie
może sam dostarczyć niezbędnej ilości środków utrzymania
(dla wages) i materiałów surowych. Z chwilą gdy w sprawy
te wdaje się handel międzynarodowy, staje się rzeczą do
oczywistości zrozumiałą, że część of surplus produce kraju jeżeli ten produkt dodatkowy przeznacza się na akumulację nie przekształca się w płacę roboczą, lecz wprost w kapitał
stały. Ale wtedy pozostaje wyobrażenie, że pieniądze, które
w ten sposób wyłożono, wydatkuje się tam, za granicą, w ca
łości na płacę roboczą. Widzieliśmy już, że tak nie jest i być
nie może nawet wtedy, kiedy nie bierze się w rachubę handlu
zagranicznego.
O d przeciętnego składu kapitału zależy, w jakim stosunku
the surplus produce dzieli się między kapitał zmienny i stały;
im bardziej rozwinięta jest produkcja kapitalistyczna, tym
stosunkowo mniejsza będzie ta część kapitału, którą wykłada
się wprost na płacę roboczą. Pogląd, że surplus produce można
przekształcić jedynie w kapitał zmienny, wyłożyć tylko na
płacę roboczą, gdyż jest on jedynie wytworem dołączonej
w ciągu roku nowej pracy, odpowiada w ogóle mylnemu
wyobrażeniu, owemu mylnemu wyobrażeniu Smitha i Ricarda,
iż wartość produktu sprowadza się wyłącznie do dochodu do płacy roboczej, zysku i renty - gdyż stanowi jedynie wynik,
czyli uprzedmiotowienie pracy.
Znaczna część kapitału stałego, mianowicie kapitał trwały,
może składać się z tego, co bezpośrednio wchodzi do procesu
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produkcji środków utrzymania, surowców itp., bądź z tego,
co służy albo do skracania procesu cyrkulacji, jak koleje, dro
gi, kanały spławne, łączność telegraficzna itd., albo też do
przechowywania towarów i tworzenia ich zapasów, jak ma
gazyny portowe, składy itd., bądź wreszcie z tego, co dopiero
po długotrwałym okresie reprodukcji powiększa urodzajność
ziemi, jak roboty niwelacyjne, kanały odwadniające itd.
W zależności od tego, czy na jeden z tych rodzajów kapitału
trwałego przeznaczy się większą lub mniejszą część of surplus
produce, bardzo różne będą bezpośrednie, najbliższe skutki
w dziedzinie reprodukcji środków utrzymania.

[6. Zagadnienie kryzysów (Uwagi wstępne).
Niszczenie kapitału przez kryzysy]
Jeżeli założymy, że odbywa się dodatkowa produkcja kapi
tału stałego - tzn. że produkcja przekracza to, co niezbędne
jest, aby zastąpić stary kapitał, a więc i to, co niezbędne jest
do wytworzenia dotychczasowej ilości środków utrzymania to produkcja dodatkowa, czyli akumulacja, nie napotyka już
dalszych trudności w sferach, które przetwarzają maszyny, su
rowce itd. Jeśli istnieje niezbędna dodatkowa ilość pracy, ka
pitaliści tych sfer znajdują wtedy na rynku wszelkie środki
nieodzowne do tworzenia nowego kapitału, do przemiany
swoich dodatkowych pieniędzy w nowy kapitał.
Ale cały proces akumulacji sprowadza się przede wszyst
kim do produkcji dodatkowej, która z jednej strony odpowia
da naturalnemu wzrostowi liczby ludności, z drugiej zaś strony
stanowi immanentną podstawę zjawisk ujawniających się w
kryzysach. M iarą tej produkcji dodatkowej jest sam kapitał,
istniejąca skala warunków produkcji i cechująca kapitalistów
bezgraniczna żądza bogacenia się i powiększania kapitałów,
a bynajmniej nie konsumpcja, która jest już z góry nadwątlo
na, największa bowiem część ludności, ludność robotnicza, mo
że tylko w obrębie bardzo wąskich granic powiększać swą
konsumpcję; z drugiej zaś strony, w miarę tego, jak rozwija
się kapitalizm, zmniejsza się stosunkowo popyt na pracę, mimo
645

R o zd zia ł sied em n a sty

że absolutnie wzrasta. Dołącza się tu jeszcze okoliczność, że
wszelkie wyrównywanie owych dysproporcji ma przypadko
wy charakter i że proporcje stosowania kapitałów w poszcze
gólnych sferach wyrównują się wprawdzie w ciągłym proce
sie, ale sama ciągłość tego procesu zakłada także, iż istnieją
nieustanne dysproporcje, które powinien on wyrównywać
nieustannie, częstokroć w gwałtowny sposób.
Mamy tu rozpatrzyć jedynie formy, przez które przechodzi
kapitał w różnych stadiach swego rozwoju. Nic analizujemy
przeto realnych stosunków, w których obrębie odbywa się
rzeczywisty proces produkcji. Zakładamy wciąż, że towar sprze
daje się według jego wartości. Nie rozpatrujemy konkurencji
kapitałów, ani systemu kredytowego, ani rzeczywistej struktu
ry społeczeństwa, które bynajmniej nie składa się wyłącznie
z klasy robotników i klasy kapitalistów przemysłowych i w
którym wobec tego konsumenci i producenci nie równają się
sobie, kategoria pierwsza, konsumentów (których dochody po
części nie mają charakteru pierwotnego, lecz wtórny, stano
wiąc pochodne zysku i płacy roboczej), jest o wiele rozleglej
szą od drugiej i dlatego sposób, w który wydatkuje ona swój
dochód, oraz wielkość tego dochodu wywołują wielkie zmiany
w życiu ekonomicznym, zwłaszcza zaś w procesie cyrkulacji
i reprodukcji kapitału. Jednakże, jak to już stwierdziliśmy
przy rozpatrywaniu zagadnienia pieniądza t,3!l, pieniądz za
wiera możliwość kryzysów, zarówno dlatego, że reprezentuje
w ogóle formę odmienną od naturalnej formy towaru, jak i ze
względu na swą formę jako środek płatniczy; w jeszcze więk
szym stopniu ujawnia się to przy rozpatrywaniu ogólnej na
tury kapitału, mimo że nie analizujemy jeszcze dalszych rze
czywistych stosunków, które stanowią wszystkie przesłanki
rzeczywistego procesu produkcji.
|| 7051 Uznany przez Ricarda za swój (a w gruncie rzeczy
stanowiący własność Jamesa M illa), pogląd ckliwego Saya
(powrócimy jeszcze do tego tematu, kiedy będziemy omawiali
prace tej miernoty), że nadprodukcja jest niemożliwa, a przy
najmniej no generał glut of the market [niemożliwe jest ogólne
przepełnienie rynku], opiera się na tezie, iż produkty wymie
nia się na produkty 0331, bądź, jak się wyraził Mili, na „meta
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fizycznej równowadze sprzedawców i nabywców” [184], z czego
wysnuto dalszy wniosek, że popyt jest określany jedynie przez
samą produkcję albo że demand and offer [popyt i podaż]
są identyczne. Tę samą tezę spotykamy też w formie, umiło
wanej zwłaszcza przez Ricarda, że mianowicie w każdym
kraju any amount of capital [dowolna suma kapitału] może
be employed productively [być produkcyjnie zastosowana].
„P a n Say” , m ów i R icardo w ch. X X I („ W p ły w akum ulacji na zy sk
i p ro c en t"), „d o w ió d ł... w sposób bard zo przekonyw ający, że k ap itał
każdej w ielkości zn ajdzie zastosow anie w danym k raju, gdyż jedyną
granicą p o p y tu jest w ielko ść p rodukcji. N ik t nie produkuje, jeżeli nie
Zamierza konsum ow ać lu b sprzedać, i n ik t nigdy nie sprzedaje, jeżeli
nie zam ierza nabyć jakieg o ś innego tow aru, który m oże być bezpośrednio
użyteczny d la nabyw cy alb o m oże przyczynić się do przyszłej produkcji.
G d y w ięc ktoś p ro d u k u je, m usi stać się albo konsum entem własnych
w yrobów , alb o nabyw cą i konsum entem d ó b r w ytw orzonych przez ko
goś innego. T ru d n o przypuszczać, aby tak i p roducent przez dłuższy czas
nie w iedział, jak ie to w ary m oże p rodukow ać z najw iększą korzyścią dla
osiągnięcia zam ierzonego celu, a m ianow icie d la uzyskania innych dóbr.
D lateg o też n ie jest p raw d o p o d o b n e, żeby ktoś sta le" (nie chodzi tu
w ogóle o wieczny żyw ot) „p ro d u k o w ał tow ar, na który nie m a po
p y tu ”

([D a v id

R icardo,

„O n

th e

principles...” , L ondyn

1821],

str.

3 3 9 /3 4 0 ).

Ricardo, który wszędzie pragnie być konsekwentny, znajdu
je, że Say, uznany przez niego za autorytet, splatał mu tym
razem figla. W odsyłaczu do wyżej zacytowanego ustępu czy
tamy taką uwagę Ricarda :
„C zy n astępujące zd an ie jest zupełnie zgodne z zasad ą ustaloną przez
S aya? «Im n ad m iar ro zporządzalnego k ap itału staje się większy w sto
sunku d o m ożliw ości jego zastosow ania, tym bardziej spada stopa p ro 
centow a o d w ypożyczonego kapitału» (Say [„ T ra ité d ’économ ie p o liti
q u e...” , P aryż 1814], t. II, str. 108). Jeśli w kraju m ożna zastosow ać
d ow o ln ą ilość k ap itału , to ja k m ożna utrzym yw ać, że istnieje nadm iar
k ap itału

w

porów naniu

z m ożliw ością jego

zasto so w an ia?”

(tam że,

str. 340, odsyłacz).
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Ponieważ Ricardo powołuje się na Saya, poddamy później
krytycznej ocenie tezy tego blagiera.
N a razie poprzestaniemy w tym miejscu na takiej uwadze:
W reprodukcji, zupełnie tak samo jak w akumulacji kapitału,
chodzi nie tylko o zastąpienie takie) samej sumy wartości użyt
kowych, z których składa się kapitał, w jej dawnej lub roz
szerzonej (w akumulacji) skali, lecz o zastąpienie wartości wy
łożonego kapitału wraz ze zwykłą stopą zysku (wartością do
datkową). Jeżeli więc wskutek jakiejś okoliczności lub zbiegu
okoliczności ceny rynkowe towarów (rzecz to obojętna, czy
wszystkich, czy też ich przeważnej ilości) spadły znacznie ni
żej cen kosztu tych towarów, to, z jednej strony, skurczy się
do granic możliwości reprodukcja kapitału. Ale jeszcze bar
dziej utykać będzie akumulacja. Nagromadzoną w postaci pie
niądza (złota lub banknotów) surplus value można by było
jedynie ze stratą przekształcić w kapitał. Leży więc ona bez
czynnie w bankach w charakterze skarbu bądź też w formie
pieniądza kredytowego, co samej sprawy ani o jotę nie zmie
nia. Podobne zahamowanie mogłoby nastąpić też z wręcz
przeciwnych przyczyn, kiedy nie byłoby rzeczywistych przesła
nek reprodukcji (jak ńp. wtedy, kiedy drożeje zboże bądź
kiedy nie nagromadzono in natura wystarczającej ilości kapita
łu stałego). Następuje zahamowanie w reprodukcji, a przeto
i w przebiegu cyrkulacji. Akty kupna i sprzedaży dobitnie
przeciwstawiają się sobie, a nie znajdujący zastosowania ka
pitał występuje w formie leżącego bezczynnie pieniądza. Po
dobne zjawisko (poprzedza ono przeważnie kryzysy) może
nastąpić, kiedy bardzo szybko produkuje się kapitał dodatko
wy i powrotne przekształcanie kapitału dodatkowego w ka
pitał produkcyjny tak wzmaga popyt na wszystkie elementy
kapitału produkcyjnego, że rzeczywista produkcja nie może
dotrzymać kroku popytowi; stąd wzrost cen wszystkich to
warów uczestniczących w procesie tworzenia kapitału. W ta
kim wypadku stopa procentowa bardzo się obniża, mimo że
zysk może wydatnie wzrastać, i owa obniżka stopy procento
wej toruje drogę najbardziej ryzykownym przedsięwzięciom
spekulacyjnym. Zahamowanie procesu reprodukcji prowadzi
do zmniejszenia się kapitału zmiennego, do obniżenia płacy
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roboczej i do zmniejszenia ilości zastosowanej pracy. To
z kolei działa ponownie na ceny i wywołuje ich nowy spadek.
Nie należy nigdy zapominać, że produkcji kapitalistycznej
nie chodzi bezpośrednio o wartość użytkową, lecz o wartość
wymienną, a zwłaszcza o pomnożenie wartości dodatkowej.
To właśnie stanowi siłę napędową produkcji kapitalistycznej.
Dlatego też bardzo uciesznie wygląda koncepcja, która usiłuje
zaprzeczyć istnieniu sprzeczności produkcji kapitalistycznej
w ten sposób, że pomija jej podstawę i przedstawia ją jako
produkcję kierującą się tym, że producenci są bezpośrednio
konsumentami.
Następnie: Ponieważ proces cyrkulacji kapitału trw a nie
jeden dzień, lecz, przeciwnie, wymaga dłuższego czasu, zanim
kapitał powróci do swej sfery produkcji, ponieważ ów czas
zbiega się z okresem, w ciągu którego ceny rynkowe ||706|
wyrównują się do cen kosztu, ponieważ w ciągu tego okresu
zachodzą wielkie przewroty i changes na rynku, jak i wielkie
changes wydajności pracy, a zatem i wielkie zmiany rzeczy
wistej wartości towarów, przeto rzeczą zupełnie oczywistą jest,
że od punktu wyjścia - od danego z góry kapitału - aż do
powrotu tego kapitału po upływie jednego z owych okresów
muszą następować wielkie katastrofy oraz muszą gromadzić
się i rozwijać elementy kryzysu, których w żaden sposób nie
zdoła usunąć żałosny frazes o tym, iż produkty wymienia
się na produkty. Porównywanie wartości towarów w jednym
okresie z wartością tych samych towarów w późniejszym okre
sie - co pan Bailey I136l uważa za scholastyczne urojenie stanowi, wręcz przeciwnie, podstawową zasadę procesu cyr
kulacji kapitału.
Kiedy mówimy o niszczeniu kapitału przez kryzysy, po
winniśmy rozróżniać dwa momenty.
Skoro następuje zahamowanie procesu reprodukcji, ograni
czenie lub tu i ówdzie zupełne zaniechanie procesu pracy, rze
czywisty kapitał ulega zniszczeniu. Maszyny, których się nie
używa, nie są kapitałem. Praca, której się nie eksploatuje,
w arta jest tyleż, co zmarnowana produkcja. M ateriał surowy,
który leży bez użytku, nie jest kapitałem. Zabudowania (po
dobnie jak nowo wytworzone maszyny), z których bądź nie
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robi się użytku, bądź też które pozostają w stanie nic wy
kończonym, towary, które psują się leżąc na składzie, wszy
stko to jest niszczeniem kapitału. Wszystkie te zjawiska wy
rażają jedynie zahamowanie procesu reprodukcji, jak i fakt,
że istniejące warunki produkcji nie działają rzeczywiście jako
warunki produkcji, że się ich jako takich nie uruchamia. A przy
tym diabli biorą ich wartość użytkową i wartość wymienną.
Po wtóre zaś niszczenie kapitału przez kryzysy oznacza de
precjację mas wartości, deprecjację, która nie pozwala im po
tem ponawiać w takiej samej skali procesu własnej repro
dukcji w charakterze kapitału. Jest to rujnujący spadek cen
towarów. Wartości użytkowe nie ulegają wskutek tego zniszcze
niu. Co traci jeden, zyskuje drugi. Masy wartości działające
w charakterze kapitałów nie mogą w tym samym ręku prze
kształcić się ponownie w kapitał. Starzy kapitaliści bankrutują.
Jeżeli wartość ich towarów, których sprzedaż umożliwia im
reprodukcję kapitału, równała się 12 000 f. szt., z czego, daj
my na to, 2000 f. szt. stanowiło zysk, i jeżeli cena tych to
warów spada do 6000 f. szt., to owi kapitaliści nie mogą ani
sprostać swym zobowiązaniom umownym, ani też, jeżeli na
wet takich zobowiązań nie mają, nie mogą za pomocą 6000 f.
szt. poprowadzić znów przedsiębiorstwa w takiej samej skali,
gdyż ceny towarów podnoszą się znów do poziomu ich cen
kosztu. W ten sposób został obrócony wniwecz kapitał wy
noszący 6000 f. szt., chociaż nabywca tych towarów, który
kupił je za połowę ceny kosztu, może w razie ponownego
ożywienia interesów doskonale prosperować, a nawet porząd
nie się obłowić. Znaczna część nominalnego kapitału społe
czeństwa, tj. wartości wymienne) istniejącego kapitału, ulega
raz na zawsze zniszczeniu, chociaż właśnie to zniszczenie mo
że bardzo sprzyjać nowej reprodukcji, nie dotyka bowiem
wartości użytkowej. Jest to zarazem okres, w którym monied
interest [kapitał pieniężny] bogaci się kosztem of industriał interest [kapitału przemysłowego]. Co się zaś tyczy spadku czysto
fikcyjnego kapitału, papierów państwowych, akcji itd. - jeśli
ów spadek nie pociąga za sobą bankructwa państwa i to
warzystw akcyjnych, jeśli w ogóle nie zahamuje reprodukcji,
podważając kredyt kapitalistów przemysłowych, którzy po
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siadają takie papiery - to jest on tylko przeniesieniem bo
gactwa z rąk do rąk i na ogół podziała dodatnio na repro
dukcję, gdyż parweniusze, do których rąk trafiają za bezcen
owe akcje czy papiery, są przeważnie bardziej przedsiębiorczy
od dawnych właścicieli tych walorów.

[7. Niedorzeczne negowanie możliwości powstawania
nadprodukcji towarów z równoczesnym przyznaniem,
Że możliwy jest nadmiar kapitału]
Ricardo jest zawsze konsekwentny, gdy samodzielnie roz
wija zagadnienie. Dlatego też tezę, iż nadprodukcja (towarów)
jest niemożliwa, identyfikuje z tezą, że plethora or supera
bundance of capital [przesyt, czyli nadmierna obfitość kapi
tału] jest niemożliwa L
„ N ie m oże się w danym k raju nagrom adzić k ap itał, który by bez
w zględu n a sw ą w ielkość nie znalazł produkcyjnego zastosow ania, chyba
że w skutek zw yżki cen arty k u łów pierw szej potrzeby płace robocze ta k
znacznie w zrosną i w zw iązku z tym na zysk z k ap itału pozostanie ta k
m ało, iż zniknie bodziec do akum ulacji” {[D a vid R icardo, „ O n th e
princip les...” , L ondyn 182 1 ], str. 3 4 0 ). „ Z w yw odów tych w ynika..., że
p opy t nie m a granic, że nie m a granic stosow anie k ap itału , dopóki przy
nosi on jakiś zysk, i że b ez w zg lęd u na obfitość kapitału sp a d ek zy sku
nie m oże m ieć innej istotnej przyczyny niż w zrost płac. M ożna jeszcze
dodać, że jed y n ą isto tn ą i trw a łą przyczyną w zrostu płac są coraz
większe trudności zw iązane z dostarczaniem rosnącej liczbie robotników
środk ó w w yżyw ienia i arty k u łó w pierw szej p otrzeby” ||7 0 7 |

(tam że,

str. 3 4 7 /3 4 8 ).

Cóż powiedziałby w takim razie Ricardo o tępocie swych
następców, którzy negują istnienie nadprodukcji w jednej
1 N ależy rozróżniać tu następujące spraw y. Jeżeli Sm ith tłumaczy, że stopa zysku
spada w skutek superabundance of capital, accum ulation o f capital, to chodzi mu
o d ziałan ie perm anentne, i n a tym polega b łą d . N atom iast przem ijająca superabun
dance of capital, przem ijająca nadprodukcja i kryzys - to już coś innego. N ie ma
kryzysów w perm anencji.
42 - M arks, Engels - D zieła, t

26
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postaci (jako generał glut of commodities in the market [ogól
ny nadmiar towarów na rynku]), w innej zaś postaci jako
surproduction of capital, plethora of capital, superabundance
of capital, nie tylko przyznają jej istnienie, lecz uważają to
za jeden z istotnych punktów swej doktryny?
Żaden rozsądny ekonomista okresu postricardiańskiego nie
neguje możliwości of plethora of capital. Przeciwnie, wszyscy
oni tłumaczą, iż plethora of capital jest przyczyną kryzysów
(jeśli za taką przyczynę nie podają stosunków kredytowych).
Wszyscy więc przyznają istnienie nadprodukcji w jednej posta
ci, wszelako negują jej istnienie w innej postaci. Pozostaje
zatem tylko kwestia, jak się mają do siebie te dwie postaci
nadprodukqi, jedna, której istnieniu zaprzecza się, i druga,
której istnienie uznaje się za fakt.
Sam Ricardo nic właściwie nie wiedział o kryzysach, o po
wszechnych kryzysach rynku światowego wynikających z sa
mego procesu produkcji. Kryzysy w okresie od 1800 do 1815 r.
mógł on objaśniać jako następstwo podrożenia zboża wywo
łanego przez nieurodzaj, jako następstwo deprecjacji pieniądza
papierowego, deprecjacji towarów kolonialnych itp., blokada
kontynentalna bowiem sprawiła, że rynek skurczył się gwał
townie z powodów politycznych, a nie ekonomicznych. Kryzy
sy po 1815 r. Ricardo mógł też tłumaczyć sobie po części jako
skutek roku nieurodzaju, który pociągnął za sobą dotkliwy
brak zboża, po części jako skutek spadku cen zboża, gdyż
przestały działać przyczyny, które w myśl własnej teorii Ri
carda powinny były śrubować ceny zboża w okresie wojny
i kiedy Anglia odcięta była od kontynentu, po części zaś jako
następstwo okresu przejściowego między wojną a pokojem
i wywołanych przez to „nagłych zmian w kierunkach handlu”.
(Patrz w jego „Principles” ch. XIX, „O nagłych zmianach
w kierunkach handlu”.)
Zjawiska historyczne, które nastąpiły później, a zwłaszcza
prawidłowa niemal periodyczność kryzysów rynku światowego,
nie pozwoliły ekonomistom postricardiańskim na dalsze ne
gowanie faktów lub interpretowanie ich jako przypadkowych
zdarzeń. W miejsce tego wynaleźli oni - pomijając już tych
ekonomistów, którzy wszystko przypisują działaniu kredytu,
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aby zaraz potem oświadczyć, że sami gotowi są przypuszczać,
iż superabundance of capital jest możliwa - ową znakomitą
różnicę między plethora of capital [przesytem kapitałowym]
a overproduction [nadprodukcje?]. Negując możliwość nadpro
dukcji, powtarzali oni frazesy oraz rzeczowe argumenty Ri
carda i Smitha, gdy tymczasem z nadmiaru kapitału usiłują
wydedukować zjawiska, których nie mogą inaczej objaśnić.
Wilson tłumaczy np., że przyczyną niektórych kryzysów jest
plethora kapitału trwałego, innych zaś - plethora kapitału
obrotowego. Sam fakt, że przesyt kapitału jest możliwy,
przyznają najwybitniejsi ekonomiści (jak Fullarton) i teza ta
stała się już tak rozpowszechnionym przesądem, że znalazła się
nawet w podręczniku wielce uczonego pana Roschera I136l jako
coś, co jest samo przez się zrozumiałe.
Powstaje tedy pytanie, co to jest plethora of capital i czym
się to zjawisko różni od overproduction?
[(Sprawiedliwość wymaga zresztą, abyśmy zaznaczyli, iż inni
ekonomiści, jak Ure, Corbet itd., uważają overproduction za
normalny stan wielkiego przemysłu, gdy bierze się pod uwagę
stosunki wewnątrz kraju, że zatem overproduction pociąga za
sobą kryzysy jedynie under certain circumstances [w pewnych
okolicznościach], kiedy kurczy się również rynek zagraniczny.)
W edług tych samych ekonomistów kapitał jest pieniądzem
bądź towarem. Nadprodukcja kapitału jest więc nadprodukcją
pieniędzy bądź towarów. A mimo to oba te zjawiska rzekomo
nie mają ze sobą nic wspólnego. W edług owych ekonomistów
nie może być nawet mowy o nadprodukcji pieniędzy, gdyż
pieniądz jest u nich towarem, wobec czego całe zjawisko spro
wadza się do nadprodukcji towarów, której możliwość uznają
oni pod jedną nazwą, negują zaś pod inną. Jeżeli następnie
mówi się, że wyprodukowano za dużo kapitału trwałego lub
obrotowego, podstawą takiego twierdzenia jest to, że towary
wchodzą tu już w rachubę nie w tym ich zwykłym określeniu,
lecz w ich określeniu jako kapitał. W ten sposób jednak
przyznaje się znów, z drugiej strony, że gdy mowa o produkcji
kapitalistycznej ||708| i właściwych jej zjawiskach - np. over
production - chodzi nie tylko o prosty stosunek, w którym
produkt występuje w charakterze towaru, określany jest jako
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towar, lecz i o jego określenia społeczne, dzięki którym jest
on czymś więcej i czymś jeszcze innym niż towar.
W ogóle: jeżeli wyrażenie plethora of capital zamiast wy
rażenia nadprodukcja towarów nie jest jedynie wykrętem fra
zeologicznym lub dowodem niesumiennej bezmyślności, która
uznaje to samo zjawisko za istniejące i nieodzowne, kiedy nosi
ono miano a, neguje zaś je, kiedy nadaje mu się miano b, ma
więc faktycznie skrupuły i wątpliwości tylko, kiedy chodzi
o nazwę zjawiska, a nie, kiedy chodzi o samo zjawisko, lub
też w ten sposób chce uniknąć trudnego zadania objaśnienia
zjawiska, że neguje jego istnienie w jednej postaci (pod jednym
mianem), w której jest ono sprzeczne z przesądami ekono
mistów, a uznaje możliwość jego istnienia tylko w takiej posta
ci, w jakiej jest ono pozbawione jakiegokolwiek sensu - jeżeli
pominąć te strony zagadnienia, to przejście od wyrażenia
„nadprodukcja towarów” do wyrażenia „plethora of capital”
stanowi rzeczywiście pewien postęp. N a czym polega ten po
stęp? N a tym, że w wyrażeniu „plethora of capital” produ
cenci występują wobec siebie nie jako prości posiadacze to
warów, lecz jako kapitaliści.

[8. Ricardo neguje możliwość nadprodukcji powszechnej.
Możliwość kryzysu stanowiącego w ynik wewnętrznych
sprzeczności właściwych towarowi i pieniądzowi]
A oto jeszcze kilka tez R icarda:
„M ożna by dojść d o w niosku... że, zdaniem A d am a Sm itha, coś zm u 
sza n as” (tak jest w istocie) „d o p rodukow ania nadm iernej ilości zboża,
w yrobów w ełnianych i artykułów m etalow ych oraz że nie zdołalibyśm y
inaczej zastosow ać k ap itału , który je w ytw arza. W rzeczyw istości zaś
sposób zastosow ania k ap itału zależy zaw sze od naszego w yboru i d la 
tego nigdy nie m oże p rzez d łu ższy czas istnieć n ad m iar jakiegoś tow aru.
G dy b y się to bow iem zdarzyło, jego cena spadłaby poniżej ceny n a tu ra l
nej i k a p ita ł przeniósłby się do jakiejś bardziej zyskow nej gałęzi pro
d u k c ji” (tam że, str. 3 4 1 /3 4 2 , odsyłacz).
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„ P ro d u kty n abyw a się za w sze za p ro d u k ty lub usługi; p ieniądz jest
jed yn ie śro d kiem , za którego pom ocą o d b yw a się w y m ia n a ’’.

(Znaczy to, że pieniądz jest tylko środkiem cyrkulacji, a sa
ma wartość wymienna — jedynie przemijającą formą wymiany
produktu na produkt, co jest niesłuszne.)
„M o żn a za dużo w yp ro d u k o w ać jakiegoś poszczególnego tow aru, k tó 
rego n a rynku m oże być tak i n adm iar, że nie uzyska się zw rotu kapitału
zużytego n a jego produkcję. N ie m o że się to jed n a k stać

ze

w szystkim i

tow ara m i” (tam że, str. 3 4 1 /3 4 2 ).
„Jed y n ie o d w zrostu plac zależy, czy to p o w ięk szen ie p rodukcji i w y 
w ołan y p rze z n ie p o p y t d o p ro w adzi b ądź nie d oprow adzi do spadku
zysków , a w zro st plac, oprócz krótkotrw ałych zw yżek, zależy od tego,
czy łatw o p ro d u k u je się żywność i artykuły pierw szej potrzeby ro b o tn i
k a ” (tam że, str. 3 4 3 ).
„ G d y kupcy lo kują swój k ap itał w handlu zagranicznym lub w m ię
dzynarodow ym han d lu pośredniczącym , k ieru ją się zaw sze wolnym w y
borem , nigdy zaś k oniecznością; rozstrzyga tu fak t, że zyski, k tó re przy
niesie im ten h an d el, b ęd ą nieco wyższe niż w han d lu krajow ym ” (tam 
że, str. 3 4 4 ).

Co się tyczy kryzysów, to wszyscy autorzy, którzy dają obraz
rzeczywistego ruchu cen, bądź wszyscy praktycy, którzy piszą
w określonych chwilach kryzysu, słusznie zignorowali rzekomo
teoretyczne brednie i poprzestali na stwierdzeniu, że w abstrak
cyjnej teorii jest to słuszne - mianowicie teza o niemożliwości
of glut of m arket [przepełnienia rynku] - lecz w praktyce
błędne. Regularne powtarzanie się kryzysów faktycznie zdegra
dowało paplaninę Saya i innych do poziomu frazeologii, która
jedynie in times of prosperity is used, but is thrown to the
winds in times of crisis [za czasów dobrej koniunktury znaj
duje zastosowanie, lecz podczas kryzysów idzie do lamusa].
||709| W przebiegu kryzysów rynku światowego ujawniają
się w sposób gwałtowny sprzeczności i przeciwieństwa produk
cji burżuazyjnej. Zamiast podjąć dociekania, aby ustalić, co
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stanowi istotę tych przeciwstawnych elementów, które z taką
mocą wyładowują się w katastrofie, apologeci poprzestają na
negowaniu samej katastrofy i wbrew jej prawidłowej periodyczności obstają przy tym, że produkcja nigdy by nie dopro
wadziła do kryzysu, gdyby kierowała się zaleceniami podręcz
ników szkolnych. Apologetyka polega wówczas na fałszowaniu
najprostszych stosunków ekonomicznych, zwłaszcza zaś na upor
czywym trzymaniu się zasady jedności wbrew temu, że istnieje
przeciwieństwo.
Jeżeli np. kupno i sprzedaż - czyli ruch metamorfozy to
waru - wyobrażają jedność dwóch procesów lub raczej jeden
proces przebiegający przez dwie przeciwstawne fazy, jeżeli
więc ruch ten jest w istocie swej jednością obu faz, to jest
w takim samym stopniu w istocie swej oddzieleniem się tych
faz i ich usamodzielnieniem względem siebie. Ponieważ jed
nak są one ze sobą związane, przeto usamodzielnienie zwią
zanych ze sobą momentów może wystąpić jedynie w gwałtow
nej formie, jako proces zniszczenia. I właśnie w kryzysie
ujawnia się aktywność ich jedności, jedności odmiennych mo
mentów. Samodzielność, którą osiągają wobec siebie związa
ne ze sobą i uzupełniające się wzajemnie momenty, zostaje
w gwałtowny sposób zniweczona. Kryzys ujawnia więc jed
ność momentów, które są na pozór wobec siebie obojętne. Ale
sprzeciwia się temu ekonomista-apologeta. Ponieważ mamy tu
jedność, nie możemy mieć kryzysu. A to z kolei oznacza tylko
tyle, że jedność przeciwstawnych momentów wyłącza ich prze
ciwieństwo.
Aby dowieść, że produkcja kapitalistyczna nie może wy
woływać kryzysów powszechnych, neguje się wszelkie jej wa
runki oraz określenia form, wszelkie jej zasady oraz differentiae specificae [specyficzne różnice], słowem, neguje się samo
istnienie produkcji kapitalistycznej i w istocie rzeczy dowodzi
się, że gdyby kapitalistyczny sposób produkcji nie był specy
ficznie rozwiniętą, swoistą postacią produkcji społecznej, lecz
sposobem produkcji poprzedzającym najwcześniejsze zaczątki
kapitalizmu, to właściwe mu przeciwieństwa i sprzeczności nie
istniałyby i nie wyładowywałyby się w gwałtowny sposób
w kryzysach.
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„ P ro d u k ty ” , p o w tarza R icardo za Sayem , „nab y w a się zaw sze za
p rod u k ty lub usłu g i; pien iąd z jest jedynie środkiem , za którego pom ocą
odbyw a się w ym iana” .

Przekształca się tu więc, po pierwsze, towar, w którym ist
nieje przeciwieństwo między wartością wymienną a wartością
użytkową, w zwykły produkt (wartość użytkową), a przeto wy
mianę towarów przekształca się w zwykły handel zamienny
produktami, zwykłymi wartościami użytkowymi. Cofa się nas
nie tylko do czasów poprzedzających produkcję kapitalistycz
ną, lecz nawet do czasów poprzedzających zwykłą produkcję
towarową, a najbardziej skomplikowane zjawisko produkcji
kapitalistycznej - kryzys rynku światowego - neguje się w ten
sposób, że neguje się główny warunek produkcji kapitalistycz
nej, to mianowicie, że produkt musi być towarem, musi zatem
wyrażać się w pieniądzu i przejść przez proces metamorfozy.
Zamiast mówić o pracy najemnej, mówi się o „services”
[„usługach”], używa się wyrazu, w którym znów pomija się
specyficzną określoność pracy najemnej i jej użytkowania mianowicie zdolność powiększania wartości towarów, na które
się ją wymienia, zdolność stwarzania wartości dodatkowej a tym samym pomija się ów specyficzny stosunek, dzięki któ
remu pieniądz i towar przekształcają się w kapitał. „Service”
jest pracą ujmowaną jedynie jako wartość użytkowa (która
jest czymś podrzędnym w produkcji kapitalistycznej), podob
nie jak w słowie „produkt” zaciera się istota towaru i zawar
ta w nim sprzeczność. Pieniądz także ujmuje się wtedy kon
sekwentnie jedynie jako środek pośredniczący w wymianie pro
duktów, a nie jako istotną i nieodzowną formę istnienia to
waru, który musi nieuchronnie występować jako wartość wy
mienna, jako ogólna praca społeczna. Ponieważ przez prze
kształcenie towaru w prostą wartość użytkową (produkt) prze
kreśla się istotę ||710| wartości wymiennej, przeto z taką sa
mą łatwością można - lub raczej musi się - negować pieniądz
jako istotną formę towaru, która w procesie metamorfozy wy
stępuje samodzielnie wobec pierwotnej postaci towaru.
Tak więc kryzysy neguje się w ten sposób, że się przez za
pomnienie pomija bądź też że się neguje istnienie elementar
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nych przesłanek produkcji kapitalistycznej, istnienie produktu
jako towaru, rozdwojenie towaru na towar i pieniądz, wyni
kające z tego momenty oddzielenia się w wymianie towaro
wej, wreszcie stosunek pieniądza lub towaru do pracy najem
nej.
Wcale nie lepsi zresztą są ci ekonomiści (jak np. John Stuart
M ili), którzy dopatrują się przyczyn kryzysów w tych pro
stych, zawartych w metamorfozie towarów możliwościach kry
zysu, jak oddzielenie się od siebie kupna i sprzedaży. Okre
ślenia te, objaśniające możliwość kryzysu, dalekie są od obja
śnienia jego rzeczywistości, nie tłumaczą, dlaczego tak wielki
konflikt powstaje między fazami procesu, że swą wewnętrzną
jedność mogą one wykazać tylko przez kryzys, przez gwałtow
ny proces. O ddzielenie się od siebie kupna i sprzedaży wycho
dzi na jaw w kryzysie; jest jego elementarną formą. Objaśnia
nie kryzysu za pomocą tej jego elementarnej formy znaczy tyle,
co objaśnianie istnienia kryzysu w ten sposób, że się jego ist
nienie wyraża w najbardziej abstrakcyjnej formie, czyli jest
objaśnianiem kryzysu za pomocą kryzysu.
„ N ik t n ie p ro d u k u je” , m ów i R icardo 11871, „jeżeli nie zam ierza ko n 
sum ow ać lu b sprzedać, i n ik t nigdy nie sprzedaje, jeżeli nie zam ierza
nabyć jakiegoś innego to w aru , który m oże być bezpośrednio użyteczny
d la nabyw cy alb o m oże przyczynić się do przyszłej produkcji. G d y więc
ktoś p ro d u k u je, m usi stać się alb o konsum entem własnych w yrobów ”
(goods), „alb o nabyw cą i konsum entem d ó b r w ytw orzonych przez kogo
innego. T ru d n o przypuszczać, aby tak i p ro d u cen t przez d łu ższy czas nie
w iedział, jak ie to w ary m oże produkow ać z najw iększą korzyścią dla
osiągnięcia zam ierzonego celu, a m ianow icie d la uzyskania innych dóbr.
D la teg o te ż nie jest p raw d o p o d o b n e, żeby ktoś sta le ” (continually) „ p ro 
duk o w ał to w ar, n a k tó ry nie m a po p y tu ” (tam że, str. 3 3 9 /3 4 0 ).

Ten dziecięcy szczebiot godzien jest jakiegoś Saya, ale nie
Ricarda. Przede wszystkim żaden kapitalista nie po to produ
kuje, aby spożyć swój produkt. A jeżeli mówimy o produkcji
kapitalistycznej, to powiemy słusznie: „N ikt nie produkuje
w celu spożycia swego produktu”, i to nawet wtedy, kiedy
części swego produktu przeznacza znów do konsumpcji prze
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mysłowej. Ale tu chodzi o konsumpcję prywatną. Przedtem
zapomniano, że produkt jest towarem. A teraz zapomina się
nawet o społecznym podziale pracy. W warunkach, w których
ludzie sami produkują dla siebie, nie ma rzeczywiście kryzy
sów, ale nie ma też produkcji kapitalistycznej. Nigdy też nie
słyszeliśmy, aby starożytność z jej produkcją opartą na nie
wolnictwie znała kiedykolwiek kryzysy, chociaż poszczególni
producenci bankrutowali także i w starożytności. Pierwsza
część alternatywy Ricarda jest nonsensem. Ale tak samo i dru
ga. Jeżeli człowiek coś wytworzył, to nie może wybierać, czy
ma sprzedawać swój produkt, czy też nie ma go sprzedawać.
Musi go sprzedawać. Otóż właśnie ¡podczas kryzysów powsta
je taka sytuacja, że wytwórca nie może sprzedać swego pro
duktu lub musi go sprzedać jedynie poniżej ceny kosztu lub
ponosząc wprost stratę. Co jemu, a więc i nam, z tego przyj
dzie, że wytworzył produkt na sprzedaż? Chodzi właśnie
o wyjaśnienie, co pokrzyżowało te jego najlepsze zamiary.
Następnie:
„ N ik t nigdy nie sprzedaje, jeżeli nie zam ierza nabyć jakiegoś innego
tow aru, k tó ry m oże być b ezpośrednio użyteczny d la nabyw cy albo m oże
przyczynić się d o przyszłej p ro d ukcji” .

Cóż za sielankowe zwiastowanie stosunków burżuazyjnych!
Ricardo zapomina nawet o tym, że ktoś może sprzeda
wać, aby mieć czym płacić, i że te akty przymusowej sprze
daży odgrywają w kryzysach bardzo doniosłą rolę. Najważ
niejszym celem kapitalisty przy dokonywaniu sprzedaży jest
ponowne przekształcenie swego towaru lub raczej swego ka
pitału towarowego w kapitał pieniężny, aby w ten sposób
zreałizować swój zysk. Konsumpcja - dochód - nie jest tu
bynajmniej momentem przewodnim tego procesu, czym jest
niewątpliwie dla tego, kto tylko po to sprzedaje towary, aby
zamienić je w środki utrzymania. Nie jest to jednak produkcja
kapitalistyczna, gdyż w jej warunkach dochód występuje ¡¿'ko
wynik, a nie jako określający cel. Każdy sprzedaje przede
wszystkim po to, aby sprzedawać, tzn. aby towar przekształcić
w pieniądz.
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||711| W czasie kryzysu producent może być bardzo zado
wolony, jeżeli sprzedał, nie myśląc na razie o kupnie. Rozu
mie się, że jeżeli zrealizowana wartość ma być teraz ponow
nie czynna w charakterze kapitału, to musi przejść przez pro
ces reprodukcji, czyli musi się ją znowu wymienić na pracę
i towary. A le kryzys jest właśnie momentem zaburzeń i przerw
w procesie reprodukcji. A zaburzeń tych nie można wytłuma
czyć przez wskazanie na to, że nie zdarzają się one w okre
sach, w których nie ma kryzysów. Nie ulega wątpliwości, że
nikt nie będzie „stale produkował towaru, na który nie ma
popytu” (tamże, str. 340), ale nikt też nie mówi o podobnie
niedorzecznej hipotezie. A i w ogóle nie ma ona z powyższą
sprawą nic wspólnego. N ie „uzyskanie innych dóbr” jest prze
de wszystkim celem produkcji kapitalistycznej, lecz przy
właszczanie sobie of value, of money, of abstract wealth [war
tości, pieniędzy, abstrakcyjnego bogactwa].
Podstawę tych rozważań Ricarda stanowi również omówio
na już przeze mnie wyżej teza Jamesa M illa o „metafizycznej
równowadze aktów kupna i sprzedaży” P*41 - teza, która
w procesach kupna i sprzedaży dostrzega tylko jedność, lecz
nie dostrzega w nich faktu oddzielenia się. Stąd też bierze się
następujące Ricardowskie twierdzenie (powtórzone za Jame
sem M illem ):
„M ożna za dużo w y p rodukow ać jakiegoś poszczególnego to w aru , k tó 
rego n a rynku m oże być tak i n adm iar, że nie uzyska się zw rotu k ap itału
zużytego n a jego p ro d u k cję. N ie m oże się to jed n ak stać ze w szystkim i
to w aram i...” (tam że, str. 3 4 1 /3 4 2 ).

Pieniądz jest nie tylko „środkiem, za którego pomocą od
bywa się wymiana” (tamże, str. 341), lecz jest zarazem the
medium by which the exchange of produce with produce be
comes dissolved into two acts, independent of each other, in
time and space [środkiem, za którego sprawą wymiana pro
duktu na produkt rozpada się na dwa akty niezależne od sie
bie w czasie i przestrzeni]. Powyższe mylne pojmowanie pie
niądza opiera się jednak u Ricarda na tym, że uwagę jego
w ogóle zaprząta tylko ilościowe określenie wartości wymien
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nej, to mianowicie, że równa się ona określonej ilości czasu
pracy, zapomina natomiast o jakościowym określeniu, o tym
mianowicie, że praca indywidualna musi wyrażać się jedynie
przez wyobcowanie (alienation) jako praca abstrakcyjnie ogól
na, społeczna i.
Teza, że nie wszystkie, lecz tylko poszczególne rodzaje to
warów mogą stwarzać „przepełnienie rynku”, wobec czego
nadprodukcja może być zawsze tylko częściowa, stanowi żało
sny wykręt. Przede wszystkim, jeżeli rozpatruje się jedynie
naturę towaru, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wszystkie
towary znajdowały się w nadmiarze na rynku, a przeto aby
ich ceny spadły poniżej ich ceny kosztu. Przecież chodzi tu
tylko o moment kryzysu. Właśnie wszystkie towary, oprócz
pieniądza, mogą znajdować się tu w nadmiarze. To, że okre
ślony towar musi przybrać formę pieniądza, oznacza tylko, iż
taka konieczność istnieje dla wszystkich towarów. I podobnie
jak poszczególnemu towarowi trudno dokonać tej metamorfo
zy, może być trudno wszystkim towarom. Ogólna natura me
tamorfozy towarów - obejmującej zarówno oddzielenie się od
siebie kupna i sprzedaży, jak i ich jedność - nie tylko nie
wyłącza możliwości of a generał glut [ogólnego nadmiaru],
lecz, wręcz przeciwnie, oznacza właśnie możliwość of a gene
rał glut.
Następnie, tłem rozważań Ricarda i innych jest oczywiście
nie tylko stosunek między kupnem a sprzedażą, lecz także mię
dzy popytem a podażą, które to zagadnienie powinniśmy roz
winąć dopiero przy rozpatrywaniu sprawy konkurencji kapita
łów. Jak utrzymuje Mili, kupno jest sprzedażą itd., a więc
popyt jest podażą, a podaż popytem, ale w takim samym
stopniu oddzielają się one od siebie i mogą się wobec siebie
usamodzielnić. Podaż wszystkich towarów może być w danej
chwili większa od popytu na wszystkie towary, gdyż popyt na
1 ||7 1 8 j (To, że Ricardo uw aża pieniądz jedynie za środek cyrkulacji, jest
identyczne z tym , że wartość w ym ienną uważa on jedynie za przem ijającą form ę,
w ogóle za coś tylko form alnego w produkcji burżuazyjnej, czyli kapitalistycznej,
i dlatego produkcji kapitalistycznej nie uw aża on za specyficznie określony sposób
produkcji, lecz za je d yn y sposób produkcji w ogóle.) j 718jJ
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ogólny towar, na pieniądz, na wartość wymienną, jest większy
od popytu na wszystkie poszczególne towary, czyli moment
wyrażenia towaru w postaci pieniądza, realizacji wartości wy
miennej towaru, bierze górę nad momentem powrotnej prze
miany towaru w wartość użytkową.
Jeżeli stosunek między podażą a popytem ująć w szerszym
i bardziej konkretnym znaczeniu, to obejmie on też stosunek
między produkcją a konsumpcją. Należałoby tu znów dobrze
pamiętać o istniejącej w stanie utajonym i właśnie w kryzysie
w sposób gwałtowny ujawniającej się jedności obu tych mo
mentów w jej przeciwstawieniu do tak samo istniejącego,
a nawet znamiennego dla produkcji kapitalistycznej oddziele
nia się i przeciwieństwa tych momentów.
Co się tyczy przeciwieństwa nadprodukcji częściowej i po
wszechnej, gdy mianowicie chodzi tylko o to, aby uznać możli
wość nadprodukcji częściowej w celu wymigania się od nad
produkcji powszechnej, należy na ten tem at nadmienić, co
następuje:
Po pierwsze: Kryzysy są przeważnie poprzedzane przez po
wszechną inflation of prices [zwyżkę cen] wszystkich artyku
łów, które wytwarza produkcja kapitalistyczna. Wszystkie te
artykuły uczestniczą przeto w następującym potem crash [kra
chu] i przy cenach, które miały przed krachem, stwarzają
przeładowanie rynku. Po zniżkujących cenach towarów, po ce
nach niższych od ich cen kosztu, rynek może wchłonąć taką
masę towarową, jakiej nie zdołałby wchłonąć po jej dawnych
cenach rynkowych. N adm iar towarów jest zawsze czymś
względnym, tzn. jest nadmiarem przy określonym poziomie
cen. Rynek wchłania wtedy towary po cenach, które są rujnu
jące dla producenta bądź kupca.
||712| Po wtóre-.
Po to, aby kryzys (a więc i nadmiar produkcji) był po
wszechny, wystarcza, że ogarnie on ważniejsze artykuły handlu.
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[9. Błędny pogląd Ricarda na stosunek między produkcją
a konsumpcją w warunkach kapitalizmu]
Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak Ricardo usiłuje zaprzeczyć
istnieniu of a generał glut of the market [ogólnego przepeł
nienia rynku]:
„M o żn a za dużo w yp ro d u k o w ać jakiegoś poszczególnego tow aru, k tó 
rego n a rynku m oże być tak i n adm iar, że nie uzyska się zw rotu kapitału
zużytego n a jego produkcję. N ie m oże się to jed n ak stać ze wszystkim i
tow aram i. P o p y t na zboże ograniczony jest przez liczbę gąb, k tó re m ają
je spożyw ać, p o p y t n a o b u w ie i odzież - przez liczbę osób, k tó re m ają
je nosić. A le n aw et jeśli społeczeństw o lub część społeczeństw a może
m ieć tyle zboża, kapeluszy i butów , ile zdołałoby lub pragnęłoby skon
sum ow ać, to n ie m ożn a tego jed n a k po w ied zieć o k a żd ym tow arze, k tó 
rego

dostarcza

na m

natura

lub

działalność

produkcyjna.

N iektórzy

pragnęliby konsum ow ać więcej w ina, gdyby zdołali je uzyskać, inni
znów m ają dosyć w ina, lecz chcieliby pow iększyć ilość i popraw ić jakość
posiadanych m ebli. Jeszcze inni pragnęliby upiększyć sw e posiadłości
lub pow iększyć sw e dom y. P ragnienie urzeczyw istnienia w szystkich lub
tylko niektórych z tych zam iarów tkw i w sercu każdego człow ieka.
P otrzeba m u na to ty lk o śro d kó w , a środki m o że dać jed yn ie p o w ięk sze
n ie p ro d u kcji” (tam że, str. 3 4 1 /3 4 2 ).

Trudno o bardziej dziecinne rozumowanie. Sens jego jest
taki: poszczególnego towaru można wyprodukować więcej, niż
zdoła się go skonsumować. Ale nie może to dotyczyć równo
cześnie wszystkich towarów, gdyż potrzeby zaspokajane przez
towary nie mają granic i wszystkich potrzeb nie zaspokaja się
równocześnie. Wręcz przeciwnie. Zaspokojenie jednej potrze
by sprawia, że inna przechodzi, że tak powiemy, w stan uta
jony. A więc potrzeba tylko środków do zaspokojenia tych
potrzeb, a środków tych może dostarczyć jedynie powiększe
nie produkcji. Nadprodukcja powszechna jest tedy niemożliwa.
Ale do czego to wszystko? W chwilach nadprodukcji znacz
na część narodu (a zwłaszcza klasa robotnicza) jest gorzej niż
kiedykolwiek zaopatrzona w zboże, obuwie itp., nie mówiąc
już o winie i furniture [meblach]. Gdyby nadprodukcja mogła
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powstawać dopiero wtedy, kiedy cały naród zaspokoi już
przynajmniej swe najpilniejsze potrzeby, to w dotychczasowej
historii społeczeństwa burżuazyjnego nie mogłaby się nigdy
zdarzyć nie tylko nadprodukcja powszechna, ale nawet czę
ściowa. Jeżeli np. the market is glutted by shoes or calicoes
or wines or colonial produce [rynek jest przepełniony obu
wiem bądź perkalem, winem bądź towarami kolonialnymi],
czy oznacza to, że przynajmniej cztery szóste narodu zaspo
koiło z nadmiarem swe zapotrzebowanie na obuwie, calicoes
itd.? Jaki w ogóle związek ma nadprodukcja z potrzebami
absolutnymi? M a ona związek jedynie z potrzebami, które idą
w parze ze zdolnością płatniczą. Chodzi tu nie o nadprodukcję
absolutną, o nadprodukcję samą w sobie, wziętą w stosunku
do potrzeb absolutnych lub do pragnienia posiadania towarów.
W tym znaczeniu nie ma ani częściowej, ani też powszechnej
nadprodukcji. I dlatego nie są one wcale przeciwstawne.
Ale, powie Ricardo, when there is a lot of people, who
w ant shoes and calicoes, why do they not procure themselves
the means of obtaining them by producing something where
with to buy shoes and calicoes [jeżeli istnieje mnóstwo osób,
które potrzebują obuwia i perkalu, to czemu nie zaopatrzą się
w środki niezbędne do otrzymania tych wyrobów, produkując
coś, za co mogłyby nabyć obuwie i perkal]? Czy nie byłoby
jeszcze prościej powiedzieć: dlaczego same nie produkują sobie
obuwia i perkalu? I co w nadprodukcji jeszcze bardziej ude
rza, to fakt, że właściwi producenci of the very commodities
which glut the market [tych samych towarów, które przepeł
niają rynek] - robotnicy - stand in w ant of them [odczuwają
ich brak], W tym wypadku nie można powiedzieć, że powin
ni byliby wyprodukować te rzeczy, aby je obtain [otrzymać],
gdyż wyprodukowali je, a jednak ich nie mają. Nie można też
powiedzieć, że jakiś określony towar dlatego gluts the market,
że brak popytu na ten towar. Jeżeli więc nawet częściowej
nadprodukcji nie tłumaczy fakt, że towary, which glut the
m arket [które przepełniają rynek], przekraczają istniejący na
nie popyt, to niepodobna negować możliwości nadprodukcji
powszechnej stwierdzając, że na wiele towarów znajdujących
się na rynku istnieje popyt, popyt, którego się nie zaspokaja.
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Pozostańmy przy przykładzie z właścicielem tkalni perka
lu I138!. Dopóki reprodukcja odbywała się bez zahamowań a więc bez zahamowań przebiegała też ta jej faza, w której
produkt, istniejący jako towar, jako tow ar nadający się do
sprzedaży, jako perkal, przekształcał się z powrotem w pie
niądz odpowiednio do swej wartości - dopóty robotnicy, któ
rzy produkują perkal, konsumowali też, powiedzmy, pewną
jego część, a wraz z rozszerzeniem reprodukcji, czyli wraz
z akumulacją, konsumowali go coraz więcej albo też w pro
dukcji perkalu zatrudniano więcej robotników, którzy po czę
ści byli zarazem jego konsumentami.

[10. Przemiana możliwości kryzysu w rzeczywistość.
Kryzys jako przejaw wszystkich sprzeczności
gospodarki burżuazyjnej]
Zanim posuniemy się o krok naprzód, zanotujemy następu
jącą uwagę:
Wskutek oddzielenia się od siebie procesu produkcji (bez
pośredniego procesu produkcji) i procesu cyrkulacji jeszcze
bardziej zwiększa się możliwość kryzysu, która ujawniła się
już w przebiegu prostej metamorfozy towaru. P*’l Kiedy oba
te procesy nie przechodzą już gładko jeden w drugi, ||713|
lecz usamodzielniają się wobec siebie, następuje kryzys.
W przebiegu metamorfozy towaru możliwość kryzysu tak
oto się wyraża.
Po pierwsze, towar, który realnie istnieje jako wartość użyt
kowa, idealnie zaś, w cenie, jako wartość wymienna, powi
nien być przekształcony w pieniądz. T - P. Jeżeli trudność tę,
sprzedaż, pokonano, to kupno, P - T, nie napotyka już trud
ności, pieniądz bowiem można wymienić bezpośrednio na
wszystko. Wartość użytkowa towaru, użyteczność zawartej
w nim pracy, stanowi tu nieodzowną przesłankę, gdyż inaczej
towar nie jest w ogóle towarem. Następną przesłanką jest to,
że wartość indywidualna towaru równa się jego wartości spo
łecznej, co znaczy, że zmaterializowany w nim czas pracy
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równa się czasowi pracy, który jest społecznie niezbędny do
wytworzenia tego towaru. Jeśli więc możliwość kryzysu ujaw
nia się w prostej formie metamorfozy, wynika ona jedynie
z tego, że różnice form - fazy - przez które metamorfoza to
waru przebiega w swym ruchu, są, po pierwsze, nieuchronnie
uzupełniającymi się formami i fazami, po drugie - niezależ
nymi częściami procesu i formami, które mimo tego nieuchron
nego powiązania wewnętrznego istnieją w stanie wzajemnej
obojętności, mogą być w czasie i w przestrzeni oddzielone od
siebie, rozłączone, i są rozłączone. A więc możliwość kryzysu
wynika jedynie z oddzielenia się od siebie sprzedaży i kupna.
Tylko w formie towaru towar napotyka tu trudność. Z chwilą
kiedy przybrał formę pieniądza, ma już tę trudność za sobą.
Ale także i to sprowadza się dalej do oddzielenia się od sie
bie sprzedaży i kupna. Gdyby towar nie mógł w formie pie
niądza wycofać się z cyrkulacji, czyli gdyby nie mógł odroczyć
swej powrotnej przemiany w towar, gdyby - jak to jest w bez
pośrednim handlu zamiennym - kupno zbiegało się ze sprze
dażą, to we wspomnianych wyżej warunkach możliwość kryzy
su znikłaby. Zakładamy bowiem, że towar jest wartością użyt
kową dla innych posiadaczy towarów. W formie bezpośrednie
go handlu zamiennego nie można towaru tylko wtedy wymie
nić, kiedy nie jest on wartością użytkową, albo też wtedy, kie
dy po drugiej stronie nie ma innych wartości użytkowych, które
można by na ten towar wymienić. A więc towaru nie można
wymienić jedynie w obu tych okolicznościach: albo kiedy jedna
strona wytworzyłaby coś bezużytecznego, albo też kiedy druga
strona nie miałaby nic użytecznego, co można by wymienić w
charakterze ekwiwalentu na wartość użytkową pierwszej stro
ny. Alę w obu wypadkach nie odbyłaby się w ogóle żadna
wymiana. G dyby jednak wymiurta nastąpiła, to jej momenty
nie byłyby od siebie oddzielone. Nabywca byłby sprzedawcą
sprzedawca - nabywcą. Zniknąłby więc moment krytyczny,
wynikający z formy wymiany - jeśli wymiana jest cyrkulacją a jeżeli mówimy, że prosta forma metamorfozy zawiera możli
wość kryzysu, to mówimy tylko, iż w samej tej formie tkwi
możliwość rozerwania i oddzielenia się momentów, które uzu
pełniają się w sposób istotny.
666

R icardow ska teoria akum ulacji

Dotyczy to jednak także treści. W warunkach bezpośred
niego handlu zamiennego przeważną część produktu wytwórca
przeznacza na zaspokojenie własnych potrzeb, a przy nieco
bardziej rozwiniętym podziale pracy - na zaspokojenie zna
nych mu potrzeb jego współtowarzyszy w dziedzinie produk
cji. To, co ma ulec wymianie w charakterze towaru, stanowi
nadmiar, i sprawą nieistotną jest, czy ów nadmiar zostanie
lub nie zostanie wymieniony. W warunkach produkcji towaro
wej przemiana produktu w pieniądz, sprzedaż, stanowi con
ditio sine qua non. Bezpośrednia produkcja w celu zaspokoje
nia własnych potrzeb znika. Jeżeli towaru się nie sprzeda, to
mamy kryzys. Trudność, z którą łączy się przemiana towaru szczególnego wytworu pracy indywidualnej - w pieniądz,
w przeciwieństwo towaru, w pracę abstrakcyjnie ogólną, spo
łeczną, polega na tym, że pieniądz nie występuje jako szcze
gólny produkt pracy indywidualnej, że ten, kto sprzedał, czyli
ten, kto znajduje się teraz w posiadaniu towaru w postaci pie
niądza, nie doświadcza przymusu dokonania niezwłocznie po
nownego kupna, ponownej przemiany pieniądza w szczególny
produkt pracy indywidualnej. W handlu zamiennym nie ma
tego przeciwieństwa. N ikt nie może tu być sprzedawcą, jeżeli
nie jest nabywcą, i nie może być nabywcą, nie będąc sprze
dawcą. Trudność, której doświadcza sprzedawca - przy zało
żeniu, że tow ar jego ma wartość użytkową - wynika jedynie
z tego, że nabywca łatwo może odroczyć powrotną przemianę
pieniądza w towar. T a trudność przemiany towaru w pieniądz,
trudność doprowadzenia sprzedaży do skutku, stąd tylko się
bierze, że towar musi być przekształcony w pieniądz, pieniądz
zaś bynajmniej nie musi być natychmiast przekształcony w to
war, czyli że sprzedaż i kupno mogą się od siebie oddzielić.
Powiedzieliśmy, że forma ta zawiera możliwość kryzysu, tzn.
możliwość tego, iż należące do siebie, nierozłącznie ze sobą
związane momenty oddzielają się od siebie i dlatego ich zjed
noczenie dokonuje się w sposób gwałtowny, ich spójnia przy
wrócona zostaje w drodze gwałtu, który zadaje się wzajemnej
ich samodzielności. ||714| Kryzys jest więc tylko gwałtownym
urzeczywistnieniem jedności faz procesu produkcji, faz, które
usamodzielniły się były wobec siebie.
43 - M arks, Engels - D zieła, t. 26
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Ogólna, abstrakcyjna możliwość kryzysu - to tylko najbar
dziej abstrakcyjna forma kryzysu, forma bez treści, bez na
brzmiałej treścią przyczyny kryzysu. Sprzedaż i kupno mogą
się od siebie oddzielić. Stanowią one tedy potencjalny kryzys
i ich zbieżność pozostaje zawsze krytycznym momentem dla
towaru. Akty sprzedaży i kupna mogą jednak przechodzić
gładko jeden w drugi. Pozostaje tedy w mocy teza, że najbar
dziej abstrakcyjną formą kryzysu (a przeto formalną możli
wością kryzysu) jest sama metamorfoza towaru, w której je
dynie w charakterze rozwiniętego ruchu zawarta jest włączo
na do jedności towaru sprzeczność między wartością wymien
ną a wartością użytkową, a następnie sprzeczność między pie
niądzem a towarem. Jednakże to, dzięki czemu owa możli
wość kryzysu staje się kryzysem, nie jest zawarte w samej tej
formie; zawarte jest w niej tylko to, że istnieje forma dla
kryzysu.
I to jest właśnie ważna okoliczność przy rozpatrywaniu go
spodarki burżuazyjnej. Kryzysy rynku światowego należy uj
mować jako realne spiętrzenie i gwałtowne wyrównanie wszy
stkich sprzeczności gospodarki burżuazyjnej. Toteż poszcze
gólne momenty, które spiętrzają się w ten sposób w tych kry
zysach, muszą występować w każdej sferze gospodarki bur
żuazyjnej i tam należy je badać, a im bardziej wnikamy w tę
gospodarkę, musimy, z jednej strony, rozwijać coraz to nowe
określenia tej sprzeczności, z drugiej zaś strony, dowieść, że
jej bardziej abstrakcyjne formy powracają i zawarte są w for
mach bardziej konkretnych.
Można zatem powiedzieć: kryzys w pierwszej formie - to
sama metamorfoza towaru, oddzielenie się od siebie kupna
i sprzedaży.
Kryzys w drugiej swej formie wyrasta z funkcji pieniądza
jako środka płatniczego, kiedy to pieniądz figuruje w dwóch
odmiennych, oddzielonych od siebie w czasie momentach,
w dwóch odmiennych funkcjach. Obie te formy są jeszcze zu
pełnie abstrakcyjne, chociaż druga jest bardziej konkretna od
pierwszej.
A więc przy rozpatrywaniu procesu reprodukcji kapitału
(proces ten zbieżny jest z cyrkulacją kapitału) należy przede
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wszystkim dowieść, że owe wyżej wspomniane formy powta
rzają się po prostu lub raczej dopiero tu wypełniają się treścią,
stanowiącą podstawę, na której mogą się przejawić.
Rozpatrzmy ruch, który wykonuje kapitał od chwili, gdy
w postaci towaru opuszcza proces produkcji, aby ponownie
wyjść z niego w postaci towaru. Jeżeli pominiemy tu wszelkie
dalsze określenia treściowe, to łączny kapitał towarowy i każ
d a jednostka towaru, składająca się na ów kapitał, powinny
przejść przez proces T - P - T, dokonać metamorfozy to
waru. Ogólna możliwość kryzysu, która zawarta jest w tej
formie - oddzielenie się od siebie kupna i sprzedaży - jest
więc zawarta również w ruchu kapitału, skoro kapitał ten
także jest towarem i tylko towarem. Z wzajemnego związku
metamorfoz towarów wynika ponadto, że jeden towar dla
tego przekształca się w pieniądz, że inny z formy pieniężnej
przekształca się z powrotem w towar. A więc oddzielenie się
od siebie kupna i sprzedaży ujawnia się tu jeszcze w taki
sposób, że przemianie jednego kapitału z formy towarowej
w formę pieniężną musi odpowiadać powrotna przemiana in
nego kapitału z formy pieniężnej w formę towarową, pierw
szej metamorfozie jednego kapitału musi odpowiadać druga
metamorfoza innego kapitału, opuszczeniu procesu produkcji
przez jeden kapitał musi odpowiadać powrót innego kapitału
do procesu produkcji. To zrastanie się i splatanie procesów
reprodukcji - czyli cyrkulacji - różnych kapitałów jest, z jed
nej strony, nieodzowne, wskutek podziału pracy, z drugiej zaś
strony, jest przypadkowe; w wyniku tego rozszerza się już
określenie treści kryzysu.
Co się zaś, następnie, ty c/y możliwości kryzysu, która wy
rasta z formy pieniądza jako środka płatniczego, to przy roz
patrywaniu kapitału zarysowuje się już o wiele realniejsza
podstawa urzeczywistnienia tej możliwości. Właściciel tkalni
np. powinien zapłacić za cały capital constant, którego ele
menty dostarczyli mu właściciel przędzalni, hodowca lnu, fa
brykant maszyn, producent żelaza, wyrobów z drewna, wę
gla itd. Jeśli chodzi o tych ostatnich przemysłowców, przemy
słowców produkujących kapitał stały, który wchodzi jedynie
do produkcji kapitału stałego, nie wchodząc do końcowego
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towaru, do tkaniny, to zastępują oni sobie w drodze wymiany
kapitałów swe warunki produkcji. Przypuśćmy teraz, że ||715|
właściciel tkalni sprzedał tkaniny za 1000 f. szt. kupcowi,
otrzymał jednak od niego weksel, wobec czego pieniądz figu
ruje tu jako środek płatniczy. Przypuśćmy dalej, że właściciel
tkalni * sprzedał z kolei ten weksel bankierowi - powiedzmy,
że spłaca tym wekslem dług u bankiera - albo też bankier
dyskontuje mu ten weksel. Hodowca lnu sprzedał właścicie
lowi przędzalni na weksel, właściciel przędzalni właścicielowi
tkalni, tak samo fabrykant maszyn właścicielowi tkalni, jak
i producent żelaza oraz producent drewna fabrykantowi ma
szyn, jak, wreszcie, producent węgla właścicielowi przędzalni,
właścicielowi tkalni, fabrykantowi maszyn, producentom że
laza i drewna. Oprócz tego producenci żelaza, węgla, drewna
i hodowca lnu płacili sobie wzajemnie wekslami. Jeżeli teraz
kupiec zawiesi wypłaty, właściciel tkalni ** nie będzie mógł
jego wekslem zapłacić bankierowi.
Hodowca lnu wystawił weksel na właściciela przędzalni,
fabrykant maszyn na właścicieli tkalni i przędzalni. Właści
ciel przędzalni nie może płacić, gdyż nie może płacić właści
ciel tkalni, obaj nie płacą fabrykantowi maszyn, ten zaś producentom żelaza, drewna i węgla. Z kolei ci wszyscy, któ
rzy nie realizują wartości swego towaru, nie mogą zastąpić tej
części, która zastępuje Capital constant. Tak powstaje kryzys
powszechny. Nie jest to absolutnie nic innego niż owa możli
wość kryzysu, którą analizowaliśmy omawiając pieniądz jako
środek płatniczy, jednakże tu, w warunkach produkcji kapita
listycznej, widzimy już powiązanie wzajemnych wierzytelności
i zobowiązań, aktów kupna i sprzedaży, w wyniku którego mo
żliwość kryzysu może rozwinąć się w rzeczywisty kryzys.
W e wszystkich okolicznościach sprawa przedstawia się, jak
następuje: jeżeli przeciwieństwo między kupnem i sprzedażą
nie utrwala się i wobec tego nie zachodzi konieczność gwał
townego wyrównania tego przeciwieństwa, jeżeli, z drugiej
* W rękopisie: kupiec. - R ed.
** W
Red.
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strony, pieniądz tak funkcjonuje jako środek płatniczy, że
roszczenia wzajemnie się umarzają, a więc nie dochodzi do
głosu sprzeczność istniejąca potencjalnie w pieniądzu jako
środku płatniczym, jeżeli więc obie te abstrakcyjne formy kry
zysu nie występują realiter jako takie, to kryzys nie istnieje.
Kryzys nie może nastąpić, jeżeli kupno i sprzedaż nie oddzie
lają się od siebie i nie ujawnia się między nimi sprzeczność
albo też nie występują sprzeczności zawarte w pieniądzu
w charakterze środka płatniczego, a więc jeżeli kryzys nie
ujawnia się zarazem w prostej formie - w formie sprzeczności
między kupnem a sprzedażą, sprzeczności zawartej w pienią
dzu jako środku płatniczym. Ale są to tylko jor my - ogólne
możliwości kryzysów, a przeto również formy, abstrakcyjne
formy rzeczywistego kryzysu. Istnienie kryzysu wychodzi
w nich na jaw jako najprostsza jego forma, a także jako naj
prostsza jego treść, gdyż sama ta forma stanowi jego najprost
szą treść. Ale nie jest to jeszcze uzasadniona treść. Prosty
obieg pieniądza, a nawet obieg pieniądza jako środka płatni
czego - obie te formy występują o wiele ■wcześniej niż produk
cja kapitalistyczna, nie wywołując kryzysów - mogą się od
bywać i rzeczywiście odbywają się bez kryzysów. Dlaczego za
tem formy te ujawniają swą krytyczną stronę, dlaczego istnie
jąca w nich potencjalnie sprzeczność występuje jako taka czyn
nie, tego za pomocą tych form nie można wytłumaczyć.
Stąd niezmierna banalność ekonomistów, którzy nie mogąc
już negować zjawisk nadprodukcji i kryzysów, pocieszają się
tym, że w owych formach dana jest możliwość nadejścia kry
zysów, a więc jest rzeczą przypadku, iż kryzysy nie nadchodzą,
i dlatego samo ich nadejście stanowi prosty przypadek.
Sprzeczności - a zatem i możliwości kryzysu - które rozwi
nęły się w cyrkulacji towarowej i następnie w obiegu pienięż
nym, reprodukują się same przez się w kapitale, albowiem
cyrkulacja towarowa i obieg pieniężny w rozwiniętej postaci
odbywają się faktycznie tylko w oparciu o kapitał.
Chodzi jednak teraz o to, aby zbadać dalszy rozwój poten
cjalnego kryzysu - rzeczywisty można zobrazować jedynie jako
wyrastający z rzeczywistego ruchu produkcji kapitalistycznej,
z konkurencji i kredytu - zbadać o tyle, o ile kryzys ten wy
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nika z określeń formy kapitału, które są mu właściwe jako
kapitałowi, a nie z tych określeń, które zawarte są w jego
prostym bycie w charakterze towaru i pieniądza.
||716| Sam prosty (bezpośredni) proces produkcji kapitału
nie może dodać tu nic nowego. Aby taki proces w ogóle istniał,
przypuszcza się, że dane są jego warunki. Dlatego też do
pierwszego działu traktującego o kapitale - o bezpośrednim
procesie produkcji - nie dołącza się jakiegokolwiek nowego
elementu kryzysu. Potencjalnie element ten istnieje w nim,
gdyż proces produkcji jest przywłaszczaniem, a zatem i pro
dukcją wartości dodatkowej. Nie może się to jednak ujawnić
w samym procesie produkcji, gdyż przy jego rozpatrywaniu
nie ma mowy o realizacji tego, co stanowi nie tylko zrepro
dukowaną wartość, lecz wartość dodatkową.
Sprawa ta może wyjść na jaw dopiero w procesie cyrku
lacji, który sam w sobie jest zarazem procesem reprodukcji.
Należy tu nadto zaznaczyć, że powinniśmy zobrazować pro
ces cyrkulacji, czyli proces reprodukcji, zanim jeszcze zobrazu
jemy gotowy kapitał - kapitał i zysk - jest bowiem naszym
zadaniem nie tylko pokazać, jak produkuje kapitał, lecz tak
że, jak się produkuje kapitał. Jednakże punktem wyjścia rze
czywistego ruchu jest istniejący kapitał - rzeczywisty ruch
oznacza ruch mający za podstawę rozwiniętą produkcję kapi
talistyczną, która zaczyna się od samej siebie, sama stanowi
własną przesłankę. Dlatego proces reprodukcji i zawiązki kry
zysów dalej rozwinięte w tym procesie będą w dziale poświę
conym reprodukcji nie dość szczegółowo opisane i wymagają
uzupełniającego rozpatrzenia w rozdziale pt. „Kapitał
i zysk” i14°i.
Całość procesu cyrkulacji kapitału, czyli całość procesu re
produkcji kapitału, stanowi jedność fazy produkcji kapitału
i fazy jego cyrkulacji, jest procesem, który przechodzi przez
oba wspomniane procesy jako przez swoje fazy. Stwarza to
bardziej rozwiniętą możliwość, czyli abstrakcyjną formę kry
zysu. Dlatego też ekonomiści, którzy negują istnienie kryzy
sów, trzymają się kurczowo tylko jedności obu tych faz. G dy
by te fazy były tylko oddzielone od siebie, nie stanowiąc jed
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ności, to niemożliwe byłoby gwałtowne przywrócenie ich jed
ności, niemożliwy byłby kryzys. Gdyby te fazy stanowiły tyl
ko jedność, nie będąc oddzielone od siebie, niemożliwe byłoby
gwałtowne ich oddzielenie, a to gwałtowne oddzielenie znowu
oznacza kryzys. Kryzys jest gwałtownym przywróceniem jed
ności usamodzielnionych momentów i gwałtownym usamo
dzielnieniem momentów, które w istocie stanowią jed
ność. | 716||

[11. O formach kryzysu]
||770a| Do str. 716.
A więc:
1.
Ogólna możliwość kryzysów dana jest w samym proce
sie metamorfozy kapitału, i to dana jest podwójnie: jeśli pie
niądz funkcjonuje jako środek cyrkulacji, ogólna możliwość
kryzysów zawarta jest w oddzieleniu się od siebie kupna
i sprzedaży. Jeśli pieniądz funkcjonuje jako środek płatniczy,
w którym to charakterze działa w dwóch vróżnych momen
tach - jako miernik wartości i jakp realizacja wartości - ogól
na możliwość kryzysów zawarta jest w oddzieleniu się od sie
bie tych dwóch momentów. Jeżeli w czasie, który dzieli te
momenty, wartość uległa zmianie, jeżeli towar w chwili
sprzedaży nie jest wart tyle, ile był wart wtedy, kiedy pieniądz
funkcjonował w charakterze miernika wartości, a przeto
i w charakterze miernika zobowiązań wzajemnych, to z sumy
uzyskanej ze sprzedaży towaru nie można honorować zaciąg
niętego zobowiązania, a przeto nie można zsaldować szeregu
transakcji, które zależą z kolei od tego jednego zobowiązania.
Skoro towaru nie można sprzedać w określonym czasie - na
wet jeżeli nie zmieniła się jego wartość - to już dlatego pie
niądz nie może funkcjonować w roli środka płatniczego, powi
nien bowiem jako środek płatniczy funkcjonować w określo
nym, ustalonym zawczasu terminie. Ponieważ jednak ta sama
kwota pieniężna obsługuje tu szereg wzajemnych transakcji
i zobowiązań, niewypłacalność występuje tu nie tylko w jed
nym, lecz w wielu punktach, i stąd bierze się kryzys.
673

R o zd zia ł sied em n a sty

Takie są formalne możliwości kryzysu. Pierwsza możliwa
jest bez ostatniej, czyli możliwe są kryzysy bez kredytu, bez
funkcji pieniądza w charakterze środka płatniczego. Ale druga
nie jest możliwa bez pierwszej, tzn. bez oddzielenia się od
siebie kupna i sprzedaży. W ostatnim jednak wypadku kryzys
następuje nie tylko dlatego, że nie można sprzedać towaru,
lecz dlatego, że nie można go sprzedać w określonym czasie,
i kryzys powstaje i uzyskuje właściwy sobie charakter nie tyl
ko z tego, że towaru nie można sprzedać, lecz i z tego, że nie
realizuje się licznych płatności, które opierają się na sprzedaży
tego określonego towaru w tym określonym terminie. Taka
jest forma kryzysów pieniężnych w e właściwym znaczeniu tego
słowa.
Jeżeli więc kryzys następuje dlatego, że kupno i sprzedaż
oddzielają się od siebie, to rozwija się on jako kryzys pienięż
ny, kiedy pieniądz funkcjonuje już w roli środka płatniczego,
i pojawienie się tej drugiej formy kryzysów rozumie się w ta
kim wypadku samo przez się, skoro nastąpiła już pierwsza.
Kiedy się więc bada, dlaczego ogólna możliwość kryzysu staje
się rzeczywistością, kiedy bada się warunki kryzysu, zupełnie
zbyteczne jest zwracanie większej uwagi na formę kryzysów,
które są następstwem rozwoju pieniądza jako środka płatni
czego. Dlatego właśnie ekonomiści chętnie podają tę samą
przez się zrozumiałą formę jako przyczynę kryzysów. (O dpo
wiednio do tego, jak rozwój pieniądza w charakterze środka
płatniczego łączy się z rozwojem kredytu i z over credit [rozdymaniem kredytu], należy, rzecz prosta, rozpatrzyć przyczyny
tych zjawisk, na co tu jeszcze za wcześnie.)
2. Jeżeli przyczyną kryzysów są zmiany cen i rewolucje cen
nie zbiegające się ze zmianami wartości towarów, to oczywi
ście takie kryzysy nie mogą być przedmiotem analizy poświę
conej kapitałowi w ogóle, wtedy bowiem zakłada się, że ceny
towarów są identyczne z ich wartościami.
3. Ogólną możliwość kryzysów stanowi sama formalna me
tamorfoza kapitału, oddzielenie się od siebie w czasie i prze
strzeni kupna i sprzedaży. Ale to nie jest nigdy przyczyną
kryzysu, jest bowiem tylko najogólniejszą formą kryzysu,
a więc samym kryzysem w jego najogólniejszym wyrazie. Nie
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można jednak powiedzieć, że abstrakcyjna forma kryzysu jest
przyczyną kryzysu. Jeżeli zadaje się pytanie, co jest jego przy
czyną, to właśnie w tym celu, aby się dowiedzieć, dlaczego
abstrakcyjna forma kryzysu, forma jego możliwości, staje się
z możliwości rzeczywistością.
4.
Ogólne warunki kryzysów niezależnie od wabań cen odmiennych od wahań wartości - (bez względu na to, czy te
wahania cen są powiązane z kredytem czy nie są z nim powią
zane) należy wyprowadzić z ogólnych warunków produkcji
kapitalistycznej. | 770a||
||7161 (Kryzys może nastąpić: 1. przy powrotnej przemianie
pieniądza w kapitał produkcyjny, 2. wskutek zmian wartości
elementów kapitału produkcyjnego, a zwłaszcza surowca, kie
dy np. zmniejsza się zbiór bawełny i wobec tego podnośi się
jej wartość. Mamy tu jeszcze do czynienia nie z cenami, lecz
z wartościami) |716||
||770a| M om ent pierwszy. Powrotna przemiana pieniądza
w kapitał. Zakłada się, że produkcja bądź reprodukcja osiąg
nęły określony stopień. Można tu uważać, że capital fixe jest
dany, niezmienny i nie wchodzi do procesu tworzenia wartości.
Ponieważ reprodukcja surowca zależy nie tylko od pracy, któ
rą nań wydatkowano, lecz i od jej wydajności uzależnionej od
warunków naturalnych, przeto sama ilość produktu, ||X IV —771a | ilość produktu wytworzonego przez taką samą ilość
pracy, może się zmniejszyć (w bad seasons [latach nieurodza
jów]). A więc wartość materiału surowego podnosi się,
a zmniejsza się jego ilość, czyli następuje zakłócenie proporcji,
w której pieniądz powinien by przekształcić się z powrotem
w różne części składowe kapitału, aby można było produko
wać nadal w dotychczasowej skali. Trzeba więcej wydawać
na surowiec, mniej środków pozostaje na pracę i nie jest mo
żliwe wchłonięcie takiej samej jak przedtem ilości pracy. Po
pierwsze, nie jest to fizycznie możliwe, mamy bowiem mniej
surowca. Po wtóre, nie jest to możliwe dlatego, że większa część
wartości produktu musi być przekształcona w surowiec, a więc
mniejszą część można przekształcić w kapitał zmienny. Repro
dukcji nie można powtórzyć w tej samej skali. Część kapitału
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trwałego jest unieruchomiona, część robotników znalazła się na
bruku. Stopa zysku spada, wzrosła bowiem wartość kapitału sta
łego w stosunku do zmiennego i stosuje się mniej kapitału
zmiennego. Potrącenia stałe (odsetki, renta), określone w prze
widywaniu nie zmieniającej się stopy zysku i wyzysku pracy,
pozostają bez zmiany i po części nie można ich zapłacić. Stąd
też bierze się kryzys, kryzys pracy i kryzys kapitału. Jest to
więc zakłócenie procesu reprodukcji wskutek wzrostu wartości
jednej z części kapitału stałego, która ma być zastąpiona przez
część wartości produktu. Dalej, mimo że stopa zysku obniża
się, następuje podrożenie produktu. Jeżeli produkt ten wcho
dzi w charakterze środka produkcji do innych sfer produkcji,
to jego podrożenie wywołuje w nich takie samo derangement
[zakłócenie] reprodukcji. Jeżeli zaś wchodzi jako środek utrzy
mania do konsumpcji ogólnej, to albo wchodzi zarazem do
konsumpcji robotników, albo do niej nie wchodzi. Jeżeli wcho
dzi, to skutki tego będą takie same jak te, które są następ
stwem zakłóceń w kapitałę zmiennym, o czym będzie później
mowa. Jeżeli jednak produkt w ogóle wchodzi do konsumpcji
ogółnej, to jego podrożenie (jeżeli nie spada jego konsumpcja)
może zmniejszyć popyt na inne produkty i wobec tego może
przeszkodzić ich powrotnej przemianie w pieniądz, w sumę
pieniężną odpowiadającą ich wartości. W ten sposób może
nastąpić zakłócenie drugiej strony reprodukcji tych produktów,
nie powrotnej przemiany pieniądza w kapitał produkcyjny,
lecz powrotnej przemiany towaru w pieniądz. W każdym ra
zie w gałęzi produkcji, o której tu mowa, zmniejsza się masa
zysku oraz masa płacy roboczej, a tym samym i część of the
returns [wpływów] niezbędnych do sprzedaży towarów innych
gałęzi produkcji.
Jednakże ten nieHobór materiału surowego może nastąpić
też niezałeżnie od seasons [urodzajów] bądź od naturalnej
wydajności pracy, która dostarcza materiał surowy. Jeżeli mia
nowicie w danej gałęzi produkcji wyłożono na maszyny itd.
niewspółmiernie dużą część wartości dodatkowej, kapitału do
datkowego, to chociaż materiał wystarczałby na produkcję
w dawnej skałi, nie wystarczałby jednak na produkcję w no
wej skałi. A więc przyczyną tego jest disproportionate [nie
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proporcjonalna] przemiana of surplus capital w różne jego
elementy. Jest to wypadek nadprodukcji kapitału trwałego,
która wywołuje zupełnie takie same zjawiska, jakie występują
w pierwszym wypadku. (Patrz ostatnią stronicę.) |X IV -771a||
||X IV -861a| [...]*
Albo też kryzysy mają za podstawę nadprodukcję kapitału
trwałego, a przeto stosunkowo niewystarczającą produkcję ka
pitału obrotowego.
Ponieważ kapitał trwały, podobnie jak obrotowy, składa się
z towarów, to trudno o coś bardziej uciesznego niż fakt, że ci
sami ekonomiści, którzy negują możliwość nadprodukcji to
warów, przyznają, że możliwa jest nadprodukcja kapitału
trwałego.
5.
Kryzysy, które powstają wskutek zakłóceń reprodukcji
w jej pierwszej fazie-, a więc następuje zakłócenie przemiany
towaru w pieniądz, czyli zakłócenie sprzedaży. Gdy chodzi
o kryzysy pierwszego rodzaju [które powstają wskutek po
drożenia surowców], to kryzys jest następstwem zakłóceń aktu
ponownego kupna elementów kapitału produkcyjnego. |X IV —861a|J

* W tym miejscu w rękopisie oderw any jest lewy górny k ąt stronicy 861 a,
w skutek czego z pierwszych dziew ięaiu wierszy tekstu pozostały tylko po praw ej
stronie końcowe części sześciu w ierszy; te części nie pozw alają jednak n a zupełne
odtw orzenie tekstu, pozw alają wszakże na dom niem anie, że M arks mówi tu o kry
zysach, które pow stają „w skutek rew olucji dokonującej się w wartości kapitału
zm iennego” . „P odrożenie nieodzow nych środków utrzym ania, w yw ołane” np. przę 2
n ieurodzaj, pociąga za sobą zw iększenie w ydatków na robotników , , .których urucha
m ia k ap itał zm ienny” . „ T o zw iększenie w ydatków pociąga zarazem za sobą zm niej
szenie się” popytu na ,,w szystkie inne tow ary, na te wszystkie tow ary, które nie
wchodzą do konsum pcji” robotników . D latego niem ożliw e jest, aby tow ary te
„zd o łan o sprzedać w edług ich w artości; pierwsza faza ich reprodukcji” , przem iana
tow aru w p ieniądz, zostaje zakłóoona. W konsekw encji podrożenia środków utrzy
m ania następuje „kryzys w innych gałęziach” produkcji.
D w a ostatnie w iersze uszkodzonej części stronicy zaw ierają myśl, która jest
podsum ow aniem tych wszystkich rozważań i która stw ierdza, że kryzysy mogą
pow staw ać w następstw ie podrożenia surowców, „b e z względu na to, czy surowce
wchodzą jako m ateriał do kapitału stałego czy te ż w charakterze środków utrzy
m an ia” do konsumpcji robotników. - R ed.
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[12. Sprzeczność między produkcją a konsumpcją
w warunkach kapitalistycznych.
Przeistoczenie się nadprodukcji
ważniejszych artykułów konsumpcji
w nadprodukcję powszechną]
||X III-71 6 | Zanim przystąpimy do omówienia nowych form
kryzysu[141], powróćmy znów do Ricarda i do powyższego
przykładu. |716||
117161 Dopóki właściciel tkalni reprodukuje i akumuluje,
dopóty też jego robotnicy kupują część jego produktu, wy
datkują część swojej płacy roboczej na perkal. Ponieważ właści
ciel tkalni kontynuuje produkcję, robotnicy mają means [środ
ki], aby nabywać część jego produktu, dają mu więc po części
means, aby mógł sprzedać swój produkt. Robotnik może ku
pować jedynie te towary, może reprezentować popyt jedynie
na te towary, które wchodzą do konsumpcji indywidualnej,
gdyż nie on sam robi użytek ze swej pracy, a zatem nie on sam
posiada warunki jej realizacji - środki pracy i materiał pra
cy. Już ta okoliczność wyłącza więc największą część produ
centów (samych robotników - w warunkach rozwiniętej pro
dukcji kapitalistycznej) z liczby konsumentów, z liczby na
bywców. Robotnicy nie kupują materiału surowego ani środ
ków pracy, nabywają tylko środki utrzymania (towary wcho
dzące bezpośrednio do individual consumption). Nie ma przeto
nic bardziej komicznego niż rozmowy na tem at identyczności
producentów z konsumentami, gdyż w niezwykle dużej liczbie
of trades [gałęzi produkcji] - w tych wszystkich, które nie
produkują artykułów bezpośredniej konsumpcji - rzesza ludzi
uczestniczących w produkcji jest absolutnie wyłączona z kupna
produktów własnej pracy. Nie są oni nigdy bezpośrednimi kon
sumentami bądź nabywcami tej znacznej części własnych pro
duktów, chociaż opłacają część ich wartości, mianowicie w ar
tykułach konsumpcji, które nabywają. Wychodzi tu też na
jaw, jak dwuznaczny sens ma słowo konsument i jak błędne
jest utożsamienie tego wyrazu z wyrazem nabywca. Robotnicy
są właśnie w znaczeniu konsumpcji przemysłowej tymi, którzy
konsumują maszyny i materiał surowy, zużywają je w proce
sie pracy. Ale zużywają je nie d la siebie, nie są więc ich
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nabywcami. Maszyny ł materiał surowy nie są dla robotników
wartościami użytkowymi, nie są towarami, lecz obiektywny
mi warunkami procesu, którego oni sami są warunkami su
biektywnymi.
||717| Ale ktoś może powiedzieć, że employer [przedsiębior
ca zatrudniający] robotników reprezentuje ich przy zakupach
środków pracy i materiału pracy. Reprezentuje ich jednak
w innych warunkach niż te, w których oni sami byliby własny
mi reprezentantami. Mianowicie na rynku. Przedsiębiorca musi
sprzedać pewną ilość towarów, która wyobraża wartość do
datkową, pracę nieopłaconą. Robotnicy zaś mieliby do sprze
dania tylko taką ilość towaru, jaka zre p ro d u k o w a n y wartość
wyłożoną na produkcję - w wartości środków pracy, materiału
pracy i płacy roboczej. Przedsiębiorcy potrzeba więc rozleglejszego rynku niż ten, który byłby potrzebny robotnikom. N a
stępnie, nie od robotników, lecz od przedsiębiorcy zależy, czy
uzna on, że warunki na rynku są tak korzystne, iż można przy
stąpić do reprodukcji.
Robotnicy są tedy producentami, ale nie są konsumentami nawet kiedy nie ma zakłóceń procesu reprodukcji - tych wszy
stkich artykułów, które powinny ulec konsumpcji przemysło
wej, a nie indywidualnej.
Nie ma więc bardziej niedorzecznego sposobu negowania
kryzysów niż twierdzenie, że w produkcji kapitalistycznej kon
sumenci (nabywcy) są identyczni z producentami (sprzedawca
mi). Nie ma między nimi żadnej tożsamości. Jedynie wtedy,
kiedy proces reprodukcji przebiega normalnie, można mówić
o tej tożsamości w zastosowaniu do jednego z 3000 producen
tów, tzn. w zastosowaniu do kapitalisty. Równie błędne jest
przeciwne twierdzenie, że konsumenci są producentami. Właści
ciel ziemski (renta gruntowa) nie produkuje, lecz mimo to
konsumuje. Podobnie ma się sprawa z całym monied interest
[kapitałem pieniężnym].
Frazesy apologetyczne, do których uciekają się ekonomiści,
aby zaprzeczyć istnieniu kryzysów, są z tego względu godne
uwagi, że dowodzą zawsze czegoś wręcz przeciwnego, niż za
mierzają dowieść. Aby zaprzeczyć istnieniu kryzysów, mówią
one o jedności tam, gdzie istnieje przeciwieństwo i sprzeczność.
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A więc owe frazesy o tyle zasługują na uwagę, o ile można
powiedzieć: dowodzą one, że gdyby rzeczywiście nie istniały
sprzeczności, które usunęła bujna wyobraźnia apologetów, nie
istniałyby i kryzysy. W rzeczywistości jednak kryzysy istnieją,
istnieją bowiem owe sprzeczności. Każdy argument, który owi
apologeci wysuwają przeciw istnieniu kryzysów, stanowi
sprzeczność usuniętą jedynie w ich wyobraźni, stanowi więc
sprzeczność realną, a zatem argument na rzecz istnienia kry
zysów. Owo dążenie do usunięcia sprzeczności jest zarazem
potwierdzeniem istniejących rzeczywiście sprzeczności, które
w myśl pobożnych życzeń nie powinny istnieć.
W gruncie rzeczy robotnicy produkują wartość dodatkową.
Dopóki ją produkują, dopóty mają co konsumować. Z chwilą
kiedy przestają produkować wartość dodatkową, kończy się
ich konsumpcja, kończy się bowiem ich czynność produkcyjna.
Ale bynajmniej nie dlatego mogą konsumować, że produkują
ekwiwalent swej konsumpcji. Wręcz przeciwnie, z chwilą kie
dy produkują tylko taki ekwiwalent, ich konsumpcja się ury
wa, nie mają już ekwiwalentu do konsumpcji. Albo przerywa
się ich pracę, albo też się ją redukuje, w każdym razie obniża
się im płace. Jeżeli w ostatnim wypadku skala produkcji po
zostaje bez zmiany, to robotnicy nie konsumują ekwiwalentu
za swoją produkcję. Ale wtedy nie dlatego brak im owych
means [środków], że wytwarzają niewystarczającą ilość pro
duktu, lecz dlatego, że otrzymują za mało z wytworzonego
przez siebie produktu.
Jeżeli więc stosunek sprowadzony zostaje po prostu do sto
sunku między konsumentami a producentami, to zapomina się
przy tym, że produkujący robotnicy najemni i produkujący ka
pitalista są producentami całkiem różnego autoramentu, nie
mówiąc już o konsumentach, którzy w ogóle nie produkują.
Istnienie przeciwieństwa neguje się tu znów w ten sposób, że
się abstrahuje od przeciwieństwa, które w produkcji rzeczy
wiście istnieje. Sam stosunek między robotnikiem najemnym
a kapitalistą zaw iera:
1.
to, że największa część producentów (robotnicy) nie kon
sumuje (nabywa) bardzo znacznej części swego produktu,
a mianowicie środków pracy i materiału pracy;
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2.
to, że największa część producentów, robotnicy, tylko
dopóty może konsumować ekwiwalent za swój produkt, do
póki produkuje więcej, niż wynosi ekwiwalent, tj. dopóki pro
dukuje surplus value, czyli surplus produce. Robotnicy muszą
być zawsze nadproducentami, muszą produkować zawsze po
nad własne potrzeby, aby ||718| w granicach swych potrzeb
móc być konsumentami, czyli nabywcami [142].
A więc w zastosowaniu do tej kategorii producentów teza
o jedności produkcji i konsumpcji jest w każdym razie tezą
prima facie błędną.
Kiedy Ricardo mówi, że jedyną granicą of demand jest sa
ma produkcja, ta zaś ograniczona jest przez kapitał 11431, to w
rzeczywistości - jeżeli odrzucić mylne założenia - znaczy to
tylko tyle, iż jedynie kapitał stanowi granicę produkcji ka
pitalistycznej, przy czym pojęcie kapitał zawiera zarazem siłę
roboczą, która wcielona została do kapitału (nabyta została
przez kapitał) jako jeden z jego warunków produkcji. Ale
powstaje tu od razu pytanie, czy kapitał jako taki stanowi
też granicę konsumpcji. W każdym razie stanowi ją w znacze
niu ujemnym, tzn. że nie można więcej konsumować, niż się
produkuje. Jednakże kwestia polega na tym, czy kapitał sta
nowi ową granicę w znaczeniu dodatnim, czy - w warunkach
produkcji kapitalistycznej - można konsumować i musi się
konsumować tyle, ile się produkuje. Kiedy w sposób właściwy
analizuje się tezę Ricarda, stwierdza ona coś wręcz przeciwne
go niż to, co zamierzała stwierdzić; stwierdza mianowicie, że
produkcja nie kieruje się granicami, które zakreśla jej kon
sumpcja, lecz że ogranicza ją jedynie sam kapitał. I to jest
rzeczywiście znamienne dla kapitalistycznego sposobu pro
dukcji.
A więc w myśl założenia rynek jest np. glutted with cottons
[przepełniony tkaninami bawełnianymi], wskutek czego pewnej
ich części nie można sprzedać albo nie można ich wcale sprze
dać, albo można je sprzedać tylko po znacznie niższej cenie.
(Mówimy na razie: wartości, gdyż rozpatrując cyrkulację, czyli
proces reprodukcji, mamy jeszcze do czynienia z wartością,
nie zaś z ceną kosztu, a w jeszcze mniejszym stopniu z ceną
rynkową.)
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Zresztą we wszystkich tych rozważaniach jedno rozumie się
samo przez się: trudno zaprzeczyć, że w poszczególnych sfe
rach można produkować za dużo i dlatego w innych sferach za mało; częściowe kryzysy mogą zatem wynikać z dispropor
tionate production [dysproporcji produkcji] (the proportionate
production [proporcja w produkcji] jednak jest zawsze tylko
następstwem of disproportionate production na podłożu kon
kurencji), a ogólną formą tej disproportionate production mo
że być nadprodukcja kapitału trwałego lub, z drugiej strony,
nadprodukcja kapitału obrotowego h Podobnie jak warunkiem
sprzedaży towarów według ich wartości jest to, że powinny
one zawierać jedynie społecznie niezbędny czas pracy, tak też
warunkiem dla całej określonej sfery produkcji kapitału jest
to, że na tę sferę powinno przeznaczać się tylko niezbędną
część globalnego czasu pracy społeczeństwa, tylko tyle czasu
pracy, ile wymaga zaspokojenie zapotrzebowania (demand)
społecznego. Jeżeli przeznacza się więcej, to wprawdzie każda
jednostka towaru zawiera, być może, tylko niezbędny czas
pracy, ale suma tych jednostek zawiera więcej niż społecznie
niezbędny czas pracy, podobnie jak każda jednostka towaru
ma wprawdzie wartość użytkową, ale w danych okolicznościach
suma tych jednostek część swej wartości użytkowej traci.
Mówimy tu wszakże nie o kryzysie, który wynika z dispro
portionate production, tzn. z disproportion podziału pracy spo
łecznej między poszczególne sfery produkcji. Może być o tym
mowa tylko wtedy, kiedy mowa jest o konkurencji kapitałów.
Powiedzieliśmy już wyżej [144], że wzrost lub spadek wartości
rynkowej wskutek tej dysproporcji pociąga za sobą the transfer
and withdrawal of capital from one trade to the other, emigra
tion of capital from one trade to the other [przenoszenie i wy
cofywanie kapitału z jednej gałęzi produkcji do innej, wędrów
kę kapitału z jednej gałęzi produkcji do innej]. Niemniej jed
nak w samym tym wyrównaniu tkwi już to, że zakłada ono
możliwość przeciwieństwa tego wyrównywania, a więc i możli
wość kryzysu, że sam kryzys może być formą wyrównania.
1 |J7201
(K iedy w ynaleziono maszyny przędzalnicze, n astąpiła nadprodukcja
przędzy w stosunku do produkcji tkanin. D ysproporcję tę usunięto z chw ilą w pro
w adzenia w tk alniach krosien mechanicznych.) | 720||
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Ale Ricardo i inni przyznają, że kryzys tego rodzaju jest
możliwy.
Przy rozpatrywaniu procesu produkcji widzieliśmy t14SJ, że
produkcja kapitalistyczna dąży tylko do tego, aby zagarniać
jak największą ilość pracy dodatkowej, a więc dąży jedynie
do tego, aby za pomocą danego kapitału zmaterializować jak
najwięcej bezpośredniego czasu pracy, czy to przez przedłuża
nie czasu pracy, czy też przez skracanie niezbędnego czasu
pracy, przez rozwój produkcyjnych sił pracy, stosowanie koope
racji, podziału pracy, maszyn itp., mówiąc zwięźle - przez
produkcję na wielką skalę, czyli przez masową produkcję.
W samej istocie produkcji kapitalistycznej tkwi więc tendencja
do wytwarzania bez względu na granice pojemności rynku.
Przy rozpatrywaniu procesu reprodukcji zakłada się z po
czątku, że sposób produkcji nie ulega zmianom, i rzeczywiście,,
kiedy rozszerza się produkcję, nie ulega on przez pewien czas
żadnym zmianom. Ilość wytwarzanych towarów wzmaga się
w tym wypadku dlatego, że zastosowano więcej kapitału, a nie
dlatego, że zastosowano go w sposób bardziej produkcyjny.
Ale już samo ilościowe powiększenie ||719| kapitału oznacza
zarazem, że wzmaga się jego siła produkcyjna. Jeżeli ilościowe
powiększenie kapitału jest skutkiem rozwoju siły wytwórczej,
to, na odwrót, rozwój siły wytwórczej ma z kolei za przesłan
kę istnienie szerszego, rozleglej szego podłoża kapitalistyczne
go. Mamy tu do czynienia ze wzajemnym oddziaływaniem.
Chociaż więc reprodukcja na szerszej podstawie, akumulacja,
jest z początku jedynie ilościowym powiększeniem produkcji zastosowaniem większego kapitału w tych samych warunkach
produkcji - to w pewnym punkcie występuje ona zawsze
również jako wzrost jakościowy, jako większa wydajność wa
runków, w których odbywa się reprodukcja. Stąd zwiększenie
ilości produktów nie tylko w stosunku prostym, tj. w stosunku,
w jakim wzrósł kapitał w produkcji rozszerzonej, w aku
mulacji.
Ale powróćmy do naszego przykładu z perkalem.
Zastój na rynku, which is glutted with calicoes [który prze
pełniony jest perkalem], wywołuje zakłócenie reprodukcji w
tkalni perkalu. Zakłócenie to odbija się przede wszystkim na
44 - M arks, Engels - D zieła, t. 26
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jej robotnikach. Są oni więc w mniejszym stopniu, lub wcale
już nie są, konsumentami towaru tkalni - of cottons - oraz
innych towarów, które wchodziły w skład ich konsumpcji.
Cottons są im, oczywiście, potrzebne, nie mogą ich jednak
kupić, nie mają bowiem means, a nie mają ich dlatego, że
nie mogą nadal produkować, a nie mogą nadal produkować,
gdyż za dużo wyprodukowano, too many cottons glut the mar
ket [rynek przepełniony jest nadmierną ilością wyrobów ba
wełnianych]. Nie zdoła pomóc robotnikom ani rada Ricar
da [146i „to increase their production” [„aby powiększyli swą
produkcję”], ani też rada „to produce something else” [„aby
produkowali coś innego”]. Reprezentują oni teraz część chwilo
wego przeludnienia, nadprodukcję of labourers, w tym case
of cotton producers [wypadku producentów wyrobów baweł
nianych], gdyż surplus production of cottons upon the market
[na rynku mamy nadprodukcję wyrobów bawełnianych],
Ale oprócz robotników, których bezpośrednio zatrudnia ka
pitał ulokowany w produkcji tkanin bawełnianych, ów zastój
w reprodukcji of cotton daje się wielu innym producentom
we- znaki; odczuwają go spinners, cotton-dealers (or cotton
cultivators), mechanics (producers of spindles and looms etc.),
iron-, coal producers etc. [przędzalnicy, handlarze bawełny
(bądź plantatorzy bawełny), mechanicy (producenci wrzecion
i krosien itp.), producenci żelaza, węgla itp.]. U nich wszy
stkich nastąpi też zakłócenie reprodukcji, reprodukcja of cot
tons bowiem stanowi warunek ich własnej reprodukcji. Zakłó
cenie ich reprodukcji nastąpiłoby nawet wtedy, kiedy by w ich
własnych sferach nie doszło do nadprodukcji, tzn. gdyby nie
produkowano w nich ponad miarę uwarunkowaną i uspra
wiedliwioną przez dobrze prosperujący przemysł bawełniany.
Wszystkim tym gałęziom produkcji wspólne jest to, że do
chody swe (płacę roboczą i zysk, jeśli konsumuje się go jako
dochód, a nie akumuluje) konsumują one nie w postaci własne
go produktu, lecz w postaci produktu tych sfer, które wytwa
rzają artykuły konsumpcji, a wśród nich i calicoes. Tak więc
konsumpcja of calicoes i popyt na nie właśnie dlatego spada,
że znajduje się ich za dużo na rynku. Ale zmniejsza się też
popyt na wszystkie inne towary, na które jako na artykuły
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konsumpcji wydatkuje się dochód tych pośrednich producen
tów of cotton. Ich means, za które można by nabyć calico i in
ne artykuły konsumpcji, dlatego zostają ograniczone, kurczą
się, że na rynku jest za dużo calicoes. Dotyczy to także innych
towarów (artykułów konsumpcji). Teraz okazuje się naraz,
iż wyprodukowano ich stosunkowo za dużo, skurczyły się bo
wiem środki na ich zakup, a tym samym skurczył się i popyt
na nie. Jeżeli nawet nie wyprodukowano w tych sferach za
dużo towaru, to teraz jest w nich za dużo towaru.
Jeżeli nadprodukcja obejmuje nie tylko calicoes, lecz również
linens, silks and woolens [tkaniny lniane, jedwabne i wełnia
ne], to łatwo zrozumieć, jak nadprodukcja tych nielicznych,
lecz ważniejszych artykułów wywołuje na całym rynku mniej
lub bardziej powszechną (względną) nadprodukcję. Po jednej
stronie nadm iar wszelkich warunków reprodukcji i nadmiar
na rynku wszelkiego rodzaju nie sprzedanych towarów. Po
drugiej stronie zbankrutowani kapitaliści i wyzute ze wszyst
kiego, klepiące biedę masy robotnicze.
Argument ten, however, cuts two ways [jednak, jest obo
sieczny]. Jeżeli łatwo zrozumieć, czemu nadprodukcja kilku
ważniejszych artykułów konsumpcji musi pociągnąć za sobą
mniej lub bardziej powszechną nadprodukcję - zjawisko tejże
nadprodukcji - to wcale jeszcze nie znaczy, że dzięki temu
zrozumiałe staje się, w jaki sposób może powstać nadprodukcja
owych ważniejszych artykułów. Albowiem zjawisko nadpro
dukcji powszechnej wyprowadzono ze współzależności nie tyl
ko robotników, którzy są bezpośrednio zatrudnieni w tych ga
łęziach przemysłu, lecz i we wszystkich gałęziach przemysłu
wytwarzających elementy wstępne ich produktu, ich capital
constant w różnych fazach. D la tych ostatnich gałęzi nadpro
dukcja jest skutkiem. Ale skąd bierze się ona w pierwszych?
Ostatnie bowiem go on [idą naprzód], dopóki pierwsze idą
on [naprzód], a wraz z tym posuwaniem się naprzód jest jak
gdyby zapewniony powszechny wzrost dochodu, a przeto
i wzrost ich własnej konsumpcji !147h |719||
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[13. Brak zgodności między rozszerzeniem produkcji
a rozszerzeniem rynku.
Ricardowska koncepcja
nieograniczonej możliwości wzrostu konsumpcji
i rozszerzania rynku wewnętrznego]
||720| Gdyby nam odpowiedziano, że rozszerzająca się wciąż
produkcja {która z dwóch przyczyn rozszerza się każdego ro
k u ; po pierwsze dlatego, że kapitał ulokowany w produkcji
nieustannie rośnie; po wtóre dlatego, że zastosowanie kapitału
jest coraz bardziej produkcyjne; w przebiegu reprodukcji i aku
mulacji gromadzą się stale drobne usprawnienia, które w koóicu zmieniają całkowicie skalę produkcji. Następuje akumulacja
usprawnień, akumulujący się rozwój sił wytwórczych} wyma
ga wciąż rozszerzającego się rynku i że produkcja rozszerza
się prędzej od rynku, to zjawisku, które należy objaśnić, dano
Iby w ten sposób tylko inny wyraz, nie ujmując go w abstrakcyj
nej, lecz realnej postaci. Rynek rozszerza się nie tak szybko,
jak rozszerza się produkcja, czyli w cyklu, przez który w ciągu
swej reprodukcji przebiega kapitał - jest to cykl, w którym
kapitał nie reprodukuje się po prostu w dawnej skali, lecz
w skali rozszerzonej, nie zakreśla koła, lecz spiralę - nastę
puje chwila, w której rynek okazuje się dla produkcji za ciasny.
Chwila ta następuje w końcu cyklu. Ale znaczy to tylko, że
rynek is glutted [jest przepełniony]. Nadprodukcja is mani
fest [jest oczywista]. Gdyby rozszerzenie rynku dotrzymywało
kroku rozszerzeniu produkcji, there would be no glut of mar
kets, no overproduction [to nie byłoby przepełnienia rynku, nie
byłoby nadprodukcji].
Jednakże już samo przyznanie, że wraz z rozszerzaniem się
produkcji musi rozszerzać się i rynek, oznaczałoby znowuż,
z drugiej strony, że przyznaje się możliwość nadprodukcji, ry
nek bowiem ma zakreślone zewnętrzne granice geograficzne,
rynek wewnętrzny jest ograniczony w porównaniu z rynkiem,
który jest zarówno wewnętrzny, jak i zagraniczny, ten zaś jest
z kolei ograniczony w porównaniu z rynkiem światowym, któ
ry wszakże znowuż jest w każdej danej chwili ograniczony,
potencjalnie zdolny do rozszerzania się. Toteż skoro się przyzna
686

R icardow ska teoria akum ulacji

ło, że aby zapobiec nadprodukcji, niezbędne jest rozszerzenie
rynku, to przyznało się również, że może nastąpić nadproduk
cja, gdyż wtedy - zważywszy, że rynek i produkcja stanowią
dwa obojętne wobec siebie momenty - rozszerzenie rynku
może nie odpowiadać rozszerzeniu produkcji, granice rynku
mogą nie dość szybko rozszerzać się w stosunku do wymagań
produkcji albo nowe rynki - nowe rozszerzenie rynku - mogą
być prędko zdystansowane przez produkcję, wskutek czego
rozszerzony rynek może teraz tak samo stanowić granicę, jak
przedtem stanowił ją rynek węższy.
Dlatego Ricardo konsekwentnie odrzuca tezę o konieczności
rozszerzenia rynku wraz z rozszerzeniem produkcji i wzrostem
kapitału. Utrzymuje on, że cały kapitał znajdujący się w danym
kraju może znaleźć w tym kraju korzystne zastosowanie. Pole
mizuje tedy z Adamem Smithem, który z jednej strony sfor
mułował ten jego (Ricarda) pogląd, lecz kierując się właściwym
sobie instynktem rozsądku, następnie go odrzucił. Smith nie
zna jeszcze zjawiska nadprodukcji, nie zna kryzysów wskutek
nadprodukcji. Znał on jedynie kryzysy kredytowe i pieniężne,
które zjawiają się samorzutnie wraz z systemem kredytowym
i bankowym. W gruncie rzeczy widzi on w akumulacji kapi
tału bezwarunkowe pomnożenie ogólnego bogactwa narodo
wego i dobrobytu. Z drugiej strony, ujmuje on sam rozwój
rynku wewnętrznego do rozmiarów rynku zagranicznego, kolo
nialnego i światowego jako dowód istnienia, że tak powiem,
względnej (potencjalnej) nadprodukcji na rynku wewnętrznym.
W arto tu przytoczyć polemikę Ricarda ze Smithem:
„ G d y kupcy lo kują swój k ap itał w han d lu zagranicznym lub w m ię
dzynarodow ym h an d lu pośredniczącym , kierują się zaw sze wolnym w y
borem , nigdy zaś koniecznością; rozstrzyga tu fak t, że zyski, k tó re przy
niesie im ten h an d el, b ęd ą nieco wyższe niż w han d lu krajow ym . A dam
Sm ith słusznie zauw ażył, że «potrzeba pożyw ienia jest u każdego czło
w ieka określona przez ograniczoną pojem ność żo łąd k a ludzkiego»”

(A dam Smith bardzo się tu myli, gdyż wyłącza z pożywie
nia przedmioty zbytku wytwarzane w rolnictwie},
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,,«ale pragnienie w ygód

i upiększenia

budynków ,

odzieży,

urządzeń

m ieszkań i sprzętów dom ow ych zdaje się nie m ieć kresu ani ścisłych
granic».
N a tu ra w yzn a czyła w ięc” (ciągnie R icardo dalej) „nie dające si$
obalić granice w ielko ści kapitału, k tó ry w danym czasie m ożna korzyć
stnie u lo ko w a ć w ro ln ictw ie”

{Chyba właśnie dlatego istnieją narody, które wywożą the
agricultural produce? Jak gdyby nie można na złość naturze
utopić in agriculture ile się chce kapitału, aby w Anglii pro
dukować np. melony, figi, winogrona itd., kwiaty itd. oraz
drób i dziczyznę itd. (Wskażemy tu np. na kapitał, który Rzy
mianie pakowali w samą tylko sztuczną hodowlę ryb.) I czyż
by agricultural Capital nie wytwarzał surowców dla przemy
słu?},
„natom iast n ie zakreśliła granic" (jak gdyby n atu ra m iała w ogóle coś
z tą sp raw ą w spólnego) ,,w ielkości kapitału, który m oże znaleźć zasto
sow anie w p rodukcji tego, co stanow i «wygodę i upiększenie» życia
ludzkiego. L udzie dą żą do uzyskania ja k n a jw iększej ilości środków
zaspokajających ow e pragnienia i tylko d latego, że handel zagraniczny
lub

ich

surogaty.

G dyby

jed n ak

jakieś

szczególne

okoliczności

nie

w olą p row adzić ten h an d el, n iż w ytw arzać w k raju poszukiw ane tow ary
lub

ich

surogaty.

G dyby

jed n ak

jakieś

szczególne

okoliczności

nie

pozw oliły nam angażow ać k ap itału w handlu zagranicznym lub w m ię
dzynarodow ym h an d lu

pośredniczącym , zastosow alibyśm y go w kraju

naw et w m niej korzystny sposób. A poniew aż pragnienie «wygód i u p ię k 
szenia b udynków , odzieży, urządzeń m ieszkań i ||7211

sprzętów d om o

wych* n ie m a granic, p rzeto nie m o że m ieć te ż granic w ielkość kapitału,
któ ry m o glibyśm y zastosow ać, aby je w ytw orzyć. Jedynym ograniczeniem
może tu być nasza m ożność u trzym ania ro b o tn ikó w , któ rzy to w szystko
produkują.
A d am Sm ith m ów i jed n ak , że m iędzynarodow y h an d el pośredniczący
jest handlem , który rzekom o prow adzi się nie z w yboru, lecz z ko
nieczności; jak gdyby k ap itał m iał leżeć bezczynnie, jeśliby nie zastoso
w ano go w ten w łaśnie sp o só b; ja k g d yb y kapitał c ty n n y w p rzed się
biorstw ach kra jo w ych m ógł być nadm ierny, jeśliby nie ograniczono go
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do określonej wielkości. Sm ith m ó w i: «Jeżeli k ap itał jakiegoś kraju
wzrósł d o tego stopnia, ż e n ie m o ż n a g o ju ż Z a sto so w a ć w całości d o
Z a sp o k o je n ia k o n s u m p c ji i u tr z y m a n ia p ra cy p r o d u k c y jn e / w ty m k ra ju * "

{tę część cytatu p o d k reślił sam R icardo}, „«to n ad m iar kapitału sam
oczywiście odpływ a do h an d lu pośredniczącego i zaczyna spełniać takie
sam e funkcje d la innych krajów »... Czy jed n ak tej części produkcyjnej
pracy W ielkiej B rytanii nie m ożna by zastosow ać do produkcji dóbr ja 
kiegoś innego rodzaju, za k tó re m ożna by nabyw ać coś, na co istnieje
w k raju w iększy po p y t? A gdyby to nie było m ożliw e, czy nie udałoby
się zastosow ać tej pracy produkcyjnej, co p raw d a w mniej korzystny
sposób, do krajow ej p rodukcji dóbr, na k tó re istnieje popyt, lub o sta
tecznie d o produkcji jakichś ich surogatów ? Jeżeli potrzeba nam ak sa
m itu - dlaczego nie m ielibyśm y sami spróbow ać go w yrabiać?, A gdyby
się to nie udato , czyż nie m oglibyśm y w ytw arzać więcej sukna lub in
nych d ó b r, na k tó re istnieje u nas popyt?
F abrykujem y tow ary i w zam ian za nie kupujem y d o b ra za granicą,
gdyż otrzym ujem y w ten sposób w iększą ilość" {różnica jakościow a nie
istnieje!}, „niż gdybyśm y w ytw arzali je w kraju. G dyby pozbaw iono nas
tego h andlu, zaczęlibyśm y natychm iast fabrykow ać znow u dla siebie. A le
powyższa opinia A d am a Sm itha jest sprzeczna ze wszystkim i jego ogólny
mi teoriam i w

tym

przedm iocie. «Jeżeli»”

{R icardo

cytuje Sm itha}

,/<obcy kraj m oże nas zaopatrzyć w jakiś to w ar taniej, niż kosztuje nas
jego prod u k cja, to lepiej nabyć ten to w ar za jakąś część p roduktu n a 
szej w łasnej pracy, stosow anej w sposób, który przynosi nam jakąś ko
rzyść. P o niew aż łączna sum a pracy kraju jest za w sze proporcjonalna do
kapita łu , k tó ry ją stosuje»” {w bardzo różnej proporcji} (R icardo znów
p odk reśla tę część zd an ia), „«przeto nie zm niejszy się ona w skutek tego,
lecz p o zostanie jej tylko znaleźć drogę, n a której m ożna by ją zastoso
w ać z najw iększą korzyścią».
I znow u. «Toteż ci, k tórzy rozporządzają w iększą ilością pożyw ienia,
niż sami m ogą spożyć, są zaw sze gotow i do w ym ia n y jego n a d w y żki
lub, co n a jedno w ychodzi, jej ceny na d obro innego rodzaju. T o , co
pozo staje po zaspokojeniu owych ograniczonych potrzeb, w y d a tk u je się
na zaspokojenie owych pragnień, których nie m o żn a w pełni zaspokoić
i k tó re zdają się Zupełnie n ie m ieć granic. A by zdobyć pożyw ienie, lu
dzie bied n i m ozolą się w celu dogodzenia zachciankom bogaczy, i aby
sobie to pożyw ienie zapew nić, prześcigają się w zajem nie w d o starcza
niu taniej i doskonałej roboty. L iczba robotników pow iększa się w raz
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z pow iększaniem się ilości pożyw ienia, czyli w raz z doskonaleniem
i rozszerzaniem u praw y ziem i; a poniew aż ch a ra k te r ich zatrudnienia
pozw ala n a d alek o posunięty p odział pracy, przeto ilość m ateriałów ,
k tó re m ogą przerobić, w zrasta w o w iele w iększym stosunku niż ich
w łasna liczba. W sk u tek tego pow staje popyt na w szelkiego

rodzaju

m ateriały , k tó re w ynalazczość ludzka m oże zastosow ać do użytku co
dziennego b ąd ź u p iększania b udynków , odzieży, urządzeń lub sprzętów
dom ow ych; po w staje p o p y t n a kopaliny i m inerały ukryte w e w nętrzu
ziem i, n a m etale szlachetne i drogie kam ienie*.
Z w yw odów tych w ynika w ięc, ż e p o p y t nie m a granic, ż e nie m a
granic stosow anie kapitału, d o p ó k i przynosi on jakiś zy sk , i ż e bez
w zg lęd u na o b fito ść ka p ita łu sp ad ek zysku nie m oże m ieć innej istotnej
przyczyny niż w zro st płac. M ożna jeszcze dodać, że jedyną istotną
i trw ałą przyczyną w zrostu płac są coraz w iększe trudności zw iązane
z dostarczaniem rosnącej liczbie ro b o tn ik ó w środków w yżyw ienia i a rty 
kułów pierw szej p o trzeb y ” (tam że, str. 3 4 4 -3 4 8 ).

[14. Sprzeczność m iędzy nieustannym rozwojem
sil wytwórczych a ograniczonością konsumpcji
jako podstawa nadprodukcji.
Apologetyczna istota teorii o niemożliwości
nadprodukcji powszechnej]
Sam przez się wyraz overproduction [nadprodukcja] wpro
wadza w błąd. Dopóki nie są zaspokojone najpilniejsze po
trzeby znacznej części społeczeństwa albo nie są zaspokojone
przynajmniej jej bezpośrednie potrzeby, nie może być, rzecz
prosta, absolutnie mowy o nadprodukcji produktów w tym
znaczeniu, że ilość produktów w stosunku do popytu na nie
jest «nadmierna. Należy, wręcz przeciwnie, powiedzieć, że w
warunkach produkcji kapitalistycznej ma się w tym znaczeniu
nieustannie do czynienia z niewystarczającą produkcją. G rani
cą produkcji jest zysk kapitalistów, a bynajmniej nie potrzeby
producentów. Ale nadprodukcja produktów i nadprodukcja
towarów to ęlwie całkiem różne sprawy. Jeżeli Ricardo sądzi,
że forma towaru jest dla produktu sprawą obojętną, a nadto,
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że cyrkulacja towarowa różni się jedynie pod względem formy
od handlu zamiennego, że wartość wymienna jest tu tylko
przemijającą formą przemiany materii, a przeto pieniądz jedynie formalnym środkiem cyrkulacji, to wszystko powyższe
wynika w gruncie rzeczy z jego założenia, iż burżuazyjny spo
sób produkcji jest absolutnym, a przeto pozbawionym bliższe
go specyficznego określenia sposobem produkcji, wszelkie za
tem jego określenia mają tylko formalny charakter. Dlatego
też Ricardo nie może przyznać, że burżuazyjny sposób pro
dukcji zakreśla granicę swobodnemu rozwojowi sił wytwór
czych, granicę, która ujawnia się w kryzysach, a także, mię
dzy innymi, w nadprodukcji - w tym podstawowym wyrazie
kryzysów.
||722| Tezy Smitha, które Ricardo cytował, aprobował i wo
bec tego za nim powtarzał, wskazywały mu, że owo nie mające
granic „pragnienie” posiadania wszelkiego rodzaju wartości
użytkowych zaspokajane jest zawsze w warunkach społecz
nych, w których masa producentów musi w większym lub
mniejszym stopniu poprzestawać na konsumpcji of „food” and
„necessaries”, czyli tego, co najniezbędniejsze, i że zatem ta
najznaczniejsza część producentów w mniejszym lub większym
stopniu wyłączona jest z konsumpcji bogactwa, jeśli wykracza
ona poza krąg artykułów pierwszej potrzeby.
Powyższe zjawisko występuje zresztą, i to jeszcze dobitniej,
w opartej na niewolnictwie produkcji starożytnej. Ale świat
antyczny wcale też nie myślał przekształcać the surplus produce w kapitał. A jeżeli nawet przekształcał go w ten sposób,
to w bardzo szczupłych granicach. (Częste w starożytności zja
wisko gromadzenia skarbów we właściwym znaczeniu tego
wyrazu świadczy o tym, ile produktu dodatkowego leżało
wtedy zupełnie bezczynnie.) Znaczną część of surplus produce
starożytni przekształcali w nieprodukcyjne wydatki na dzieła
sztuki, obiekty kultu religijnego, travaux publics [roboty
publiczne]. W jeszcze mniejszym stopniu produkcja ich zmie
rzała do wyzwalania i rozwijania materialnych sił wytwór
czych - do podziału pracy, wprowadzania maszyn, stosowania
w prywatnej produkcji sił natury oraz zdobyczy wiedzy. W
gruncie rzeczy starożytni nigdy na ogół nie wyszli poza zakres
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pracy rzemieślniczej. Toteż bogactwo, które stwarzali dla kon
sumpcji prywatnej, było stosunkowo niewielkie i tylko dlatego
wydaje się znaczne, że znajdowało się w dyspozycji małej
garstki osób, które nie wiedziały zresztą, co z nim mają po
cząć. Jeżeli w starożytności nie było dlatego nadprodukcji,
to była za to nadmierna konsumpcja bogaczy, która w ostat
nim okresie dziejów Rzymu i Grecji staje się obłędną roz
rzutnością. Nieliczne wśród narodów świata antycznego ludy
handlowe żyły poniekąd kosztem tych wszystkich essentielle
ment [w istocie] ubogich nacji. Podstawą nowqczesnej nad
produkcji jest nieustanny rozwój sił wytwórczych i wskutek
tego produkcja masowa odbywająca się w warunkach, w któ
rych, z jednej strony, szerokie masy producentów zamknięte
są w kręgu of necessaries [artykułów pierwszej potrzeby],
a z drugiej strony, granicą produkcji jest zysk kapitalistów.
Wszystkie zastrzeżenia, które Ricardo i inni wysuwają prze
ciw tezie o możliwości nadprodukcji itd., polegają na tym, że
produkcję burżuazyjną ujmują oni bądź jako sposób produkcji,
przy którym nie ma różnicy między kupnem i sprzedażą a więc istnieje bezpośredni handel zamienny - bądź też jako
produkcję społeczną, a wtedy społeczeństwo, jak gdyby według
planu, dzieli swe środki produkcji i siły wytwórcze w tym
stopniu i w miarę tego, jak są one potrzebne do zaspokojenia
jego różnych potrzeb, tak że każda sfera produkcji otrzymuje
taki udział w kapitale społecznym, jaki niezbędny jest, aby
zaspokoić potrzeby, którym ta sfera produkcji odpowiada.
Fikcja ta jest w ogóle następstwem braku zrozumienia specy
ficznej formy produkcji burżuazyjnej, a to z kolei jest następ
stwem zapatrzenia się w produkcję burżuazyjną jako w pro
dukcję w ogóle. Podobnie rzecz się ma z człowiekiem, który
wyznaje określoną religię, w niej widzi religię w ogóle, a po
za nią - tylko fałszywe religie.
Należałoby raczej zadać wręcz przeciwne pytanie: czy w wa
runkach produkcji kapitalistycznej, w których każdy pracuje
na swój własny rachunek i w których każda poszczególna pra
ca musi zarazem wyrażać się jako własne przeciwieństwo, jako
praca abstrakcyjnie ogólna, a w tej formie praca społeczna,
czy w tych warunkach niezbędne wyrównanie i wzajfemne po
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wiązanie różnych sfer produkcji, ustalenie ich współmierności,
jak i ich proporcji może urzeczywistniać się w inny sposób
niż przez nieustanne likwidowanie nieustannej dysharmonii?
Fakt ten przyznaje się jeszcze wtedy, kiedy mówi się o wy
równaniu dokonywanym przez konkurencję, wyrównanie to
bowiem zakłada zawsze, że należy coś wyrównać* czyli że
harmonia jest zawsze jedynie wynikiem ruchu likwidującego
istniejącą dysharmonię.
Dlatego też Ricardo przyznaje, że możliwe jest glut [prze
pełnienie] rynku, gdy chodzi o poszczególne towary. N iem ożli
we, jego zdaniem, jest tylko a simultaneous, generał glut of
the market [równoczesne, ogólne przepełnienie rynku]. Toteż
nie neguje się możliwości * nadprodukcji w jakiejkolwiek po
szczególnej sferze wytwórczości. Niemożliwość nadprodukcji
powszechnej, a przeto niemożliwość of the generał glut of the
market (wyrażenie to należy zawsze brać cum grano salis, gdyż
w chwilach nadprodukcji powszechnej nadprodukcja w niektó
rych sferach jest zawsze jedynie rezultatem, następstwem nad
produkcji ważniejszych artykułów handlu, jest zawsze tylko
względną nadprodukcją, nadprodukcją, która powstaje z tego
powodu, że istnieje nadprodukcja w innych sferach), ma pole
gać na tym, że zjawisko to powinno rzekomo występować
równocześnie we wszystkich sferach produkcji.
Apologetyka odwraca to wszystko do góry nogami. W edług
apologetów nadprodukcja ważniejszych artykułów handlu, w
których obrębie jedynie ujawnia się aktywna nadprodukcja są to w ogóle artykuły, które (także w rolnictwie) można pro
dukować tylko na wielką skalę i na modłę fabryczną - istnieje
tylko dlatego, że istnieje nadprodukcja artykułów, w których
obrębie ujawnia się nadprodukcja względna lub bierna. Zgod
nie z tym nadprodukcja istnieje tylko dlatego, że nie jest uni
wersalna. Względność nadprodukcji - to, że rzeczywista nad
produkcja w niektórych sferach wywołuje ją i w innych sfe
rach - wyrażona zostaje w taki oto sposób: nadprodukcja uni
wersalna nie zdarza się, gdyby bowiem nadprodukcja była
uniwersalna, wszystkie sfery produkcji pozostawałyby nadal
w dotychczasowym stosunku wzajemnym; a więc nadprodukcja
* W rękopisie: niemożliwości. - R ed.
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uniwersalna identyczna jest z proportionate production, co wy
łącza nadprodukcję. I to ma przemawiać przeciwko nadpro
dukcji uniwersalnej. ||723| Ponieważ, mianowicie, nadproduk
cja uniwersalna w absolutnym sensie nie byłaby nadprodukcją,
lecz tylko znaczniejszym niż zazwyczaj rozwojem siły wytwór
czej we wszystkich sferach produkcji, przeto prawdziwa nad
produkcja, która właśnie nie jest tą nie istniejącą, samą siebie
likwidującą nadprodukcją, ma rzekomo wcale n ie . istnieć.
A tymczasem istnieje ona właśnie dlatego, że taką nadpro
dukcją nie jest.
Jeżeli przyjrzeć się bliżej tej żałosnej sofistyce, to sprowa
dza się ona do następującego wywodu: G dy mamy np. nad
produkcję żelaza, materiałów bawełnianych, of linens, silks,
woollens [płótna, jedwabiu, materiałów wełnianych] itd., to
nie możepiy powiedzieć, że wyprodukowano np. za mało węgla
i że z tego powodu mamy ową nadprodukcję; owa bowiem
nadprodukcja żelaza itd. tak samo obejmuje już nadprodukcję
węgla, jak, dajmy na to, nadprodukcja tkanin obejmuje nad
produkcję przędzy. {Możliwa byłaby nadprodukcja przędzy
w stosunku do tkanin, żelaza w stosunku do maszyn itd. Sta
nowiłoby to zawsze względną nadprodukcję kapitału stałego.}
Nie może więc być mowy o niewystarczającej produkcji * ar
tykułów, których nadprodukcja jest już stwierdzona przez
okoliczność, że wchodzą one jako element - surowiec, matière
instrumentale lub środek produkcji - do procesu wytwarzania
artykułów („poszczególnego towaru, którego za dużo wyprodu
kowano, którego na rynku może być taki nadmiar, że nie uzyska
się zwrotu kapitału zużytego na jego produkcję” [1481)> których
pozytywna nadprodukcja stanowi właśnie the fact to be explai
ned [fakt, który należy objaśnić]. Natom iast mowa jest o in
nych artykułach, o artykułach należących bezpośrednio do sfer
produkcji, których ani nie można zaliczyć do wytwarzających
ważniejsze artykuły handlowe - te właśnie artykuły, w myśl
naszego założenia, wyprodukowano w nadmiarze - ani też do
takich sfer, które stanowią pośrednią produkcję dla ważniej
szych artykułów handlowych i dlatego ich produkcja powinna
osiągnąć co najmniej skalę dorównującą ostatnim fazom pro
* \Xr rękopisie: nadprodukcji. - Red.
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duktu, 'chociaż nic nie stoi temu na przeszkodzie, aby osiągnęła
jeszcze wyższą skalę, a wtedy nastąpi nadprodukcja w obrębie
nadprodukcji. Chociaż np. węgla musi się produkować tyle,
ile potrzeba, aby utrzymać w ruchu te wszystkie gałęzie prze
mysłu, do których węgiel wchodzi jako niezbędny warunek
produkcji, czyli nadprodukcja węgla jest już objęta przez nad
produkcję żelaza, przędzy itd. (mimo że węgiel produkuje się
tylko w odpowiedniej proporcji do produkcji żelaza i przędzy),
to jednak jest też możliwe, że wyprodukuje się węgla nawet
więcej, niż tego wymaga nadprodukcja żelaza, przędzy itp. Jest
to nie tylko możliwe, lecz nawet bardzo prawdopodobne. Al
bowiem produkcja węgla i przędzy oraz wszelka inna pro
dukcja dostarczająca tylko warunek i wstępną fazę produktu,
który ostateczny kształt ma otrzymać w innej sferze wytwór
czości - otóż wszelka taka produkcja kieruje się nie według
bezpośredniego popytu, nie według bezpośredniej produkcji
lub reprodukcji, lecz według stopnia, miary, stosunku (pro
porcji), w których procesy te go on extending [rozszerzają się].
A że przy podobnej kalkulacji można trafić dalej, niż się za
mierzało, is self-evident [rozumie się samo przez się], A więc
w obrębie innych artykułów, np. takich jak fortepiany, drogie
kamienie itp., wyprodukowano za mało, mamy do czynienia
z niedostateczną produkcją. {Zdarzają się też, oczywiście, wy
padki nadprodukcji, kiedy nadprodukcja artykułów nie nale
żących do kategorii artykułów ważniejszych nie jest skutkiem,
lecz kiedy, przeciwnie, niedostateczna produkcja jest przyczy
ną nadprodukcji, jak np. w wypadku nieurodzaju zboża lub
nieurodzaju bawełny itp.)
Niedorzeczność tego twierdzenia wychodzi w całej roz
ciągłości na jaw, kiedy nadaje mu się międzynarodowy odcień,
jak to robi Say P4,1 i za jego przykładem inni ekonomiści.
A więc np. w Anglii nie wyprodukowano za dużo, lecz w e
Włoszech wyprodukowano za malo. Gdyby Włochy, po pierw
sze, miały dość kapitału, aby zastąpić kapitał angielski, który
w postaci towarów eksportowano do W łoch; gdyby, po wtóre,
tak ulokowały ten swój kapitał, że wytwarzałby owe szczegól
ne artykuły, które potrzebne są kapitałowi angielskiemu, po
części dla zastąpienia siebie samego, a po części dla zastąpienia
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dochodu przynoszonego przez siebie, to nie byłoby nadpro
dukcji. Nie istniałby tedy fakt rzeczywistej - w stosunku do
rzeczywistej produkcji we Włoszech - istniejącej nadprodukcji
w Anglii, lecz istniałby tylko fakt urojonej niedostatecznej
produkcji we Włoszech-, urojonej dlatego, że ||724| zakłada
ona istnienie we Włoszech takiego kapitału i takiego rozwoju
siły wytwórczej, jakie tam nie istnieją; a po wtóre dlatego, że
łączy się ona z równie utopijnym przypuszczeniem o takim
właśnie zastosowaniu tego nie istniejącego we Włoszech kapi
tału, jakie byłoby niezbędne, aby English supply and Italian
demand, produkcja angielska i produkcja włoska uzupełniały
się wzajemnie; innymi słowy, oznacza to tylko tyle: nie by
łoby nadprodukcji, gdyby popyt i podaż odpowiadały sobie,
gdyby kapitał tak proporcjonalnie podzielony był między wszy
stkie sfery produkcji, że produkcja jednego artykułu obejmo
wałaby konsumpcję innego, czyli konsumpcję swego własnego
artykułu. Nie byłoby nadprodukcji, gdyby nie było nadpro
dukcji. Ponieważ jednak produkcja kapitalistyczna może sobie
popuścić cugli tylko w niektórych sferach, w określonych wa
runkach, przeto produkcja kapitalistyczna nie byłaby w ogóle
możliwa, gdyby we wszystkich sferach rozwój jej musiał od
bywać się równocześnie i równomiernie. Ponieważ w tych sfe
rach mamy nadprodukcję absolutną, przeto mamy też nadpro
dukcję względną w sferach, w których nie wyprodukowano
za dużo.
Toteż takie objaśnianie nadprodukcji po jednej stronie za
pomocą niedostatecznej produkcji po drugiej stronie oznacza
tylko tyle: nie byłoby nadprodukcji, gdyby produkcja była pro
porcjonalna. Tak samo, gdyby popyt i podaż odpowiadały so
bie. Tak samo, gdyby wszystkie sfery miały takie same możli
wości produkcji kapitalistycznej i jej rozszerzania - możliwości
podziału pracy, stosowania maszyn, wywozu na odległe rynki
itd., produkcji masowej - gdyby wszystkie kraje, które pro
wadzą ze sobą handel, posiadały taką samą zdolność produkcji
(obejmującą mianowicie różne, uzupełniające się artykuły).
Nadprodukcja następuje więc dlatego, że nie spełniają się te
wszystkie pobożne życzenia. Albo w jeszcze bardziej abstrak
cyjnym ujęciu: nie byłoby nigdzie nadprodukcji, gdyby nad
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produkcja wszędzie występowała równomiernie. Ale kapitał
nie jest tak wielki, aby mógł tak uniwersalnie produkować za
dużo, dlatego więc mamy wypadki nadprodukcji częściowej *.
Przyjrzyjmy się jeszcze bliżej tej fantazji:
Przyznaje się, że nadprodukcja możliwa jest w każdym po
szczególnym trade [dziale produkcji]. Jedyna okoliczność, któ
ra zdołałaby zapobiec jednoczesnej nadprodukcji we wszyst
kich gałęziach produkcji, polega - zgodnie ze wspomnianą
koncepcją - na tym, że towar wymieniano by na towar, czyli
na recourse to the supposed [ucieczce do istniejących jedynie
jako założenie] warunków of barter [handlu zamiennego], Ale
wykręt ten udaremniony jest właśnie przez to, że the trade
[handel] nie jest barter [handlem zamiennym], a zatem sprze
dawca jednego towaru niekoniecznie jest at the same time the
buyer of another [w tym samym czasie nabywcą innego]. Cały
ten wykręt polega więc na tym, że się abstrahuje od pieniądza
i od tego, że nie chodzi tu o wymianę produktów, lecz o cyr
kulację towarową, którą cechuje odłączenie się od siebie kup
na i sprzedaży.
{Cyrkulacja kapitału obejmuje możliwości zakłóceń. Np.
przy powrotnej przemianie pieniądza w jego warunki produk
cji chodzi nie tylko o ponowną przemianę pieniądza w takie
same (pod względem rodzaju) wartości użytkowe; dla po
wtórzenia procesu reprodukcji jest bardzo essendełl [istotne],
aby owe wartości użytkowe można było nabyć znów według
ich dawnej wartości (gdyby można było nabyć taniej, byłoby
oczywiście jeszcze lepiej). Jednakże bardzo znaczna, składa
jąca się z surowców, część tych elementów reprodukcji może
z dwóch powodów zwiększyć swą wartość: Po pierwsze, jeśli
ilość narzędzi produkcji powiększa się prędzej, niż for the given time [w danym czasie] można powiększać ilość dostar
czonego surowca. Po wtóre, z powodu zmienności of seasons
[urodzajów]. Dlatego też pogoda, jak słusznie zaznacza
Tooke t15°l, odgrywa w nowoczesnym przemyśle tak wielką
rolę. (To samo dotyczy też środków utrzymania w ich związ
ku z płacą roboczą.) Powrotna przemiana pieniądza w towar
może tedy napotykać trudności i stwarzać możliwości kryzysu,
* W rękopisie: uniw ersalnej. - R ed.
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zupełnie tak samo, jak przemiana towaru w pieniądz. Trud
ności te nie zdarzają się, kiedy chodzi o cyrkulację prostą,
a nie o cyrkulację kapitału.} (Istnieje jeszcze mnóstwo mo
mentów, warunków, możliwości kryzysu, które można będzie
rozpatrzyć dopiero przy analizie bardziej konkretnych stosun
ków, a zwłaszcza przy analizie konkurencji kapitałów oraz
kredytu.)
||725| Zaprzecza się możliwości nadprodukcji towarów,
przyznaje się natomiast, że możliwa jest nadprodukcja kapi
tału. Otóż kapitał sam składa się z towarów, bądź też, jeśli
składa się z pieniędzy, musi przekształcić się z powrotem w to
wary d ’une manière ou d ’une autre [w ten czy inny sposób],
aby móc funkcjonować w charakterze kapitału. Cóż więc ozna
cza nadprodukcja kapitału? Oznacza nadprodukq'ę mas w ar
tości, które przeznaczone są do wytwarzania wartości dodat
kowej (albo też - jeżeli rozpatrywać kapitał pod kątem wi
dzenia jego treści materialnej - nadprodukcję towarów, które
przeznacza się do reprodukcji), czyli reprodukcję w zbyt wiełkiej skałi, co równa się nadprodukcji w ogóle.
Jeżeli ująć sprawę dokładniej, powyższe oznacza tylko tyle,
że za dużo produkuje się w celu wzbogacenia się, czyli zbyt
dużą część produktu przeznacza się na robienie większej iłości
pieniędzy (na akumulację), a nie na konsumpcję w charakte
rze dochodu, nie na zaspokajanie prywatnych potrzeb posia
dacza produktu, lecz na stwarzanie mu abstrakcyjnego boga
ctwa społecznego, pieniędzy, i większej władzy nad cudzą pra
cą, na stwarzanie kapitału - czyli na przysparzanie mu owej
władzy. Tak mówi jedna strona. (Ricardo zaprzecza te m u .tl!1J)
A czym nadprodukcję towarów tłumaczy druga strona? Tym,
że produkcja is not diversified enough [jest nie dość zróżnico
wana], że określonych przedmiotów konsumpcji nie wyprodu
kowano w dostatecznych ilościach. Rozumie się, że nie może
tu chodzić o konsumpcję przemysłową, gdyż fabrykant, który
produkuje nadmierną ilość płótna, nieuchronnie sam powięk
sza przez to swe zapotrzebowanie na przędzę, maszyny, pra
cę itd. Chodzi tu więc o konsumpcję prywatną. W yproduko
wano za dużo płótna, ale, być może, za mało pomarańcz.
Przedtem negowano pieniądz, aby utrzymywać, że nie ma od
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dzielania się od siebie kupna i sprzedaży. Tutaj neguje się
kapitał, aby z kapitalistów zrobić ludzi, którzy dokonują pro
stej operacji T - P - T i produkują dla konsumpcji indywi
dualnej, a nie jako kapitaliści w celu wzbogacenia się, w celu
powrotnej przemiany części wartości dodatkowej w kapitał.
Ale twierdzenie, że kapitału jest za dużo, oznacza przecież
tylko to, że za mało konsumuje się - i w danych warunkach
można konsumować - w charakterze dochodu {Sismondi), i15*'
Dlaczegóż to producent płótna żąda od producenta zboża, aby
konsumował więcej płótna, a producent zboża od producenta
płótna, aby konsumował więcej zboża? Dlaczego producent *
płótna sam nie realizuje w płótnie znaczniejszej części swego
dochodu (wartości dodatkowej), a farmer - w zbożu? Gdy
chodzi o każdego z nich oddzielnie, przyznaje się, że na prze
szkodzie temu stoi ich potrzeba kapitalizacji (nie mówiąc już
o tym, że każda potrzeba ma pewne granice). Ale nie przy
znaje się tego, gdy chodzi o nich wszystkich łącznie.
(Pomijamy tu zupełnie element kryzysów, który jest na
stępstwem tego, że koszt reprodukcji towarów jest niższy od
ich kosztu produkcji, hence [stąd] deprecjacja towarów znaj
dujących się na rynku.)
W powszechnych kryzysach rynku światowego ujawniają się
zbiorowo w sposób burzliwy wszystkie sprzeczności produkcji
burżuazyjnej, natomiast w kryzysach częściowych (częściowych
pod względem treści i zasięgu) sprzeczności te wychodzą na
jaw jedynie rozproszone, izolowane i jednostronne.
W szczególności nadprodukcja ma za warunek właściwe ka
pitałowi powszechne prawo produkcji, prawo, które na tym
polega, że produkuje się w miarę rozwoju sił wytwórczych
(czyli w miarę możliwości wyzyskiwania za pomocą danej ilo
ści kapitału jak największej ilości pracy), bez względu na ist
niejące granice rynku i potrzeb, które idą w parze ze zdolno
ścią płatniczą. Następuje to przez nieustanne rozszerzanie re
produkcji i akumulacji, a przeto i przez nieustanne powrotne
przekształcanie dochodu w kapitał, gdy tymczasem, ||726|
z drugiej strony, masy producentów są ograniczone do average
* W rękopisie’, haodlarz. - Red.
45 - M arks, Engels - D zieła, t. 26
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[przeciętnej] miary potrzeb i, zgodnie z naturą produkcji ka
pitalistycznej, ograniczone być muszą.
[15. Poglądy Ricarda na różne rodzaje akumulacji kapitału
i na ekonomiczne skutki akumulacji]
W ch. V III, „O podatkach”, Ricardo mówi:
„Jeżeli roczna p ro d u k cja jakiegoś k raju w ynosi w ięcej, niż potrzeba,
aby pokryć jego roczną konsum pcję, to m ów i się, że kraj pow iększa
swój k ap itał. K ied y zaś jego roczna konsum pcja nie zostaje co naj
m niej zastąp io n a przez jego roczną produkcję, to m ów i się, że kraj
zm niejsza swój k ap itał. K a p ita ł m ożna w ięc pow iększyć b ądź zw ięk
szając prod u k cję, b ąd ź zm niejszając nieprodukcyjną konsum pcję” (tam 
że, str. 1 6 2 /1 6 3 ).

Przez „konsumpcję nieprodukcyjną” Ricardo rozumie tu
jak mówi (na str. 163) w odsyłaczu do wyżej przytoczonego
zdania - to, co konsumują robotnicy nieprodukcyjni, „ci, któ
rzy nie reprodukują innej wartości”. A więc przez powiększę
nie produkcji rocznej rozumie się powiększenie rocznej kon
sumpcji przemysłowej. Można ją powiększyć przez bezpośred
nie jej increase [powiększenie], przy czym konsumpcja nie
przemysłowa nie zmienia się albo nawet wzrasta, bądź przez
zmniejszenie nieprzemysłowej konsumpcji.
„ G d y m ów im y” , brzm i ów odsyłacz dalej, „że oszczędza się dochód
i d ołącza d o k ap itału , rozum iem y przez to , że tę część dochodu, którą
w edług naszego tw ierd zen ia dołączono do k ap itału , konsum ują ro b o tn i
cy produkcyjni, nie zaś niepro dukcyjni” .

Wskazałem już na to P**!, że przemiana dochodu w kapitał
nie jest bynajmniej jednoznaczna z przemianą dochodu w ka
pitał zmienny, czyli z wyłożeniem tego dochodu na płacę ro
boczą. Tak jednak sądzi Ricardo. W tym samym odsyłaczu
pisze on:
„G d y b y cena pracy ta k się podniosła, iż m im o przyrostu k ap itału nie
m ożna by zastosow ać w ięcej pracy niż p rzedtem , pow iedziałbym , że
tak i przyrost k ap itału zo staje jed n ak nieprodukcyjnie skonsum ow any” .
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A więc nie to, że dochód konsumują robotnicy produkcyj
ni, sprawia, że konsumpcja ta staje się „produkcyjna”, lecz to,
że konsumują go robotnicy, którzy wytwarzają wartość do
datkową. W edług tego kapitał powiększa się tylko wtedy,
kiedy rozporządza większą ilością pracy.
W eh. VII, „O handlu zagranicznym”, czytamy.
„K a p ita ł m o żn a akum u lo w a ć w d w o ja k i sposób-, m ożna go zaoszczę
dzić b ąd ź w s k u te k zw iększen ia dochodu, b ą d ź też w s k u te k zm n iejsze
nia konsum pcji. G d y m oje Zyski w zrosły z 1000 f. szt. d o 1200 f. szt.,
w y d a tk i zaś p o zostają b ez Zm iany, to akum uluje rocznie o 200 f. szt.
więcej niż przedtem . Jeżeli oszczędzam na sw oich w y d a tk a ch 20 0 f. szt.,
a m o je Zyski n ie ulegają Zmianie, to osiągnę tak i sam w y n ik : k ap itał
mój w zrośnie w ciągu ro k u o 2 00 f. szt.” (tam że, str. 135).
„G d y b y dzięki w pro w ad zen iu m aszyn w artość w szystkich tow arów ,
na któ re w y d a je się d o ch ó d , spadla o dw adzieścia procent, m ógłbym
rów nie skutecznie oszczędzać, jak w tedy, kiedy dochód mój w zrósłby
o dw adzieścia procent. A le w jednym w ypadku stopa Zysku pozostaje
bez zm iany, w drugim podnosi się o dw adzieścia procent. -

G dybym

dzięki przyw ozow i z zagranicy tanich to w aró w m ógł zaoszczędzić na
swych w ydatkach dw adzieścia procent, m iałoby to zupełnie ta k i sam
skutek, jak gdyby m aszyny obniżyły koszty produkcji tych tow arów ,
ale zysk n ie pow iększyłby się” (tam że, str. 136).

(Znaczy to, że zysk not be raised, if the cheaper goods
entered neither into the variable, nor the constant capital [nie
powiększyłby się, gdyby tańsze towary nie wchodziły ani do
kapitału zmiennego, ani do stałego].)
A więc jeżeli wydatkowanie dochodu pozostaje bez zmiany,
akumulacja następuje wskutek podniesienia się stopy zysku
{ale akumulacja zależy nie tylko od wysokości, lecz i od masy
zysku); jeżeli stopa zysku się nie zmienia, akumulacja nastę
puje wskutek zmniejszenia of expenditure [wydatków], ale to
zmniejszenie wydatków jest tu według założenia Ricarda
skutkiem tego, że ceny „towarów, na które wydaje się do
chód”, spadły (czy to w następstwie stosowania maszyn, czy
też dzięki foreign trades [handlowi zagranicznemu]).
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Ch. X X , „ W a rto ść i bogactw o. W ła ściw o ści, k tó re je o d ró ż
n ia ją ”.
„B ogactw o” (R icard o rozum ie przez nie wartości użytkowe) „kraju
m oże w d w o jak i sposób w zrosnąć: dzięki przeznaczeniu większej części
dochodu na utrzymanie pracy produkcyjnej, co zw iększy nie tylko ilość ,
ale i wartość m asy to w a ró w ; b ąd ź też m oże w zrosnąć bez Zatrudnienia
dodatkowej ilości pracy, dzięki tem u m ianow icie, ż e ta sama jej ilość
stanie się bardziej wydajna, co zwiększy obfitość tow arów , lecz nie p o d 
niesie ich w artości.
W pierw szym w y p ad k u kraj nie tylko się w zbogaci, ale w zrośnie
w artość jego bogactw a. W zb o g a ci się d zię k i oszczędności, dzięki zm niej
szeniu w y d atk ó w n a artykuły zbytku i przyjem ności oraz dzięki zu ż y t
k ow a n iu tych oszczędności w reprodukcji.
|| 727 j W drugim w y p ad k u nie m usi koniecznie nastąpić ani zm n ie j
szenie w y d a tk ó w na z b y te k i przyjem ności, ani zw iększen ie ilości za 
trudn io n ej pracy p ro d u kcyjn ej, lecz stosując ta ką sam ą ilość pracy b ędzie
się w ięcej p ro d u ko w a ło . W zrośnie bogactw o, a le nie w artość. Z tych
dw óch sposobów p o w iększania bogactw a trz e b a pierw szeństw o dać dru
giem u, gdyż osiąga on tak i sam skutek, n ie pociągając za sobą w yrze
czeń i ograniczeń w zak resie zbytku, czego nie m ożna uniknąć, jeśli
stosuje się pierw szy sposób. K a p ita ł sta n o w i tę część bogactw a kraju,
Z któ rej ro b i się u ż y te k z m yślą o p rzyszłej produkcji. M ożna go p o w ię k 
szyć w ta k i sam sposób ja k bogactw o. D o d a tk o w y ka p ita ł przyczyni się
rów nie skutecznie d o p ro d u k cji przyszłego bogactw a, niezależnie o d te 
go, czy u zyska n o go d zię k i podniesieniu kw a lifika cji ro b o tn ika i u d o 
skonaleniu m aszyn, czy też d latego, że znaczniejszą część d o chodu p rze 
znaczono n a reprodukcję. B ogactw o bow iem zależy zaw sze o d ilości
w ytw orzonych to w aró w , bez w zględu na łatw ość, z ja k ą m ożna byłow ytw orzyć n arzęd zia zasto so w ane w

produkcji. P ew na ilość odzieży

i śro d k ó w w yżyw ienia pozw oli utrzym ać i zatru d n ić ta k ą sam ą liczbę
robotn ik ó w i d lateg o zapew ni w ykonanie takiej sam ej ilości roboty,
niezależnie o d tego, czy tę o dzież i te środki w yżyw ienia w ytw orzyła
praca 100 czy 200 ro b o tn ik ó w . Jeżeli jed n ak w tym celu zastosow ano
pracę 2 00 ro b o tn ik ó w , to w artość odzieży i środków w yżyw ienia p o 
dw o i się” (tam że, str. 3 2 7 /3 2 8 ).

Ricardo tak z początku stawiał sprawę:
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Akumulacja wzrasta przy nie zmieniających się wydatkach,
kiedy podnosi się stopa zysku,
bądź przy nie zmieniającej się stopie zysku, kiedy zmniej
szają się wydatki (pod względem wartości), gdyż następuje
potanienie towarów, w których postaci spożywa się dochód.
Teraz ustala on inne przeciwieństwo.
Akumulacja wzrasta, kapitał akumuluje się pod względem
ilości i wartości, kiedy znaczniejszą część dochodu wycofuje
się z konsumpcji indywidualnej i kieruje do konsumpcji prze
mysłowej, kiedy za pomocą zaoszczędzonej w ten sposób części
dochodu uruchamia się więcej pracy produkcyjnej. W tym
wypadku akumulacja następuje from parsimony [dzięki
oszczędności].
Bądź też wydatki pozostają bez zmiany i nie stosuje się też
większej ilości pracy produkcyjnej, lecz taka sama praca wy
twarza więcej produktu, wzmaga się jej siła produkcyjna. Ele
menty, z których składa się kapitał produkcyjny, surowce,
maszyny itp. {nie tak dawno Ricardo mówił w tym związku
o towarach upon which revenue is expended [na które wy
datkuje się dochód] ; teraz chodzi mu o towary, employed as
instruments in production [stosowane w produkcji w charak
terze narzędzi]}, można za pomocą takiej samej pracy wytwa
rzać w większej ilości, lepiej, a przeto i taniej. W tym wypad
ku akumulacja nie zależy ani od tego, że stopa zysku wzrasta,
ani od tego, że dzięki parsimony znaczną część dochodu prze
kształca się w kapitał, ani też od tego, że wskutek potanienia
towarów, na które wydaje się dochód, mniejszą część dochodu
wydatkuje się nieprodukcyjnie. W danym wypadku akumu
lacja zależy od tego, że praca staje się bardziej produkcyjna
w sferach produkcji, które wytwarzają elementy samego kapi
tału, czyli od tego, że tańsze stają się te towar)', które wcho
dzą do procesu produkcji jako surowiec, narzędzia itp.
Jeżeli produkcyjna siła pracy wzmogła się wskutek zwięk
szonej produkcji kapitału trwałego w stosunku do kapitału
zmiennego, to wzrasta nie tylko masa, lecz także wartość re
produkcji, gdyż część wartości du capital fixe wchodzi do
rocznej reprodukcji. Może to nastąpić równocześnie ze wzro
stem liczby ludności i z powiększeniem liczby zatrudnionych
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robotników, chociaż liczba ta nieustannie zmniejsza się
względnie, w stosunku do uruchamianego przez nią capital
constant. W ten sposób wzrasta nie tylko the wealth [boga
ctwo], lecz także the value, i uruchamia się większą ilość pra
cy żywej, mimo że praca stała się bardziej wydajna i zmniej
szyła się ilość pracy w stosunku do ilości wytworzonych to
warów. Wreszcie, również przy nie zmieniającej się wydajno
ści pracy kapitał zmienny i kapitał stały mogą wzrastać rów
nomiernie z naturalnym dorocznym wzrostem liczby ludności.
Także w tym wypadku kapitał akumuluje się zarówno pod
względem ilości, jak i pod względem wartości. Wszystkie te
ostatnio wymienione punkty Ricardo pomija w swej analizie.
W tym samym rozdziale Ricardo mówi:
„ P raca m iliona ro b o tn ik ó w w przem yśle będzie zaw sze w ytw arzała
ta k ą sam ą w artość, a le nie zaw sze ta k ie sam o b ogactw o” .

(Jest to zupełnie błędne. Wartość produktu of a million of
men zależy nie tylko od ich pracy, lecz także od wartości ka
pitału, za którego pomocą oni pracują; wartość ta będzie więc
bardzo różna w zależności od masy wyprodukowanych sił wy
twórczych, za których pomocą ów milion robotników pracuje.)
„W ynalezienie m aszyn, po d niesienie kw alifikacji ro b o tn ik a , lepszy p o 
dział pracy lub odkrycie nowych rynków , n a których m ożna dokonyw ać
korzystniejszej w ym iany, zd o ta spraw ić, że w określonym stan ie roz
w oju społeczeństw a m ilion ro b o tn ik ó w p o tra fi w yprodukow ać dw a lub
trzy razy więcej bogactw , tj. arty k u łó w służących d o «zaspokajania n a j
pilniejszych potrzeb o raz d o k orzystania z w ygód i przyjem ności», niż to
było m ożliw e w innym stan ie rozw oju społeczeństw a; jednakże owi r o 
botnicy nic dzięki tem u n ie d o d a d z ą do w artości”

(dodaliby niewątpliwie, jako że ich miniona ||728| praca
wchodzi w o wiele większej skali do nowej reprodukcji),
„w arto ść bow iem k ażd ej rzeczy w zrasta lub zm niejsza się w zależności
od tego, czy łatw o czy też tru d n o ją w ytw orzyć, czyli, innym i słowy
w zrasta w zależności o d ilości pracy, k tó rą w ydatkow ano na jej w y
tw o rzen ie” .
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(Każda jednostka towaru może potanieć, wzrośnie jednak
łączna suma wartości powiększonej masy towarowej.)
„Przypuśćm y, że za pom ocą określonego k ap itału praca pew nej liczby
robotn ik ó w w y tw arza 1000 p a r pończoch, a dzięki w ynalezieniu maszyn
ta sam a liczba ro b o tn ik ó w m oże w ytw orzyć 2000 p ar lub też m oże w y
tw arzać n ad al 1000 p a r pończoch, a prócz tego p rodukow ać 5 0 0 k ap e
luszy. W arto ść 2 0 0 0 p a r pończoch bądź też 1000 p a r pończoch i 500
kapeluszy n ie będ zie w ted y an i wyższa, ani niższa o d w artości 1000 par
pończoch przed w prow adzeniem m aszyn, b ęd ą o n e bow iem produktem
takiej sam ej ilości pracy” .

(Notabene, jeżeli the machinery newly introduced [nowo
wprowadzone maszyny] nic nie kosztują.)
„ N iem n iej jed n a k w artość łącznej m asy to w a ró w zm n iejszy się, gdyż
chociaż w artość w ypro d u k o w an ej w iększej ilości będzie się dzięki w p ro 
w adzonem u udoskonaleniu d o k ład n ie rów nać w artości m niejszej ilości,
k tó rą w ytw orzono by, gdyby nie w prow adzono ow ego udoskonalenia,
w szystko to w y w rze ró w n ież w p ły w na tę część jeszcze nie sk o nsum ow a
nych dóbr,

k tó re w y tw o rzo n o

p rzed

w p ro w a d zen iem

udoskonalenia.

W artość tych d ó b r o ty le zm niejszy się, o ile w artość każdego z nich
m usi obniżyć się d o poziom u w artości tych d ó b r, k tó re w ytw orzona
w korzystniejszych

w aru n k ach

już

po

w prow adzeniu

udoskonalenia.

1 m im o zw iększonej ilości to w arów , m im o w zrostu bogactw a i pom no
żenia śro d k ó w uprzyjem niających życie, społeczeństw o będzie posiadało
m niejszą su m ę wartości. Z w iększając w ciąż łatw ość produkow ania, obni
ża m y w ciąż w artość niektó rych w cześniej w yp ro d u ko w a n ych tow arów ,
chociaż za pom ocą tych samych środków nie tylko pow iększam y boga
ctw o n aro d u , lecz tak że jego przyszłą siłę produkcyjną” (tam że, str.
3 2 0 -3 2 2 ).

Ricardo mówi tu o deprecjacji, której wskutek coraz bar
dziej wzrastającego rozwoju siły wytwórczej ulegają towary
wyprodukowane w mniej korzystnych warunkach, bez wzglę
du na to, czy znajdują się jeszcze na rynku, czy też czynne są
w procesie produkcji w charakterze kapitału. Ale z tego by
najmniej nie wynika, że „wartość łącznej masy towarów
zmniejszy się”, chociaż zmniejszy się wartość części tej masy.
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Nastąpiłoby to, po pierwsze, tylko wtedy, kiedy by wartość
maszyn i towarów nowo dołączonych wskutek improvements
była mniejsza od deprecjacji, której doznały istniejące już
przedtem towary tego samego rodzaju; po wtóre, kiedy by
nie uwzględniano okoliczności, że wraz z rozwojem sił wy
twórczych wciąż powiększa się też liczba sfer of production,
powstają więc także dziedziny lokaty kapitału, które przedtem
wcale nie istniały. W procesie rozwoju produkcja staje się nie
tylko tańsza, lecz i bardzie) różnorodna.
W ch. IX , „Podatki od materiałów surowych”, czytamy.
„Jeżeli chodzi o trzeci zarzu t przeciw pod atk o m od m ateriałów su ro 
wych, m ianow icie, ż e w zro st plac i sp ad ek zysków zniechęcają do a k u 
m ulacji i d ziałają ta k sam o, ja k n atu raln a nieurodzajność gleby, to w in 

oszczędzać można
równie skutecznie na wydatkach, jak i na produkcji, zarówno przez
obniżenie wartości towarów, jak i przez podniesienie stopy zysku. J e 
nej części niniejszej pracy usiłow ałem w ykazać, że

żeli pow iększę swój zysk z 1000 f. szt. d o 1200 f. szt., gdy tym czasem

ceny

p o zo stan ą bez zm iany, w zm ogę sw ą zdolność pow iększania w łasne

go k a p ita łu w d ro d ze oszczędzania. A le zdolność ta w zrosłaby jeszcze
bard ziej, gdyby

moje zyski pozostały bez zmiany,

a ceny to w aró w ta k

obniżyły się, że za 8 0 0 f. szt. m ógłbym kupić ta k ą sam ą ich ilość, jaką
przedtem n abyw ałem za 1000 f. szt.” (tam że, str. 1 8 3/184).

Cała wartość produktu (lub raczej tej części produktu, któ
rą dzieli się między kapitalistę i robotnika) może zmniejszyć
się, a mimo to nie obniży się suma wartości of the net income
[dochodu netto]. (Może się nawet stosunkowo powiększyć.)
Mowa o tym jest
w ch. XXXI I , „Poglądy pana Malthusa na rentę".
„Z resztą cała argum entacja p an a M alth u sa op iera się na chwiejnej
p o d sta w ie: n a przypuszczeniu, że skoro zm niejszy się

dochód brutto

kraju, m usi też w tym sam ym stosunku zm niejszyć się dochód netto.
Jednym z celów niniejszej pracy było udow odnienie, że z każdym sp ad 
kiem rzeczyw istej w artości artykułów pierw szej potrzeby następ u je sp a
d e k płac roboczych i w zro st zysków z k a p ita łu ; innym i słow y, że z k a ż 
dej danej rocznej w artości w ypłaca się m niejszą część klasie pracującej.
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a w iększą tym , których fundusze d a ją tej klasie zatru d n ien ie. Przypuść
my, ż e w arto ść to w aró w w ytw orzonych przez określone przedsiębiorstw o
przem ysłow e w ynosi 1000 f. szt. i ż e dzieli się ją m iędzy przedsiębiorcę
i jego ro b o tn ik ó w w stosunku 800 f. szt. d la ro b o tn ik ó w i 200 f. szt.
d la przedsiębiorcy. ||7 2 9 |

Jeśliby w artość tych to w aró w obniżyła się

do 9 0 0 f. szt., a oszczędność n a placach roboczych, w skutek spadku
cen arty k u łó w pierw szej potrzeby, w ynosiła 100 f. szt., to dochód netto
przedsiębiorcy n ie d oznałby w cale uszczerbku i w obec tego m ógłby on
po obniżce cen ró w n ie łatw o zapłacić ta k ą sam ą sum ę p o d atk ó w , jaką
płacił p rzed tą o b niżką” (tam że, str. 5 1 1 /5 1 2 ).

Ch. V , „O płacy roboczej”.
„M im o że płace m ają ten d en cję do zró w n an ia się ze sw ą stopą n a tu 
raln ą, ryn k o w a sto p a płac m oże w rozw ijającym

się społeczeństw ie

utrzym yw ać się w ciąż przez nieokreślony czas na wyższym poziom ie
niż sto p a n atu raln a. A lbow iem zanim jeszcze zaznaczą się skutki bodź
ca, k tó ry pow iększony k a p ita ł d a je now em u popytow i na pracę, tak i
sam w pływ m oże w yw rzeć dalszy w zrost k ap itału . T a k w ięc, jeżeli
w zrost k ap itału b ęd zie stopniow y i nieustanny, p o p y t na pracę może
być stałą p o d n ietą d la przyrostu ludności” (tam że, str. 88).

Z kapitalistycznego punktu widzenia wszystko przedstawia
się na opak. Masa ludności robotniczej i stopień wydajności
pracy określają zarówno reprodukcję kapitału, jak i reproduk
cję ludności. Tu jednak wychodzi na odwrót, mianowicie że
przyrost ludności określany jest przez kapitał.

Cb. IX , „Podatki od produktów surowych”.
„A kum ulacja k ap itału w zm aga z n atu ry rzeczy konkurencję m iędzy
tym i, co najm u ją pracę, i p o dnosi w obec tego cenę pracy”

(tam że,

str. 178).

Zależy to od proporcji, w jakiej wraz z accumulation of C a
pital wzrastają różne jego części składowe. Akumulacja kapi
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tału może się odbywać, popyt zaś na pracę może się absolutnie
lub względnie zmniejszać.
Ponieważ w myśl Ricardowskiej teorii renty stopa zysku,
w miarę jak następuje akumulacja kapitału i wzrasta liczba
ludności, wykazuje tendencję zniżkową, podnosi się bowiem
wartość of necessaries, czyli zmniejsza się produkcyjność rol
nictwa, przeto akumulacja ma tendencję do hamowania aku
mulacji i prawo obniżającej się stopy zysku - rezultat tego,
że w miarę rozwoju przemysłu rolnictwo staje się mniej pro
dukcyjne - unosi się niby fatum nad produkcją burżuazyjną.
Natomiast Adam Smith patrzy życzliwym okiem na zmniej
szanie się stopy zysku. H olandia jest dla niego wzorem.
Zmniejszanie się stopy zysku zmusza tam większość kapitali
stów - z wyjątkiem największych - do stosowania swego ka
pitału w przemyśle, zamiast opędzania swych potrzeb z pro
centów, stanowi tedy zachętę do działalności produkcyjnej.
Lęk przed fatalną tendencją zniżkową przybiera u uczniów
Ricarda tragikomiczne formy.
Przytoczymy tu ustępy książki Ricarda, które dotyczą po
wyższego tematu.
Ch. V , „O płacy roboczej”.
„ N a różnych szczeblach

rozw oju

społecznego akum ulacja kapitału,

czyli śro d k ó w um ożliw iających stosow anie pracy, odbyw a się z w iększą
lub m niejszą szybkością i w e w szystkich w ypadkach m usi zależeć od
produkcyjnych sil pracy. P rodukcyjne siły pracy osiągają na ogół najw yż
szy poziom , k ied y urodzajnej ziem i jest p o d dostatkiem . W takich o k re
sach akum ulacja o d byw a się częstokroć ta k szybko, że po d aż robotników
nie m oże w zrastać z ta k ą sam ą szybkością jak podaż k a p ita łu ” (tam że,
str. 9 2 ). „O bliczono, że w sprzyjających w arunkach ludność może się
w ciągu 25 la t podw oić. A le w rów nie sprzyjających w arunkach cały
kap itał danego k raju m ógłby się chyba w krótszym czasie podw oić.
W tak im w y p ad k u p łace przez ten cały okres b ęd ą m iały tendencję
zw yżkow ą, gdyż p o p y t n a pracę będzie jeszcze szybciej w zrastał o d p o 
daży. N ależy przypuszczać, że w nowych koloniach, w których w p ro 
w adza się um iejętności i w iedzę zapożyczone u k rajó w o dużo wyższej
kulturze, k a p ita ł m oże m ieć tendencję do szybszego w zrostu od liczby
ludności; gdyby b rak u ro b o tn ik ó w nie w yrów nyw ał ich napływ z gęściej
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zaludnionych krajów , ow a ten d en cja przyczyniłaby się do bard zo znacz
nego w zrostu ceny pracy. T en d en cja do zw iększania ilości k a p itału słab
nie w m iarę teg o , ja k ro śn ie liczba ludności tych k rajó w i po d pług
bierze się ziem ię gorszej jakości. N a d w y ż k a b o w iem p ro d u k tu , która
pozosta je p o za sp o ko jen iu p o trzeb istniejącej ludności, m usi być silą
rzeczy proporcjonalna d o łatw ości w ytw arzania, tzn. d o m n iejszej liczby
osób za trudnionych w p rodukcji. Chociaż w ięc istnieje p raw d o p o d o b ień 
stw o, że w najb ard ziej sprzyjających w arunkach siła produkcyjna w ciąż
jeszcze przew yższa zdolność rozrodczą ludności, to jed n ak tak i stan nie
p o trw a długo, gdyż ziem ia jest ograniczona po d w zględem ilości i różna
po d w zględem jakości, w obec czego w szelkie pow iększenie ulokow anego
w niej k ap itału w yw oła obniżenie stopy w ydajności, gdy tym czasem
Zdolność rozrodcza ludności p o zo sta je za w sze b ez Zmiany” (tam że, str.
9 2 /9 3 ).

(Ostatnia teza jest zmyśleniem klechów. The power of po
pulation decreases [zdolność rozrodcza ludności zmniejsza się]
wraz ze zmniejszaniem się of the power of production [siły
produkcyjnej].)
Należy tu przede wszystkim zaznaczyć, że Ricardo przy
znaje, iż „akumulacja kapitału... we wszystkich wypadkach
musi zależeć od produkcyjnych sił pracy” , wobec czego prius
stanowi tu nie kapitał, lecz labour [praca].
Następnie, według rozumowania Ricarda należałoby mnie
mać, że w old settled [od dawna zaludnionych], rozwiniętych
pod względem przemysłowym countries [krajach] więcej osób
trudni się rolnictwem niż w koloniach, gdy tymczasem sprawa
ma się wręcz przeciwnie. G dy chodzi o wytworzenie takiej
samej ilości produktu, Anglia np. stosuje ||730| pracę mniej
szej liczby of agricultural labourers than any other country,
new or old [robotników rolnych niż jakikolwiek inny kraj,
nowy lub stary]. Co prawda, większa ilość ludności nierolni
czej bierze tu pośrednio udział w produkcji rolnej. Ale nawet
i ten pośredni udział nie osiąga bynajmniej owej proporcji,
w której ludność bezpośrednio rolnicza przewyższa liczebnie
w mniej rozwiniętych krajach ludność rolniczą w bardziej roz
winiętych krajach. Przypuśćmy nawet, że w Anglii zboże jest
droższe, koszty produkcji - wyższe. Stosuje się więcej kapita709
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iu. D o agricultural production wchodzi więcej pracy minionej,
chociaż mniej pracy żywej. Ale dzięki istniejącej już podsta
wie produkcyjnej reprodukcja tego kapitału kosztuje mniej
pracy, chociaż jego wartość zostaje zastąpiona w produkcie.
Cb. V I, „O zysku".
Uprzednio jeszcze kilka uwag. Jak widzieliśmy, wartość
dodatkowa zależy nie tylko od stopy wartości dodatkowej,
lecz i od liczby równocześnie zatrudnionych robotników,
a więc od wielkości kapitału zmiennego.
Co się zaś tyczy akumulacji, to nie określa jej - bezpośred
nio - stopa wartości dodatkowej, lecz stosunek wartości do
datkowej to the total amount of the capital advanced [do
globalnej sumy wyłożonego kapitału], czyli określa ją stopa
zysku; i nie tyle stopa zysku, co suma zysku brutto, która, jak
widzieliśmy, jest identyczna, gdy chodzi o globalny kapitał
społeczeństwa, z gross amount of surplus value [sumą brutto
wartości dodatkowej], gdy zaś chodzi o poszczególne kapitały
in the different trades, may varíate very much from the
amount of surplus value produced by them [w różnych gałę
ziach produkcji, może bardzo znacznie różnić się od wytwo
rzonej przez nie sumy wartości dodatkowej]. Jeżeli akumula
cję kapitału rozpatrywać en bloc, to zysk równa się wartości
dodatkowej, a stopa zysku - wartości dodatkowej dzielonej
przez kapitał, albo raczej wartości dodatkowej obliczonej na
każde 100 jednostek kapitału.
Jeżeli stopa zysku (w procentach) jest dana, to gross amount
of profit zależy od wielkości wyłożonego kapitału, a więc od
wielkości tego kapitału zależy też akumulacja, jeśli określa ją
zysk.
Jeżeli suma kapitału jest dana, to gross amount of profit
zależy od wysokości stopy zysku.
Mały kapitał o wysokiej stopie zysku może przeto przynosić
większy * gross profit niż większy kapitał o niskiej stopie zy
sku.
Weźmy takie wypadki:
* W rękopisie', m niejszy. - R ed.
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1
Stopa zyfcku

Kapitał

100 X 2
100 X 3
100 X 1V*

G ross proHt

100
= 200
= 300
= 150

">/! czyli

io/j czyli

10
5
5
5

10
10
15
7Vf

2

10

10

4

8

= 250

4

= 300

4

10
12

10
1
1
1

50
50
30
100

100
2

X 100

2 V iX 100
3 X 100

= 200

10
2Va

3

500
5 000
3 000
10 000

Jeżeli mnożnik kapitału i dzielnik stopy zysku równają się
•sobie, tzn. jeżeli wielkość kapitału wzrasta w takim samym
stosunku, w jakim stopa zysku spada, to suma zysku brutto
pozostaje bez zmiany. 100 przy 10% przynosi 10, a 2 X 100
przy 10/ 2%, czyli 5%, przynosi również 10. Znaczy to więc,
innymi słowy: jeżeli stopa zysku spada w takim samym sto
sunku, w jakim akumuluje się (wzrasta) kapitał, to gross pro
fit pozostaje bez zmiany.
Jeżeli stopa zysku spada prędzej, niż wzrasta kapitał, to
zmniejsza się suma zysku brutto. 500 przy 10% przynosi gross
profit of 50 [zysk brutto w wysokości 50]. Ale sześć razy
■większa suma, 6 X 500, czyli 3000 przy 10/io%, czyli 1%
przynosi zaledwie 30.
Wreszcie, jeżeli kapitał wzrasta prędzej, niż zmniejsza się
stopa zysku, to gross profit powiększa się, mimo że stopa zy
sku spada. Tak np. 100 przy zysku w wysokości 10% przynosi
gross profit w wysokości 10. Ale 300 (3 X 100) przy 4%
(kiedy więc stopa zysku zmniejszyła się 2 1/ 2 raza) przynosi
gross profit w wysokości 12.
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A teraz wróćmy do tez Ricarda. - Cb. V I, „O z y s k u ’.
„ A w ięc z y s k w y k a zu je naturalną tendencję zn iżko w ą , gdyż w m iarę
rozw oju społeczeństw a i w zrostu bogactw a pośw ięca się coraz więcej
pracy, aby otrzym ać d o d atk o w e ilości potrzebnej żyw ności. N a szczęście
tend en cję tę, stanow iącą ja k gdyby silę ciążenia Zysku, ham uje co p e 
w ien czas dosk o n alen ie m aszyn uczestniczących w produkcji artykułów
pierw szej potrzeby, a tak że odkrycia z dziedziny w iedzy rolniczej, k tóre
pozw alają nam zrezygnow ać z części niezbędnej przedtem ilości pracy
i ||7 3 1 | obniżyć dzięki tem u ceny arty k u łó w pierw szej potrzeby ro b o t
nika. W zro st ceny arty k u łó w pierw szej potrzeby i płacy roboczej jest
jed n ak ograniczony, gdyż kiedy p łaca... osiągnie w ysokość 720 f. szt.,
stanow iącą cały w pływ farm era, m usiałby nastąpić kres akum ulacji, k a 
pitał b o w iem n ie b ęd zie ju ż m ógł przynosić ja kieg o ko lw ie k Zysku i nie
b ęd zie m ógł istnieć p o p y t na d o d a tk o w ą pracę, w s k u te k czego liczba
ludności osiągnęłaby szczyto w y p u n k t. Je d n ak że bardzo niska stopa Zy
sk u już znacznie wcześniej w strzym a w szelk ą akum ulację i p raw ie cały
p ro d u k t w ytw arzany w k raju stanie się, po opłaceniu robotników , w ła
snością w łaścicieli ziem skich i tych, którzy otrzym ują dziesięciny i p o 
d a tk i” (tam że, str. 1 2 0 /1 2 1 ).

Tak oto wyobraża sobie Ricardo burżuazyjny „zmierzch bo
gów”, dzień Sądu Ostatecznego.
„ ...N a d ługo zanim u stali się tak i poziom cen, w szelk a p o d n ieta do
akum ulacji przesta n ie działać, n ik t b o w iem nie akum uluje, nie mając
w id o k ó w

na p ro d u kcyjn e Zastosowanie zakum ulow anego

kapitału i...

w rezultacie takiego poziom u cen nigdy nie będzie. F arm er i fabrykant
nie m ogą istnieć b ez Zysku, p o d o b n ie ja k ro b o tn ik nie m o że istnieć bez
płacy. P o d n ieta skłaniająca fa rm era i fa b ryka n ta do akum ulacji będzie
słabnąć w ra z Z k a żd ym ob n iżeniem się Zysku i Zniknie Zupełnie, kied y
osiągany p rzez nich Zysk b ęd zie ta k niski, że n ie w ynagrodzi ich n ależy
cie za w ysiłki i ry zyko , któ re m uszą nieuchronnie ponosić stosując p ro 
d u kcyjn ie sw ó j ka p ita ł” (tam że, str. 123).
„M uszę jeszcze raz zaznaczyć, że stopa zysku sp ad ałab y o wiele
szybciej... Jeżeli bow iem w artość p roduktu będzie ta k w ysoka, jak przy
puszczałem , że b ęd zie ona w e w spom nianych przeze m nie w arunkach,
to w artość k ap itału farm era w zrosłaby w ydatnie, gdyż k ap itał ten musi
nieuchronnie

składać

się z w ielu

tow arów ,

których

w artość

poszła

w górę. Z anim cena zboża m ogłaby w zrosnąć z 4 f. szt. do 12 f. szt..
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w artość w ym ien n a ka p ita łu farm era praw d o p o d o b n ie p o d w o iła b y si(
i wynosiłaby 6 0 0 0 f. szt. zam iast 3000 f. szt. Jeśliby więc zysk, który
przynosi farm erow i jego pierw otny k ap itał, rów nał się 180 f. szt., czyli
6®/o, to teraz sto p a jego zysku nie przekroczyłaby w rzeczywistości 3%>,
gdyż 3®/o o d 6 0 0 0 f. szt., ró w na się 180 f. szt., i tylko na tycb w arun
kach m ógłby zacząć gospodarow ać n o w y farm er, k tó ry m a w kieszeni
6 0 0 0 f. s z t." (tam że, str. 1 2 4 )..
„P ow inni byśm y też oczekiw ać, że naw et gdyby stopa Zysku z ka p i
ta łu obniżyła się w s k u te k akum ulacji kapitału w rolnictw ie i w skutek
w zrostu płac, to jed n ak łączna sum a Z ysków się podniesie. A więc za
kład ając, że akum uluje się k o lejno sumy w ynoszące po 100 000 f. szt.,
co w yw ołuje obniżenie stopy zysku z 20 do 19, 18 i 17°/o, czyli stały
jej spadek, pow inni byśmy oczekiw ać, że łączna sum a zysków otrzy
m ywanych

przez w łaścicieli owych kolejnych

k ap itałó w

będzie

stale

w zrastała i że b ęd zie w iększa w ted y , kiedy kap itał będzie wynosił
2 0 0 000 f. szt., niż w ted y , kiedy w ynosił

100 000 f. szt., i będzie

jeszcze w iększa, k ied y k ap itał pow iększy się do 300 000 f. s z t.; że
będ zie ta k d a lej wzrastała, choć p rzy obniżającej się stopie, Z ka żd ym
p o w ięk szen iem się kapitału. T a progresja trw a je d n a k ty lk o do p ew n e
go czasu-, 19°/e o d 2 00 000 f. szt. w ynosi więcej niż 20%> od 100 000
f. sz t.; ta k sam o 18°/o od 300 000 f. szt. stanow i w ięcej niż 19°/# od
200 000 f. szt. K ied y jed n ak zakum uluje się w ielkie zasoby kapitału,
a zyski się obniżą, d alsza akum ulacja zm n ie jszy łączną sum ę Zysków.
Przypuśćm y, że akum ulacja w ynosi 1 000 000 f. szt., a zysk wynosi 7°/#,
łączna sum a zysków w yniesie w ted y 70 000 f. szt. Jeżeli te ra z do tego
m iliona dod am y 100 000 f. szt. k ap itału , a zysk spadnie do 6%>, to
w łaściciele k ap itału o trzym ają 66 000 f. szt., czyli m niej o 4000 f. szt.,
m im o

że

łączna

sum a

k ap itału

w zrosła

z

1 000 000

f.

szt.

do

1 100 0 0 0 f. szt.
Jed n a kże akum ulacja ka p ita łu nie m o że nastąpić -

d o p ó k i kapitał

przynosi w ogóle ja kiś z y s k - jeżeli nie b ęd zie je j tow arzyszył nie tylko
przyro st p ro d u k tu , lecz i przyrost wartości. K ied y zastosujem y 100 000
i. szt. d o d atk o w eg o k ap itału , żad n a z części wcześniej ulokow anego k a 
pitału nie stanie się przez to m niej produkcyjna. P ro d u k t ziem i i pracy
k raju m usi w zrosnąć i jego w artość podniesie się nie tylko o w artość
przyrostu dołączonego d o p oprzedniej ilości p ro d u k tu , lecz i o now ą
w artość d o d an ą d o łącznego p ro d u k tu ziem i w skutek tego, że w ytw o
rzen ie ostatniej jego części połączone jest ze zw iększonym i trudnościam i.
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K ied y jed n ak akum ulacja k ap itału s u n ie się znaczniejsza, to m im o
ow ego w zrostu w artości p ro d u k t będzie dzieliło się w u k i sposób, że
m niejsza niż p rzed tem w artość przypadnie na rzecz zysku, w zrośnie zaś
w artość przeznaczona n a ren tę i płace” (tam że, str. 1 2 4 -1 2 6 ).
„C hociaż w y tw arza się w iększą w artość, to jed n ak producenci ko n 
sum ują znaczniejszą część teg o , co pozostaje z tej w artości po zapłace
niu renty, i U w łaśnie część, i tylko ona, o kreśla w ysokość zysku. D o 
póki ziem ia d a je o b fite plony, płace m ogą n a pew ien czas w zrosnąć
i producenci m ogą więcej konsum ow ać, niż w ynosi ich zw ykły u d ział.
Je d n ak że bodziec, k tó ry w w yniku pow yższego w yw oła w zro st liczby
ludności, o b n iży w k ró tk im czasie konsum pcję ro b o tn ikó w d o zw y k łe g o
pozio m u . K ied y jed n a k bierze się p o d u praw ę gorsze grunty lub kiedy
więcej k ap itału i pracy stosuje się z m niejszym w ynikiem na gruntach,
k tó re już u p raw ian o , to następstw a tego m uszą być trw a le ”

(tam że,

str. 127).
||7 3 2 |

„S k u tk i akum ulacji b ęd ą w ięc w różnych krajach odm ienne

i b ęd ą zależały głów nie o d urodzajności ziem i. W bard zo n aw et roz
ległym k raju , k tó ry m a n ieu ro dzajną glebę i w którym istnieją zakazy
przyw ozu żyw ności, najb ard ziej um iarkow anej akum ulacji k ap itału b ę 
dzie tow arzyszył znaczny sp ad ek stopy zysku i szybki w zrost renty. N a 
tom iast kraj m ały, lecz urodzajny, zw łaszcza jeżeli zezw ala się w nim
n a w olny przyw óz żyw ności, m oże zakum ulow ać w ielki zasób k ap itału
nie w yw ołując w iększego sp adku stopy zysku an i w iększego w zrostu
renty g ru n to w ej” (tam że, str. 1 2 8 /1 2 9 ).
R ów nież w sk u tek p o d a tk ó w (ch. X II, „ P odatek g ru n to w y") zd arza
się, „że nie po zo staje dość p ro d u k tu d o d a tko w e g o , ab y pobudzić w ysiłki
tych, k tó rzy przez sw e oszczędności pow iększają zazw yczaj k a p itał p ań 
stw a ” (tam że, str. 2 0 6 ).
„T y lk o w jednym w y p ad k u ” {ch. X X I, „ W p ły w akum ułacji na zy sk
i p ro c e n t" ), „ i to przejściow o, akum ulacji k ap itału m oże przy niskiej
cenie żyw ności tow arzyszyć sp ad ek zysków , m ianow icie w ted y , kiedy
fu n d u sz przezn a czo n y na u trzym anie pracy w zrasta o w ie le szybciej od
liczby ludności. P łace b ę d ą w ted y w ysokie, a zyski niskie. G dyby każdy
w yrzekł się używ ania arty k u łó w zbytku, a d b ał jedynie o akum ulację,
to w y p ro d u k o w an o by p ew n ą ilość artykułów pierw szej potrzeby, n a
k tó rą n ie m ogłoby się znaleźć bezpośredniej konsum pcji. N ie ulega w ą t
pliw ości, ż e m ó g łb y p ow stać p ow szechny nadm iar tych nielicznych to 
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w arów , w sk u tek czego n ie byłoby popytu n a ich d o d atk o w ą ilość, a d o 
d atko w o zastosow any k a p ita ł n ie przynosiłby zysku. G dyby ludzie z a 
przestali konsum pcji, to zap rzestaliby też produkcji” (tam że, str. 3 4 3 ).

T ak wypowiada się Ricardo na temat akumulacji i praw a
Óbniżania się stopy zysku.
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[ROZDZIAŁ OSIEMNASTY]

Miscellanea o Ricardzie. Zakończenie
rozważań o Ricardzie (John Barton)
[A.] D o ch ó d b ru tto i netto
W przeciw ieństw ie do dochodu brutto (który rów na się
■łącznemu produktow i lub w artości łącznego produktu) dochód
netto stanow i form ę, w której fizjokraci ujm ują pierw otnie
w artość dodatkow ą. Z a jedyną form ę w artości dodatkow ej
uw ażają oni rentę gruntow ą, gdyż zysk przemysłowy ujmują
tylko jako pew ną odm ianę płacy roboczej; z fizjokratam i mieli
się pod tym względem zgadzać ci późniejsi ekonomiści, którzy
zam azują istotę zysku, przekształcając go w wages of super
intendence of labour [zapłatę za nadzór nad pracą].
N e t revenue [D ochód netto] jest przeto w rzeczywistości
nadw yżką produktu (bądź jego w artości) ponad tę jego część,
która zastępuje wyłożony kapitał, zarów no stały, jak i zm ien
ny. S kłada się więc po prostu z zysku i renty, a sam a renta
■stanowi z kolei pew ną w yodrębnioną część zysku, któ ra przy
p ad a w udziale klasie odmiennej od kapitalistów .
B ezpośrednim celem produkcji kapitalistycznej nie jest wy
tw arzanie tow aru, lecz w artości dodatkow ej bądź zysku (w je
go rozw iniętej fo rm ie); celem tym nie jest produkt, lecz sur
plus produce [produkt dodatkow y]. Z tego punktu w idzenia
sam a praca jest tylko w tedy produkcyjna, kiedy stw arza k a
pitałow i zysk bądź surplus produce. Jeżeli robotnik tego nie
stw arza, praca jego jest nieprodukcyjna. A więc ilość zastoso
wanej pracy produkcyjnej o tyle tylko interesuje kapitał, o ile
dzięki niej - bądź proporcjonalnie do niej - w zrasta ilość
pracy dodatkow ej. Tylko w tym sensie to, co określiliśm y jako
niezbędny czas pracy, jest niezbędne. Jeżeli praca nie przy7 16
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i^osi takiego wyniku, jest ona zbędna i należy jej zaprzestać.
Cel produkcji kapitalistycznej sprow adza się zawsze do te
go, aby za pomocą m inim um wyłożonego kapitału w ytw arzać
maksimum w artości dodatkow ej, czyli m aksimum of surplus
produce, i jeśli takiego wyniku nie osiąga się kosztem n ad 
miernej pracy robotników , k apitał w ykazuje tendencję, k tó ra
w yraża się w dążeniu do w ytw arzania danego produktu za
cenę jak najmniejszego nakładu - economy of pow er and ex
pense [oszczędność siły i kosztów] - czyli ekonom iczną ten
dencję kapitału, k tó ra uczy ludzkość racjonalnego gospodaro
w ania swymi siłam i i osiągania zam ierzonego celu produkcyj
nego najmniejszym nakładem środków .
W powyższym ujęciu sami robotnicy w ystępują w łaśnie w ta
kiej roli, jaką odgryw ają w produkcji kapitalistycznej - jako
zwykłe środki produkcji, a nie jako cel sam w sobie, ani też
jako cel produkcji.
D ochodu netto nie określa w artość łącznego produktu, lecz
nadw yżka w artości łącznego produktu ponad w artość w yło
żonego kapitału, czyli w ielkość of surproduce [produktu d o 
datkow ego] w stosunku do łącznego produktu. Jeżeli ow a
nadw yżka w zrasta, mim o że zm niejsza się w artość ||7 3 3 | pro
duktu albo też w raz z w artością zmniejsza się łączna ilość
produktu, to cel produkcji kapitalistycznej został osiągnięty.
R icardo konsekw entnie i bez ogródek daje w yraz tym ten
dencjom. Stąd ta k częste ujadanie na niego filantropijnych
kołtunów .
R ozpatrując net income Ricardo ponow nie popełnia b łąd ,
sprow adza mianow icie łączny produkt do dochodu, czyli do
wages, profits and rent, i pom ija k apitał stały, który należy
zastąpić. Jednakże nie będziem y się tu nad tym zastana
wiali.
Ch. X X X I I , „Poglądy pana M althusa na rentę”.
„D o n io słe znaczenie m a d o k ład n e odróżnianie dochodu b ru tto od
dochodu n etto , w szystkie bow iem p o d atk i trzeb a płacić z dochodu n etto
społeczeństw a. Przypuśćm y, że w szystkie tow ary w kraju, całe zboże,
p rod u k ty surow e, w yroby przem ysłow e itd ., k tó re w ciągu roku m ożna
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dostarczyć n a rynek, m ają w artość 20 m ilionów i ż e do uzyskania t«j
w arto ści p o trzeb a pracy określonej liczby ro botników , a zapew nienie im
najniezbędniejszych śro d k ó w utrzym ania w ym aga w y d atk u

w kwocie

10 m ilionów . M ógłbym w ięc pow iedzieć, że dochód b ru tto takiego spo
łeczeństw a w ynosi 20 m ilionów , a d ochód n etto 10 m ilionów . Z założęn ia teg o n ie w ynika, że robotnicy pow inni by za sw ą pracę otrzym ać
ty lk o 10 m ilio n ó w ; m ogliby 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
podzielo n a m iędzy w łaścicieli ziem skich i k ap italistó w , cały dochód n e t
to nie przekroczyłby je d n ak 10 m ilionów . Jeśli założym y, że ta k ie sp o 
łeczeń stw o płaci 2 m iliony tytułem p o d atk ó w , to jego d ochód netto
zm niejszy się d o 8 m ilionów ” (tam że, str. 5 1 2 /5 1 3 ).

[A w ch. X X V I R icardo m ó w i:]
„ Ja k ą kraj b ęd zie m iał korzyść z tego, że zatru d n i w ielką ilość pracy
prodilkcyjnej, jeśli bez w zględu n a to , czy zatru d n i jej dużo czy m ało,
ren ta i zyski n etto p o zo stan ą łącznie bez zm iany? C ały p ro d u k t zie m i
i pracy ka żd eg o kraju d zie li się na trzy części: jed n a z nieb przeznaczo
na jest na place, druga na zy sk , a trzecia na ren tę".

(Ricardo myli się tu, gdyż zapom ina o tej części, which
is devoted to replace the capital (wages excluded) employed
in production [która służy do zastępow ania kapitału (nie
licząc płacy roboczej) stosowanego w produkcji].)
„T y lk o z dw óch o statnich części m ożna potrącić coś na p o d atk i lub
oszczędności. P ierw sza część, jeśli je j rozm iary są um iarkow ane, stanow i
za w sze n iezb ęd n e k o s zty p ro d u kcji”.

(W odsyłaczu na str. 416 Ricardo sam zaopatruje powyższe
.zdanie w następującą uw agę;
„B yć m oże, iż sform ułow anie to jest zbyt kategoryczne, gdyż ro botnik
po d n azw ą płacy otrzym uje n a ogół więcej niż to, co stanow i absolutnie
niezb ęd n e koszty produkcji. W takim w ypadku otrzym uje on część p ro 
d u k tu n e tto w ytw arzanego w k raju i m oże ją zaoszczędzić lub w ydać,
alb o też m oże dzięki niej przyczynić się do obrony k raju ” .)
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„ D la osoby, k tó ra p o siad a 20 000 f. szt. k ap itału i otrzym uje rocznie
2000 f. szt. zysku, jest sp raw ą zupełnie obojętną, czy jej k a p itał z a 
trudn ia stu czy tysiąc ro b o tn ik ó w i czy w ytw orzone tow ary będzie m ożna
sprzedać za 10 0 00 czy 20 000 f. szt., byle tylko otrzym yw any przez
nią zysk nie sp ad ł poniżej 2 0 0 0 f. szt. Czyż rzeczyw isty interes narodu
nie p rzed sta w ia się p o d o b n ie i je ś li przypuścim y, ż e rzeczyw isty d o chód
netto narodu, jego renta i Zysk p o zostają b ez Zmiany, to b ez znaczenia
jest, czy naród skła d a się z dziesięciu czy d w u n a stu m ilio n ó w m ieszka ń 
ców. M ożność utrzym ania (loty i arm ii oraz w szelkich odm ian pracy
nieprodukcyjnej m usi być p ro p o rcjo n aln a do dochodu n e tto n aro d u , nie
zaś d o jego dochodu b ru tto . G d y b y pięć m ilionów osób m ogło w ytw o
rzyć tyle żywności i odzieży, ile potrzeba d la dziesięciu m ilionów , to
żywność i o dzież d la pięciu m ilionów stanow iłaby dochód netto. Czy
przyniosłoby to jak ąś korzyść krajow i, gdyby do w ytw orzenia tego sa 
m ego doch o du n e tto p o trzeb a było siedm iu m ilionów osób, to znaczy,
gdyby trzeb a było zatru d n ić siedem m ilionów osób w celu w ytw orzenia
żywności i odzieży d la dw u n astu m ilionów ? D o ch ó d n e tto stanow iłaby
nadal żyw ność i o dzież d la pięciu m ilionów . Z atru d n ien ie w iększej licz
by osób n ie pozw oliłoby nam an i n a pow iększenie naszej arm ii i m ary
narki chociażby o jednego człow ieka, ani też n a zapłacenie chociażby
jednej d o d atk o w ej gw inei p o d atk ó w ” (tam że, str. 4 1 6 /4 1 7 ).

A by lepiej zrozumieć pogląd R icarda, przytoczymy tu jesz
cze następujące u stęp y :
„W zg lęd n ie niska cena zboża przynosi zaw sze tę korzyść, że przy
podziale rzeczyw istego p ro d u k tu istnieje w iększe praw dopodobieństw o
pom nożenia fu n d u szu przeznaczonego na u trzym a n ie pracy, gdyż klasie
produkcyjnej p rzy p ad a p o d n azw ą zysku w ięcej, kla sie nieprodukcyjnej
zaś pod n azw ą ren ty - m niej” (tam że, str. 317).

Przez productive class [klasę produkcyjną] rozumie się tu
jedynie the industrial capitalists [kapitalistów przem ysło
wych].
„R en ta tw orzy w artość..., lecz nie tw orzy bogactw a. G dyby w skutek
tego, że tru d n o w y produkow ać pew ną ilość zboża, cena jego podniosła
się z 4 d o 5 fi. szt. za k w arter, to m ilion k w arteró w osiągnąłby w artość
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5 ООО ООО f. szt. zam iast 4 ООО ООО f. szt....- społeczeństw o jako całość
posiadałoby w iększą sum ę w artości i w tym znaczeniu ren ta twonzy
w artość. W arto ść ta jest jed n ak nom inalna, gdyż w cale nie pow iększa
bogactw a, tzn. posiad an ej przez społeczeństw o ilości artykułów p ierw 
szej potrzeb y i przed m io tó w zapew niających w ygody i przyjem ności.
M ielibyśm y zu p ełn ie ta k ą sam ą, a nie w iększą ilość tow arów , i ta k i sam
jak p rzed tem m ilion k w arteró w zboża. Je d n ak że w skutek w zrostu ceny
zboża z 4 d o 5 f. szt. za k w arter część w artości zb o ża i to w arów p rze
szłob y z rą k icb daw nych posiadaczy do rą k w łaścicieli ziem skich. Z a 
tem re n ta tw orzy w arto ść, lecz nie tw orzy b o g a c tw a ; m e pow iększa ona
w cale zaso b ó w kra ju " (tam że, str. 4 8 5 /4 8 6 ).

||7 3 4 | Przypuśćmy, że dzięki przyw ozow i* zagranicznego
zboża cena zboża ta k się obniży, iż renta zmniejszy się o 1 mi
lion. Ricardo tw ierdzi, że w skutek tego w zrosną the money
incomes [dochody pieniężne] kapitalistów , i tak ciągnie
on dalej:
„M ożna

by

jed n ak

pow iedzieć,

że

dochód

k ap italisty

nie

w zro

śnie, że m ilion p o trącony z renty w łaściciela ziem skiego otrzym ają ro 
botnicy w postaci podw yżki płac! N iech już ta k będzie... Sytuacja sp o 
łeczeństw a p o p raw i się i łatw iej niż przed tem będzie ono znosić takie
sam o obciążenie pieniężne. B ędzie to jedynie stanow iło dow ód, że - co
jest jeszcze bard ziej p o żąd an e - now y podział przyniósł głów nie p o p ra
w ę sytuacji innej klasie społecznej, i to najw ażniejszej klasie w sp o łe
czeństw ie. W szystko, co otrzym uje ona p o n ad sumę 9 m ilionów , stanow i
część doch o d u n etto kraju i n ie m oże być w ydatkow ane bez pow iększe
nia jego d ochodów , pom yślności lub potęgi. M ożecie w ięc dzielić d o 
chód n etto , jak się w am p o d o b a. M ożecie dać nieco więcej jednej k la 
sie i nieco m niej innej, a m im o to nie będzie on m niejszy. Z a pom ocą
takiej sam ej ilości pracy b ęd zie się jed n ak p rodukow ało w iększą ilość
tow arów , chociaż zm niejszy się sum a pieniężnej w artości b ru tto tychtow arów , ale pieniężny d ochód n etto k raju , ów fundusz, z którego płaci
się p o d atk i i czerpie środki n a artykuły kom fortu, będzie m ógł łatw iej
niż przed tem utrzym yw ać istniejącą ludność, zapew nić jej w ygody i zby
te k oraz sprostać określonej sum ie p o d a tk ó w ” (tam że, str. 5 1 5 /5 1 6 ).
* W rękopisie: w ywozowi. - Red.
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[В.] M aszyny [R icardo i B a rto n o w pływ ie,
k tó ry w y w ierają m aszyny n a sytuację klasy robotniczej]

I/. Poglądy R icarda]
[a)

Pierwotne
w sprawie

dom niemanie
wypierania

robotników

przez

Ricarda

części

maszyny]

Cb. 1 (część V ), „O wartości".
„W yobraźm y sobie... m aszynę, k tó ra w jakiejś gałęzi produkcji m oże
w ykonyw ać roczną pracę stu ro b o tn ik ó w i której żyw ot trw a tylko je 
den ro k . Jeżeli n a d to założym y, że m aszyna kosztuje 5000 f. szt.,
a roczna płaca stu ro b o tn ik ó w w ynosi rów nież 5000 f. szt., to d la fab ry 
k anta b ęd zie oczywiście sp raw ą o b ojętną, czy nab ęd zie on m aszynę, czy
też z a tru d n i ro b o tn ik ó w . Jeżeli jed n ak przypuścim y, że [w artość] pracy
w zrośnie i w sk u tek tego roczna płaca stu ro b o tn ik ó w . będzie wynosić
5500 f. szt., to rozum ie się, ż e fab ry k a n t przestanie się w tedy w ahać,
korzystniej bow iem b ęd zie m u nabyć m aszynę, k tó ra w ykona tę robotę
za 5 0 0 0 f. szt. A le czy w sk u tek w zrostu w artości pracy nie podniesie
się ró w n ież cena m aszyny, czy nie będzie ona także w a rta 5500 f. szt.?
C ena jej w zrosłaby, gdyby zb u d o w a n o ją obchodząc się b ez kapitału
i g d yb y n ie trzeb a było płacić Zysku tem u , k to ją zbu d o w a ł. G dyby np.
m aszyna była p ro d u k tem rocznej pracy stu robotników , z których każdy
otrzym ałby płacę w w ysokości 50 f. szt., a cena jej w ynosiłaby przeto
5000 f. szt., to w w y p ad k u po dniesienia się tej płacy do 55 f. szt. cena
m aszyny w ynosiłaby 5 5 0 0 f. sz t.; nie jest to je d n ak m ożliw e. A lbo przy
budow ie m aszyny zatru d n io n o m niej niż stu robotników , alb o n ie m ożna
by jej sprzedać za 5 0 0 0 f. szt., gdyż sum a ta m usi jeszcze w ystarczyć
na w ypłacenie zysku z k ap itału , który zatru d n ia ro botników . Przypuśćm y
tedy, że zatru d n io n o tylko osiem dziesięciu pięciu ro botników płacąc im
po 50 f. szt., czyli w y d atk u jąc 4250 f. szt. w ciągu roku i że 750 f. szt.,
k tó re sp rzed aż m aszyny przyniosła jako nadw yżkę ponad w yłożone p ła 
ce robocze, stanow iły zysk z k ap itału pro d u cen ta m aszyny. G d y płace
w zrosną o 10°/», b ędzie on m usiał zastosow ać d o d a tk o w y ka p ita ł w w y
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sokości 425 f. szt., b ęd zie zatem stosow ał 4675 {. szt. k ap itału zam iast
4 250

f.

szt., a

jeżeli

ta k

ja k

przedtem

sprzeda

sw ą m aszynę

za

5000 f. szt., to k a p itał ten przyniesie m u tylko 3 2 5 f. szt. zysku. W ta 
kiej sam ej sytuacji zn ajd u ją się jed n ak wszyscy fabrykanci i kapitaliści,
gdyż w zro st płac dotyczy każd ego z nich. G dyby w ięc pro d u cen t m a
szyny podn ió sł jej cenę z p o w odu w zrostu płac, to w budow ie takich
m aszyn ta k długo stosow ano by w iększą niż zazw yczaj ilość kapitału,
aż w reszcie cena ich przyniosłaby tylko zw ykłą stopę zysku. W idzim y
ted y , że cena m aszyn nie w zrośnie z p ow odu w zrostu plac.
A le fab ry k a n t, k tó ry w razie ogólnego w zrostu płac m oże zastoso
w ać m aszynę nie podnoszącą k osztów produkcji jego to w aru , osiągałby
szczególne korzyści, gdyby m ógł n ad al sprzedaw ać sw oje w yroby po nie
zm ienionej cenie. P rzekonaliśm y się jed n ak , że alb o będzie on m usiał
obniżyć cenę swych to w aró w , albo też d o jego gałęzi produkcji dopóty
będzie nap ły w ał k ap itał, do p ó ki zysk fa b ry k a n ta nie spadnie do ogól
nego poziom u. A w ięc w ten sposób m aszyny przynoszą korzyść ogóło
w i: ci n iem i pracow nicy są za w sze p ro d u k te m o w iete m n iejszej iłości
pracy o d tej, któ rą w ypierają, i to n a w e t w te d y , k ie d y m ają ta k ą samą
w artość p ien iężn ą ’’ (tam że, str. 3 8 - 4 0 ).

Powyższe uw agi są zupełnie słuszne. Stanow ią zarazem o d 
pow iedź tym, którzy sądzą, że robotnicy displaced [wyparci]
przez maszyny znajdują zatrudnienie w samej fabrykacji m a
szyn; taki pogląd był zresztą w łaściw y owej epoce, w której
the mechanic atelier [w arsztat mechaniczny] opierał się jesz
cze w yłącznie na podziale pracy i naw et do produkcji m a
szyn nie używano jeszcze maszyn.
Załóżm y, 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 rów nież 5000 f. szt., to ta k a maszyna musi być w y
tw orem pracy mniej niż 100 robotników , zaw iera bowiem
prócz pracy opłaconej pracę nieopłaconą, która jest właśnie
zyskiem fabrykanta maszyn. G dyby maszyna była produktem
pracy 100 robotników , to zaw ierałaby jedynie pracę opłaconą.
G dyby stopa zysku rów nała się 10%, to z ogólnej sumy wy
noszącej 5000 f. szt. około 4545 f. szt. stanow iłoby wyłożony
kapitał, a około 455 f. szt. stanow iłoby zysk. G dyby płaca
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robocza jednego robotnika w ynosiła 50 f. szt., 4545 f. szt.
reprezentow ałoby 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 dćchet du capital fixe [zużycie kapitału trw ałego] zastosowanego
przez fabrykanta maszyn oraz m ateriał surowy. A więc m a
szyna kosztująca 5000 f. szt. i zastępująca 100 robotników ,
których płaca rów na się 5000 f. szt., jest produktem pracy
robotników w liczbie znacznie mniejszej od 90. M aszyna bo
wiem tylko w tedy może być korzystnie zastosow ana, kiedy jest
produktem {przynajm niej ta jej część, któ ra w raz z odsetkam i
wchodzi corocznie do produktu, tzn. do jego wartości} o w iele
mniejszej liczby (zatrudnionych w ciągu roku) robotników od
liczby, k tó rą sam a zastępuje.
W szelkie podw yższenie płacy roboczej pow iększa kapitał
zmienny, który trzeba wyłożyć, chociaż wartość produktu (po
nieważ k ap itał zm ienny urucham ia taką samą liczbę robotni
ków) nie ulega zm ianie, jeśli w artość ta rów na się kapitałow i
zmiennemu plus praca dodatkow a.

[b)
który

wywierają
Mylna
dla

Ricardo

udoskonalone

teza

na

produkcji

w a r t oś ć t o w a r ó w .

o zwalnianiu

robotników,

o wpływie,

metody

którzy

się

funduszu

utracili

plac

pracę]

Ch. X X , ,W a rto ść i bogactwo. W łaściwości, które je odróż
niają”.
T h e natural agents [siły natury] nic nie d o d ają do value of
com m odities [wartości tow arów ], wręcz przeciwnie, [zmniej
szają *] tę w artość. W łaśnie przez to pow iększają the surplus
value [wartość d o d a tk o w e j, a ta jedynie obchodzi kapitalistę.
„P an Say, p rzeciw staw iając się zdaniu A d am a Sm itha, m ów i, w czw ar
tym ro zd ziale, o w artości, k tó rą n ad ają tow arom ta k ie siły natury, jak
* P apier uszkodzony. - Red.
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słońce, pow ietrze, ciśnienie atm osferyczne itd ., niekiedy zastępujące pra
cę ludzką, niekiedy zaś w spółdziałające z człow iekiem w produkcji. Ale
mim o że te siły natury znacznie pow iększają w artość u ży tk o w ą , to jed
nak nigdy nie d o d a ją to w a ro w i w artości w ym iennej, o której m ów i pan
Say. Z chw ilą gdy zdołam y Za pom ocą m aszyny l u b

d zię k i znajom ości

nauk p rzyrodniczych zm usić siły natury do w ykonyw ania pracy, którą
przed tem w ykonyw ał człow iek, w artość w ym ienna takiej pracy o d p o 
w iednio się obniży" (tam że, str. 3 3 5 /3 3 6 ).

M aszyna kosztuje [pracę]. T he natural agents nic jako ta 
kie nie kosztują. N ie m ogą tedy dodać produktow i wartości,
lecz, przeciwnie, o tyle zm niejszają jego wartość, o ile zastę
pują k ap itał bądź pracę, im m ediate o r accum ulated labour
[pracę bezpośrednią bądź nagrom adzoną]. W tych granicach,
w których nauki przyrodnicze uczą, jak zastępow ać pracę ludz
k ą 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 parow ych, stosuje się różne
procesy chemiczne), nauki te nic kapitalistów (ani społeczeń
stwo) nie kosztują i przyczyniają się do absolutnego potanie
nia tow arów .
Po wyżej zacytowanym zdaniu Ricardo tak ciągnie dalej:
„Jeśli dziesięciu ludzi urucham iało m łyn, a następ n ie dokonan o by
odkrycia, że przez zastosow anie siły w iatru lub w ody praca tych dzie
sięciu ludzi m oże być zaoszczędzona, to w artość m ąki, k tó ra jest po
części p ro d u k tem pracy w ykonyw anej przez m łyn, spadłaby natychm iast
prop o rcjo n aln ie d o ilości zaoszczędzonej pracy, a społeczeństw o stałoby
się bogatsze o tow ary, któ re m ogłaby w y tw o rzyć praca ow ych dziesięciu
ludzi, w cale b o w iem n ie uszczuplono by fu n d u szu przeznaczonego na
icb u trzym a n ie” (tam że, str. 336).

Społeczeństwo stałoby się przede wszystkim bogatsze o su
mę, o k tó rą zmniejszyła się cena mąki. Bądź spożywałoby w ię
cej m ąki, bądź spend the money form erly destined fo r 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 [w ydatkow ałoby pieniądze, przeznaczone przedtem na
m ąkę, n a jakiś inny tow ar, który już istnieje lub m a być wy
produkow any, gdyż zw olnił się nowy fundusz konsumpcyjny].
O tej części of revenue, form erly spent in flour and now,
consequent upon the dim inished price of flour, becomes free
for any other application, it may be said th a t it was „destined,”
[dochodu, któ rą w ydatkow ano przedtem na m ąkę, a która,
w skutek obniżki ceny m ąki, zw alnia się teraz do jakiegoś in
nego zastosow ania, m ożna powiedzieć, że była „przeznaczona”] - przez całą ekonom ię społeczeństwa - for a certain thing,
and th a t it is now freed from th a t „destiny” [na określoną
rzecz i że zwolniono ją teraz z owego „przeznaczenia”]. Z na
czy to tyleż, co nagrom adzenie nowego kapitału. I w taki to
sposób zastosow anie maszyn i sił natury spraw ia, że zw alnia
się k ap itał i mogą już być zaspokojone „potrzeby, które d aw 
niej były utajone” .
N atom iast błędem byłoby mówić o „funduszu przeznaczo
nym na utrzym anie” of the ten men throw n out of em ploym ent
by the new discovery [owych dziesięciu ludzi, którzy utracili
pracę w skutek nowego odkrycia]. Pierwszy fundusz, m ianow i
cie zaoszczędzony lub stworzony w skutek owego odkrycia, jest
częścią dochodu, którą przedtem społeczeństwo płaciło za m ą
kę i k tó rą oszczędza teraz w skutek obniżki ceny mąki. D rugi
zaś zaoszczędzony fund jest funduszem, który m łynarz płacił
przedtem to the ten men now displaced [dziesięciu ludziom
pozbawionym teraz pracy]. Ó w „fu n d ”, jak o tym napom yka
Ricardo, faktycznie nie został przez owo odkrycie oraz zwol
nienie z pracy dziesięciu ludzi in no w ay im paired Iw żaden
sp osó b . uszczuplony]. A le fundusz ten zupełnie pozbawiony
jest jakiegokolw iek naturalnego zw iązku z owymi ten men.
Mogą oni stać się paupram i, um ierać z głodu itd. Pew ne jest
tylko to, że dziesięciu ludzi z new generation [nowej gene
racji], którzy pow inni byliby zająć miejsce owych dziesięciu
i urucham iać młyn, muszą teraz szukać pracy w jakimś innym
em ploym ent [przedsiębiorstwie] i że w ten sposób liczba lu d 
ności w zględnie w zrosła (niezależnie od average increase of
population [przeciętnego przyrostu ludności]), młyn bowiem
jest teraz w ruchu i dziesięciu ludzi, którzy m usieliby go uru
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chamiać, gdyby nie ów w ynalazek, are em ployed in pro d u 
cing some other com m odity [zatrudnieni są w produkcji ja
kiegoś innego tow aru]. W ynalezienie maszyn i em ploym ent of
n atu ral agents [stosowanie sił natury] zw alnia w ten sposób
kap itał i ludzi (robotników ) i stw arza w raz ze zwolnionym
kapitałem zw olnione ręce (free hands, w edług w yrażenia
Steuarta l1541), co prow adzi do tego, ||7361 że pow stają nowe
sfery produkcji bądź rozszerza się stare i powiększa się w nich
skalę produkcji.
Z a pomocą swego zwolnionego kapitału młynarz będzie
budow ał now e młyny albo będzie wypożyczał swój kapitał,
jeżeli nie może go sam w ydatkow ać w charakterze kapitalisty.
W żadnym jednak razie nie m a tu funduszu „destined” for
the ten men displaced [„przeznaczonego” dla dziesięciu zw ol
nionych robotników ]. Zajm iem y się jeszcze raz tą niedorzeczną
przesłanką [ш1, tym mianowicie, że jeżeli w prow adzenie m a
szyn (bądź stosowanie of natural agents) nie zm niejsza ilości
środków utrzym ania, które można w ykładać na płacę robo
czą (jak to po części byw a w agriculture [rolnictw ie], kiedy
konie w ypierają człowieka lub chów bydła w ypiera upraw ę
zboża), zwolniony w ten sposób fund musi być koniecznie
w ydatkow any jako kapitał zm ienny (jak gdyby wywóz środ
ków utrzym ania był niemożliwy albo nie można by ich wy
datkow ać na nieprodukcyjnych robotników , bądź płaca ro
bocza nie m ogłaby się podnieść w tej lub owej sferze produkcji
itp.), i to musi być w ydatkow any w łaśnie na displaced la
bourers. M aszyny w ciąż stw arzają w zględne przeludnienie, ar
mię rezerw ow ą robotników , co bardzo wzmaga w ładzę k ap i
tału.
W odsyłaczu na str. 335 Ricardo zamieszcza taką jeszcze
uwagę przeciw staw iającą się poglądom S ay a:

A dam

Sm ith, który

określi! bogactw o

jako

obfitość artykułów

pierw szej potrzeby, w ygód i przyjem ności życiowych, przyznałby w p ra w 
dzie, że m a szyn y i siły natury m ogą w bard zo znacznym stopniu p o 
większyć bogactw o k raju , lecz nie zgodziłby się z tym , że dodają co
k o lw ie k do w artości tego bogactw a” (tam że, str. 535, odsyłacz).
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The n atural agents a d d indeed nothing to value [Siły n a
tury nic rzeczywiście nie dod ają do wartości], jeżeli nie n atra
fiają n a circumstances [okoliczności], w których d ają okazję
do creation of rent [stw arzania renty]. N atom iast maszyny
dołączają zawsze do istniejącej w artości swoją własną wartość;
odpow iednio do tego, jak ich istnienie 1. u łatw ia dalszą prze
m ianę k apitału obrotow ego w k apitał trw ały, pozw ala, aby
przem iana ta dokonyw ała się w e w ciąż w zrastającej skali,
m nożą one nie tylko the riches [bogactwo], lecz i wartość, k tó
rą do produktu rocznej pracy dołącza praca m iniona; 2. po
niew aż maszyny um ożliw iają absolutny w zrost liczby ludności,
a w raz z tym ilość pracy w ykonywanej w ciągu roku, pow ięk
szają one i w ten drugi sposób w artość produktu rocznego..
1736[|

[c)

Bezstronność
i jego

Ricardo
na
Wcześniejsze
przezeń

w

naukowa

umiłowanie
zrewidował

zagadnienie
mylne
nowym

Ricarda

prawdy;
swe

poglądy

maszyn.

przesłanki,
ujęciu

nie

usunięte

zagadnienia]

117361 Ch. X X X I , „O m aszynach”.
R ozdział ten, którym R icardo uzupełnił the third edition
[trzecie w ydanie] swej książki, świadczy o jego bonne for
[rzetelności], któ ra w tak istotny sposób odróżnia go od eko
nom istów wulgarnych.
„S form ułow anie m oich p o g lądów w tej spraw ie” {m ianow icie w sp ra
w ie „w pływ u m aszyn n a in teresy różnych klas społecznych” } „tym b a r
dziej

poczytuję sobie za

o bow iązek, że po

głębszym

zastanow ieniu

w pow ażnym stopniu je zm ieniłem . I chociaż nie przypom inam sobie,
abym m iał k ied ykolw iek opub likow ać coś na tem at m aszyn, co w ym aga
łoby z m ej strony o d w o łan ia, to jed n a k w inny sposób” (jako członek
parlam en tu ?) [15e] „u d zielałem poparcia teoriom , k tó re obecnie uznaję
za b łęd n e. D lateg o też uw ażam za swój obow iązek p oddać krytyce czy
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telnik ó w m oje obecne poglądy w raz z argum entam i, k tó re każą m i je
w yznaw ać” (tam że, str. 4 6 6 ).
„ O d k iedy zacząłem pośw ięcać uw agę spraw om ekonom ii politycznej,
sądziłem , że ta k ie oszczędzające pracę zastosow anie m aszyn w jakiej
kolw iek gałęzi p ro d u k cji przynosi ogólną korzyść, k tó ra łączy się tylko
z pew n ą n iedogodnością tow arzyszącą w w iększości w ypadków przeno
szeniu k ap itału i pracy z jed n ej gałęzi produkcji d o dru g iej” .

(N iedogodność ta daje się robotnikow i dostatecznie w e zna
ki, jeżeli jest - jak w nowoczesnej produkcji - zjawiskiem
stałym).
t

„Z d aw ało m i się, ż e jeśli w łaściciele ziemscy b ę d ą otrzym yw ali tak ą
sam ą ren tę w yrażoną w pien iądzu, to skorzystają na obniżce cen tych
lub owych to w aró w , n a k tó re w y d atk u ją sw ą ren tę - na obniżce cen,
k tó rą n ieuchronnie w yw oła stosow anie m aszyn. S ądziłem , że koniec k o ń 
ców k ap italista w tak i sam sposób osiągnie korzyści. Rzecz oczyw ista,
ten , k to w ynalazł m aszynę albo pierw szy z pożytkiem ją zastosow ał,
osiągnie d o d a tk o w y korzyść, gdyż przez pew ien czas otrzym yw ałby w y
sokie zyski. Je d n ak że w m iarę tego, ja k m aszyna w chodziłaby w p o 
w szechne użycie, cena w ytw orzonego tow aru spadłaby p o d wpływem
konkurencji d o poziom u jego kosztów produkcji. K a p ita lista osiągałby
wówczas ta k i sam jak przedtem zysk w yrażony w pieniądzu, a w owej
ogólnej korzyści ||7 3 7 1

uczestniczyłby jedynie jako konsum ent, m ając

bow iem tak i sam d ochód pieniężny m ógłby rozporządzać w iększą ilością
w ygód i przyjem ności. Sądziłem , że stosow anie m aszyn przyniosłoby też
klasie ro b o tn ikó w ta ką sam ą korzyść, gdyż za ta k ie sam e płace w yrażo
ne w p ieniądzu m ogliby oni nabyw ać więcej tow arów . Sądziłem też, że
n ie nastąpiłaby o b n iżka płac, g d y kapitalista m ia łb y śro d ki po tem u,
aby nabyw ać i Zatrudniać ta ką sam ą ja k p rze d te m ilość pracy, chociaż
m usiałby, być m oże, zatru d n iać ją w produkcji now ego lub w każdym
razie jakiegoś innego to w aru . Jeśli zatru d n iając ta k ą sam ą ilość rą k ro 
boczych m ożna by dzięk i lepszym m aszynom w yprodukow ać cztery razy
więcej pończoch, a p o p y t n a pończochy podw oiłby się tylko, to w prze
m yśle pończoszniczym m usiano by zw olnić p ew n ą liczbę robotników .
P oniew aż jed n ak kapitał, k tó r y ich Zatrudniał, n ie przestałby istnieć,
a jego posiadacze b ylib y za interesow ani w jego produkcyjnym Zastoso
w aniu. więc zd aw ało mi się, że zastosują go do produkcji jakiegoś in-
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ncgo pożytecznego d la społeczeństw a tow aru, na który na pew no nie
zabrakłoby pop y tu ... Skoro w ięc zdaw ało mi się, że p o p y t na pracę p o 
zostałby ta ki sa m ja k p rze d te m i że płace nie obniżyłyby się, sądziłem , iż
klasa pracująca, po d o b n ie jak inne klasy, uczestniczyłaby w korzyściach,
k tóre płyną z pow szechnej taniości tow arów w ynikającej ze sto so w an ia
maszyn.
T ak ie były i p o zo stają bez zm iany m oje poglądy, jeśli chodzi o w ła 
ściciela ziem skiego i k ap italistę. Jestem jed n ak przekonany, że za stęp o 
w anie pracy lu d zk ie j p rzez m a szyny b yw a często bardzo szk o d liw e dla
klasy ro b o tn ik ó w ” (tam że, str. 4 6 6 -4 6 8 ).

R icardo - 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 pierw ot
nie tkacza ręcznego, jenny [przędzarka mechaniczna] - przę
dzarza ręcznego, a kosiarka, m łocarnia, siew nik zastępują, być
może, the self-labouring peasant [chłopa, który sam pracuje
na roli] itd. W danym w ypadku nie tylko w yparty zostaje
robotnik, ale i jego narzędzie produkcji przestaje być kap ita
łem (w Ricardow skim znaczeniu). T aka zupełna lub ostatecz
na deprecjaq'a starego kapitału następuje też w tedy, kiedy
maszyny rew olucjonizują m anufakturę, k tó ra istniała przed ni
mi i opierała się jedynie na podziale pracy. O d rzeczy byłoby
mówić tu, że „stary k ap itał” nadal affords the same dem and
on labour [ujaw nia taki sam popyt na pracę].
T he „capital” w hich was em ployed by the hand-loom -w eaver, 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 m a 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 w arsztatach, które są już oparte
na produkcji maszynowej, w obec czego w zm aga się ich zauto
m atyzow anie; albo też w prow adza się w nich udoskonalone
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maszyny, które pozw alają bądź zw olnić część dotychczas za
trudnionych robotników , bądź stosować taką samą jak przed
tem ich ilość, w ytw arzającą jednak większy produkt. T o ostat
nie stanowi, of course [oczywiście], najpomyślniejszy w ypa
dek.
A by zmniejszyć możliwość nieporozum ień, należy rozróżniać
■dwie rzeczy: 1. the funds [fundusze] kapitalisty, który sto
suje maszyny i zw alnia robotników z pracy; 2. the funds spo
łeczeństwa, konsum entów tow arów tego kapitalisty.
ad. 1. Co się tyczy kapitalisty, który w prow adza maszyny,
to błędne i niedorzeczne jest tw ierdzenie, że może on w ykła
dać n a płacę roboczą ta k ą sam ą ilość kapitału jak przedtem .
(N aw et jeśli kapitalista zaciąga pożyczkę, powyższe tw ierdze
nie pozostaje n ad al rów nie niesłuszne - już nie w stosunku
do niego, lecz w stosunku do społeczeństwa.) Część swego
kapitału k apitalista przekształca w maszyny i inny capital
fixe, drugą część - w m atieres instrum entales, które nie były
mu przedtem potrzebne, a większą część - w m ateriał surowy,
jeżeli zakładam y, że ze zm niejszoną liczbą robotników pro d u 
kuje on więcej tow arów , a więc potrzeba mu też więcej m a
teriału surowego. W jego gałęzi produkcji k apitał zmienny,
czyli k ap itał w yłożony na płacę roboczą, zmniejszył się w sto
sunku do kapitału stałego. I ten stosunek pozostanie (prze
ciw nie, k ap itał zm ienny zm niejszy się jeszcze bardziej w sto
sunku do kapitału stałego, m ianow icie w skutek tego, że w raz
z akum ulacją rozwijać się będzie produkcyjna siła pracy) n a
w e t w tedy, kiedy przedsiębiorstw o kapitalisty ta k się na no
wym szczeblu produkcji rozszerzy, że będzie on mógł zatrudnić
znów wszystkich zwolnionych robotników , a naw et jeszcze
w iększą ich liczbę niż przedtem . (W ra z z akum ulacją jego k a
pitału będzie w przedsiębiorstw ie kapitalisty w zrastał popyt
n a pracę, w o w iele jednak mniejszym stopniu, niż akum uluje
się jego kapitał, a jego k apitał absolutnie nigdy nie będzie
ju ż takim źródłem popytu, jakim był przedtem . A le najbliższym
tego skutkiem jest wyrzucenie na bruk części robotników .}
Pow iedzą nam jednak, że popyt na robotników pozostanie
pośrednio bez zm iany, wzrośnie bowiem popyt na robotników
potrzebnych do budow y 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 w arsztatach mechanicznych zostanie for some tim e [przez
pewien czas] przedłużony ||7 3 8 | i że na razie ani jednego d o 
datkow ego robotnika nie będzie m ożna w nich zatrudnić. Su
rowiec - np. baw ełna - może nadchodzić z A m eryki i Chin
i d la usuniętych z pracy A nglików jest zupełnie obojętne, czy
w zrasta popyt na niggers or coolies [M urzynów bądź kulisów].
A le jeżeli się naw et założy, że surow iec jest krajow ego po
chodzenia, to rolnictw o będzie zatrudniało więcej kobiet i dzie
ci, będzie w nim potrzeba więcej koni itd., będzie się może
produkow ało więcej jednego produktu, a mniej jakiegoś in
nego. N ie pow stanie jednak popyt na zwolnionych robotni
ków, gdyż i tu, w rolnictwie, odbyw a się taki sam proces,
który w ywołuje nieustanne w zględne przeludnienie.
Prim a facie nie w ydaje się praw dopodobne, aby w prow a
dzenie maszyn zw alniało po stronie fabrykanta k apitał przy
pierwszej lokacie. W prow adzenie maszyn spraw ia tylko, że
kap itał fabrykanta znajduje inne zastosow anie, którego naj
bliższym wynikiem jest w edług samego założenia zwolnienie
robotników i przem iana części kapitału zmiennego w kapitał
stały.
a d 2. Po stronie społeczeństwa, w skutek potanienia tow aru
produkow anego przez maszynę, zw alnia się przede wszystkim
dochód; kapital o tyle tylko zw alnia się bezpośrednio, o ile
fabrykow any artykuł w chodzi jako elem ent produkcji do ca
pital constant. {Jeżeli w chodzi 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.} Je d n a część
zwolnionego dochodu zostanie skonsum owana w postaci tego
samego artykułu, bądź to dlatego, że jego potanienie udostęp
ni go nowym kategoriom konsum entów (zresztą, w tym wy
padku nie zwolniony dochód is expended on the article [wy
datkuje się na ów artykuł]), bądź też dlatego, że daw ni kon
sumenci będą spożywali więcej tego artykułu, który stał się
tańszy, np. cztery pary pończoch baw ełnianych zam iast jednej
pary. Inna część dochodu zwolnionego we w spomniany sposób
47 - M arks, Engels - D zieła, t. 26
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może służyć do rozszerzenia gałęzi produkcji, do której w pro
w adzono maszyny, albo do stw orzenia nowej gałęzi produkcji,
w której a d ifferent com modity is produced [wytwarza się
inny tow ar], albo też do rozszerzenia jakiejś gałęzi produkcji,
k tó ra już przedtem istniała. Bez w zględu na jego przeznacze
nie, dochód, zwolniony w e w skazany sposób i z pow rotem
przekształcony w kapitał, zaledw ie wystarczy', aby wchłonąć
tę część przyrostu ludności, która rokrocznie świeżo napływa
do każdej gałęzi produkcji, a przed którą przede wszystkim
zam knęła się stara gałąź produkcji. Jednakże być też może, iż
część zwolnionego dochodu zostanie w ym ieniona na produkty
zagraniczne albo skonsum ują ją robotnicy nieprodukcyjni. N ie
ma jednak bynajm niej koniecznego zw iązku m iędzy zw olnio
nym dochodem i zw olnionym i od dochodu robotnikam i.
Jednakże * cały swój w yw ód R icardo oparł na następują
cym niedorzecznym w yobrażeniu:
K ap itał fabrykanta w prow adzającego do produkcji maszy
ny is n ot set free [nie zostaje zw olniony]. O trzym uje tylko
inne przeznaczenie, i to takie przeznaczenie, w skutek którego
nie przekształca się on, jak przedtem , w płacę roboczą d ła
discharged w orkingm en [zwolnionych z pracy robotników ].
K ap itał ten przekształca się po części ze zmiennego w stały.
G dyby naw et część jego się zw olniła, to wchłonęłyby ją te
sfery produkcji, w których the discharged labourers nie mogą
pracować, a które w najlepszym w ypadku stanow ią schronisko
dla ich rem plaęants [zastępców].
A le rozszerzając stare trades lub zakładając nowe, zw olnio
ny dochód - jeżeli jego zw olnienie nie zostanie sparaliżow a
ne przez zwiększoną konsumpcję artykułu, który potaniał, bądź
jeżeli ów dochód nie ulegnie w ym ianie na zagraniczne środki
utrzym ania - 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
zam kniętą dla siebie ow ą starą gałąź produkcji, w której w p ro 
w adzono maszyny.

* W rękopisie-. 3. Jednakże. - R ed.
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A le oto na czym polega niedorzeczne założenie, stanowiące
ukrytą podstaw ę rozum ow ania R icarda:
Środki utrzym ania konsum ow ane przedtem przez robotni
ków, których obecnie zwolniono, istnieją przecież nadal i po
daw nem u znajdują się przecież na rynku. Z drugiej strony,
na rynku znajdują się rów nież te ręce robocze. A więc mamy
z jednej strony środki utrzym ania (a przeto i środki płatnicze)
d la robotników ,
óuvd[J.si [potencjalny] kapitał zmienny,
z drugiej zaś strony mamy nie zatrudnionych robotników . Ist
nieje tedy fund [fundusz] do uruchom ienia tych robotników .
Z najdą oni więc zajęcie.
Rzecz to nie do w iary, żeby naw et taki ekonom ista 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 utrzym ania, którym i można mu zapłacić for any
occupation w hatever [za tę lub ow ą robotę].
Przede wszystkim ow e środki utrzym ania bynajmniej nie
w ystępują wobec zwolnionych z pracy robotników jako k a
pitał.
Przypuśćmy, że w następstw ie w prow adzenia maszyn na
bruku znalazło się naraz 100 000 robotników . Przede wszyst
kim nie m a w tedy naw et cienia w ątpliw ości, ||7 3 9 | że znaj
dujące się na rynku agricultural products, które w ystarczają
przeciętnie na cały rok, a przedtem były przedm iotem 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 m ożna ich było eksportow ać? Poniew aż podaż
w zrosłaby w zględnie, w stosunku do popytu, ich cena obniży
łaby się, a w skutek tej obniżki ceny podniosłaby się ich kon
sumpcja, chociaż 100 000 zwolnionych robotników przym ierało
by głodem . N ie trzeba by tu naw et było spadku ceny owych
produktów . Będzie się ich może mniej im portow ało bądź w ię
cej eksportow ało.
Ricardo wychodzi z fantastycznego założenia, mniema bo
wiem , że cały mechanizm społeczeństwa burżuazyjnego skon
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struow any jest tak nicely [doskonale], że jeśli np. zw alnia się
z pracy dziesięciu robotników , ich środki utrzym ania, które
się teraz zwolniły, muszą być bezw zględnie skonsum owane
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 m nóstwa
ludzi na w pół zatrudnionych lub w ogóle pozbawionych p ra
cy, ludzi skazanych na nieustanną poniew ierkę na dnie spo
łeczeństwa, i jak gdyby k apitał istniejący w postaci środków
utrzym ania był wielkością stałą.
G dyby w skutek zmniejszającego się popytu spadła cena
rynkow a zboża, zm niejszyłby się k apitał (jego w yraz 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 w yrobów fabrycz
nych! W ciągu w ielu la t the hand-loom -w eavers w ere gra
dually starving [tkacze ręczni stopniowo w ym ierali z głodu],
a w tym samym czasie produkcja i eksport angielskich tkanin
baw ełnianych ogrom nie 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 stw arzanie nadm iaru ludności, który
w chłaniany jest jedynie w czasie gorączkowej prosperity, sta
nowi jeden z nieodzownych w arunków produkcji nowoczesne
go przemysłu. I nic nie stoi też tem u na przeszkodzie, że
równocześnie część kapitału pieniężnego leży bezczynnie, bez
zastosow ania, że równocześnie w skutek względnej n adprod u k 
cji spada cena środków utrzym ania i że równocześnie um ierają
z głodu robotnicy, których maszyny usunęły z pracy.
Rozumie się, że praca, która się zw olniła, musi pospołu ze
zw olnioną częścią dochodu lub kapitału in the long run find
its v en t in a new trad e [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] m ają ich rempla-
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ęants {zastępcy]. Pow stają wciąż nowe rozgałęzienia mniej lub
bardziej nieprodukcyjnych dziedzin pracy, w których w ydat
kuje się bezpośrednio dochód. D o tego dołącza się tw orzenie
du capital fixe (kolejnictwo itd.) i pow stająca dzięki niemu
możliwość of labour of superintendence [pracy nadzorującej];
dołącza się też produkcja przedm iotów zbytku itp., handel
zagraniczny, coraz bardziej różnicujący artykuły, na które w y
daje się dochód.
D latego też w ychodząc ze swego niedorzecznego punktu
w idzenia R icardo przypuszcza, że w prow adzenie maszyn tylko
w tedy szkodzi robotnikom , kiedy w skutek tego zmniejsza się
the gross produce [produkt brutto] (a przeto i gross revenue
[dochód b ru tto ]); podobny w ypadek m oże się oczywiście zd a
rzyć w w ielkim gospodarstw ie rolnym, kiedy jako siłę po
ciągową w prow adza się konie, konsumujące zboże, które do
tychczas spożywali robotnicy, bądź kiedy pola zbożowe prze
kształca się w pastw iska d la owiec itd. A le zupełnym absur
dem jest rozszerzanie powyższego w ypadku na przemysł we
właściwym znaczeniu tego w yrazu, 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 w arstw pośrednich m iędzy robotnikiem i kapitalistą.)
N a wskroś m ylna jest opinia, że pow iększona ilość (lub
w ogóle ilość) artykułów wchodzących w skład dochodu sama
przez się stanow i the fund [fundusz] d la robotników bądź
reprezentuje w obec nich kapitał. Je d n ą część tych artykułów
spożywają robotnicy nieprodukcyjni lub osoby, które nie są
robotnikam i. Inną ich część handel zagraniczny może z formy,
w której służą one za płacę roboczą - z ich prymitywnej for
my - przekształcić w taką form ę, w której w chodzą one do
dochodu bogaczy lub służą jako elem ent produkcji kapitału
stałego. W reszcie, sami zwolnieni z pracy robotnicy konsu
m ują pew ną część tych artykułów w w orkhouse [domu pracy],
w więzieniu, konsum ują w charakterze jałm użny bądź jako
skradzione dobro, bądź też jako w ynagrodzenie za nierząd,
który upraw iają ich córki.
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Niżej zestaw ię pokrótce tezy, w których Ricardo rozw ija
swą niedorzeczną koncepcję. Jak sam on oświadcza, za bo
dziec posłużyła mu tu rozpraw a Bartona, nad którą w ypadnie
nam więc zastanow ić się po przytoczeniu owych cytatów z R i
carda.
J|7401 Rozumie się samo przez się, że aby rokrocznie za tru d 
niać określoną liczbę robotników , należy produkow ać w ciągu
roku określoną ilość of food and necessaries. W wielkim
gospodarstw ie rolnym, w hodow li bydła itd. może się zd a
rzyć, że the net income [dochód netto] (zysk i renta) pow ięk
sza się, gdy tymczasem the gross income [dochód brutto],
ilość necessaries przeznaczonych na utrzym anie robotników ,
zm niejsza się. A le nie o to tutaj chodzi. Ilość artykułów wcho
dzących do konsumpcji albo - że użyjemy wyrażenia R icar
d a - artykułów wchodzących w skład gross revenue może być
pow iększona, ale w skutek tego niekoniecznie musi się po
większyć ta część artykułów , która przekształca się w kap itał
zmienny. Może się naw et zmniejszyć. W tedy konsum ują w ię
cej w charakterze dochodu kapitaliści, właściciele ziemscy,
ich retainers [sługi], klasy nieprodukcyjne, państw o, klasy
pośrednie (handlowcy) itd.
O to co leży u podstaw w yw odów R icarda (i B a rto n a ): R i
cardo w ychodził pierw otnie z założenia, iż wszelka akum ulacja
kapitału rów na się powiększeniu kapitału zmiennego i że d la 
tego popyt na pracę bezpośrednio w zrasta proporcjonalnie do
akum ulacji kapitału. Założenie to jest jednak błędne, gdyż
w raz z akum ulacją kapitału następuje zm iana jego składu or
ganicznego i stała część kapitału w zrasta w szybszym tem pie
niż część zm ienna. N ie w strzym uje to wszakże nieustannego
w zrostu dochodu pod względem wartości i ilości. A le z tego
pow odu nie w ykłada się na płacę roboczą odpow iednio po
większonej części łącznego produktu. K lasy i podklasy spo
łeczne, które nie utrzym ują się bezpośrednio z pracy własnych
rąk, w zrastają liczebnie i żyją lepiej niż przedtem , podobnie
w zrasta też liczba robotników nieprodukcyjnych.
N ie będziem y tu rozpatryw ali 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 elem entów składających się na w artość pro
duktu, powinien też dlatego w ykładać na surowiec większą
część kapitału w stosunku do ilości pracy, którą stosuje), do
chód ten bowiem nie m a bezpośrednio nic wspólnego z roz
trząsaną spraw ą. Z arów no jego kapitał, który rzeczywiście
został w chłonięty przez proces produkcji, jak i jego dochód
istnieją z początku w postaci p roduktów lub raczej tow arów
przez niego samego w ytw arzanych, np. w postaci przędzy, je
żeli k apitalista jest właścicielem przędzalni. Część tych tow a
rów (bądź pieniędzy, za które kapitalista je sprzedaje) prze
kształca on w maszyny, m atieres instrum entales i surowiec
(after the introduction of m achinery [po w prow adzeniu m a
szyn]), a więc nie w ypłaca jej już po daw nem u robotnikom
tytułem ich zarobków , czyli nie przekształca jej pośrednio
w środki u trzym ania robotników . O prócz niektórych w yjąt
ków z dziedziny rolnictw a, kapitalista będzie więcej niż przed
tem produkow ał tych tow arów , chociaż zw olnieni przezeń ro
botnicy przestali już być konsum entam i, a więc i dem anders
[nabywcami] jego wyrobów , czym byli przedtem . N a rynku
istnieje teraz większa ilość tych tow arów , mimo że przestały
one istnieć d la robotników throw n on the street [wyrzuconych
na bruk] alb.o nie istnieją już dla nich w takiej ilości jak
daw niej. Co się więc przede wszystkim tyczy własnego pro
duktu kapitalisty, to naw et w tedy, kiedy produkt ten w cho
dzi w skład konsumpcji robotnika, nie m a sprzeczności między
powiększeniem jego ilości i faktem , że część tego produktu
przestała już dla robotników istnieć w charakterze kapitału.
N atom iast większa część łącznego produktu musi teraz zastę
pować tę część kapitału stałego, która sprow adza się do m a
szyn, m atieres instrum entales i m ateriału surowego, czyli w ięk
szą niż przedtem część produktu łącznego musi wymieniać
się teraz na większą ilość tych elem entów reprodukcji. G dyby
zachodziła sprzeczność między powiększeniem się ilości to
w arów dzięki stosowaniu maszyn i zmniejszeniem się popytu,
który istniał przedtem na tow ar, w ytw arzany teraz przez te
maszyny (m ianowicie popytu ze strony robotników zw olnio
nych z pcacy), to in most cases [w większości w ypadków ] nie
można by w ogóle w prow adzać do produkcji maszyn. A więc
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ilość w ytwarzanych tow arów i ow a część tych tow arów , którą
przekształca się z pow rotem w płacę roboczą, nie znajdują się
w żadnym określonym stosunku lub koniecznym związku, je
żeli* rozpatryw ać sam kapitał, którego część przekształcona
zostaje nie w pracę najem ną, lecz w maszyny.
Co się nadto tyczy społeczeństwa, to odbyw a się w nim
proces zastępow ania jego dochodu lub raczej poszerzania g ra
nic tego dochodu przede wszystkim dzięki artykułow i, który
potaniał w skutek zastosow ania maszyn. D ochód ten może po
daw nem u be spent [być w ydatkow any] jako dochód, a jeśli
większa jego część przekształci się w kapitał, to istnieje już
przecież przyrost ludności (oprócz sztucznie w ywołanego n ad 
m iaru ludności), który może w chłonąć część dochodu prze
kształcającą się w kapitał zmienny.
A więc prim a 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 w ytw arzają artykuły w chodzące w skład
konsumpcji robotników , odbyw a się n adal w dotychczasowej
skali; tak jest niew ątpliw ie w chwili zw olnienia robotników .
Toteż o ile zwolnieni robotnicy reprezentow ali popyt na te
artykuły, popyt zmniejszył się, chociaż podaż się nie zmieniła.
Jeżeli więc to zm niejszenie popytu nie zostanie z innej strony
w yrów nane, to nastąpi spadek ceny danego tow aru (albo też
zam iast spadku ceny, na rynku może pozostać większa ilość
tow aru jako rezerw a na rok przyszły). G dyby zarazem o d 
pow iedni artykuł nie nadaw ał się do eksportu i popyt był
n ad al mniejszy niż przedtem , to zm niejszyłaby się reprodukcja
tego artykułu, niekoniecznie jednak m usiałby się zmniejszyć
||7411 k ap itał stosowany w tej sferze produkcji. P rodukow a
łoby się, być może, więcej mięsa lub więcej roślin technicz
nych, bądź w ykwintnych comestibles [w iktuałów ], mniej psze
nicy, a więcej owsa dla koni itd., albo mniej fustian jackets
[barchanowych kaftaników ], a więcej ubrań mieszczańskich
itd. Jednakże w cale nic m usiałby koniecznie nastąpić któryś
z tych skutków, gdyby dzięki potanieniu np. w yrobów baw eł
nianych robotnicy zatrudnieni w produkcji mogli więcej wy
datkow ać na żywność itd. M ożna w ytw arzać ta k ą samą jak
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przedtem , a naw et większą ilość tow arów - a w tej liczbie
z kategorii tych, co w chodzą w skład konsumpoji robotników chociaż mniej kapitału, mniejszą część łącznego produktu
przekształca się w k apitał zmienny, czyli w ydatkuje się na
płacę roboczą.
N ie można też powiedzieć, żeby d la producentów tych arty
kułów zw olniła 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 trud n iej
szych w arunkach, gdy ceny ich tow aru będą spadały. D latego
też obniżyłby się od razu w łasny dochód tych producentów ,
jak to bywa przy każdym spadku cen towarowych. N ie m ożna
jednak utrzymywać, że jakakolw iek część ich tow arów w ystę
pow ała w obec zwolnionych z pracy robotników w charakte
rze kapitału i że teraz „zw olniono” ją równocześnie z tymi
robotnikam i. W charakterze kapitału w ystępow ała w obec
zwolnionych robotników ta część tow aru w yprodukow anego
teraz za pom ocą maszyn, którą otrzym ywali oni w postaci
pieniędzy i wym ieniali na inne tow ary (środki utrzym ania),
a wobec tych tow arów robotnicy nie w ystępow ali jako kapitał,
lecz one występowały w obec ich pieniędzy jako tow ary. Jest
to więc zupełnie odm ienny stosunek. F arm er lub inny kapi
talista, którego tow ar robotnicy ci kupow ali za sw ą płacę ro
boczą, nie w ystępow ał w obec nich w charakterze kapitalisty
i nie zatru dniał ich jako robotników . Przestali oni tylko być
dla niego nabyw cam i, co praw dopodobnie - if not counter
balanced by other circumstances [jeżeli nie zrów now ażą tego
inne okoliczności] - może w yw ołać chw ilową 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 form ie, w której sprow adza się on do płacy
roboczej (bądź sprow adza się do niej tylko pośrednio i w
mniejszym stopniu).
W przeciwnym razie każdy, kto w skutek fatalnego trafu
pozostał bez grosza przy duszy, zw alniałby kapitał for his
own em ploym ent [który by jego samego zatrudnił].
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Przez gross revenue Ricardo rozum ie tę część produktu,
któ ra zastępuje płacę roboczą i surplus value [wartość do
datkow ą] (profits and rents), przez net revenue - surplus
produce, który identyczny jest z surplus value. Ricardo zapo
m ina tu, podobnie jak i w całej swej teorii ekonomicznej, że
część of gross produce pow inna zastępow ać w artość maszyn
i m ateriału surowego, słowem - kapitału stałego.
*

N astępujące niżej w ywody R icarda są ciekawe po części
ze w zględu na niektóre trafiające się w nich uwagi, a po
części dlatego, że m utatis m utandis m ają praktyczne znacze
nie d la great agriculture, zwłaszcza d la hodow li owiec. A więc
tu znów zarysowuje się granica produkcji kapitalistycznej.
Celem określającym tę produkcję bynajmniej nie jest produkcja
d la producentów (workm en [robotników ]), lecz jej w yłącz
nym celem jest the net revenue (profit and rent) [czysty d o 
chód (zysk i ren ta)], i to naw et w tedy, kiedy osiąga się go
kosztem wielkości tej produkcji, kosztem w ytworzonego kon
tyngentu tow arów .
„B łą d mój p o w stał w skutek przypuszczenia, że gdy tylko dochód
n etto społeczeństw a w zrasta, w zrasta też jego do ch ó d brutto. T eraz
w szakże m am p o dstaw y sądzić, że jed en fu n d u sz, któ ry jest źró d łem d o 
chod ó w w łaścicieli ziem skich i ka p ita listó w , m o że w zrastać, gdy ty m 
czasem inny fundusz, o d którego głów nie za le ży sytuacja klasy pracują
cej, m o że się zm niejszać. Z tego, jeżeli się nie m ylę, w ynika, że ta sama
przyczyna, k tó ra m oże zwiększyć dochód n e tto kraju, m oże rów nocze
śnie w y w o ła nadm iar ludności i pogorszyć sytuację ro b o tn ika ” (tam że,
stt. 4 6 9 ).
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N ależy przede wszystkim zaznaczyć, co następuje: Ricardo
przyznaje tu, że przyczyny, które pow iększają bogactwo kap i
talistów i właścicieli ziemskich, „m ogą w yw ołać nadm iar lud
ności", czyli że the redundancy [nadm iar] ludności lub over
population [przeludnienie] przedstaw iono 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 lan d 
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 w chodzą do konsumpcji k a
pitalistów i właścicieli ziemskich, nie w chodzi do konsumpcji
robotników . Z drugiej jednak strony niem al wszystkie pro
dukty, które w chodzą do konsumpcji robotników - in fact
plus ou moins [faktycznie mniej więcej] wszystkie te p ro 
dukty - w chodzą też do konsumpcji właścicieli ziemskich
i kapitalistów , w raz z ich retainers, hangers-on [sługami, pieczeniarzam i], psam i i kotam i. N ie należy w yobrażać sobie, że
m iałyby tu istnieć dw a w swej istocie odrębne fundusze ustalo
nej wielkości. W ażne jest to, jaki odpow iedni udział w tym
w spólnym funduszu m a każda ze stron. Cel produkcji k ap i
talistycznej sprow adza się do tego, aby za pom ocą danej ilości
of w ealth [bogactwa] uzyskać jak najw iększą ilość of surplus
produce, czyli of surplus value. Cel ten osiąga się dzięki temu,
że k ap itał stały rośnie stosunkowo prędzej niż k apitał zmien
ny, czyli dzięki temu, że jak najmniejszy kapitał zm ienny u ru 
cham ia ||7 4 2 | jak największy k apitał stały. W o w iele ogól
niejszym znaczeniu tedy, niż kwestię ujm uje tu Ricardo, ta
sama cause [przyczyna] spraw ia, że fund, z którego the ca
pitalists and landlords czerpią swe dochody, powiększa się
w skutek zm niejszenia się funduszu, z którego dochody czerpią
robotnicy.
N ie należy z tego wnioskować, że fundusz, z którego otrzy
mują dochody robotnicy, zm niejsza się absolutnie, lecz że
zmniejsza się tylko w zględnie, w stosunku do łącznego wy
niku ich czynności wytwórczych. I jest to jedyna w ażna spraw a
w związku z określeniem tej odpow iedniej części, któ rą
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przyw łaszczają sobie robotnicy z bogactw a stworzonego przez
nich samych.
„Przypuśćm y, że k ap italista stosuje kap ital w artości 20 000 f. szt.
i że p ro w ad zi łącznie g o spodarstw o farm era i fabrykę artykułów p ierw 
szej potrzeby. Przypuśćm y n astępnie, że z tego k ap itału ulokow ał on
7 00 0 f. szt. w k a p ita le trw ałym , czyli w budynkach, narzędziach itp.,
a p ozostałe 13 0 00 f. szt. zastosow ał jak o k ap itał obrotow y p rzezn a
czony n a utrzym anie pracy. Przypuśćm y w reszcie, iż zysk w ynosi 10°/o
i że w obec tego k a p itał k ap italisty pow raca corocznie d o sw ego p ie r
w otnego stanu spraw ności i przynosi zysk w w ysokości 2000 f. szt.
K ap italista rozpoczyna corocznie sw e operacje m ając w posiadaniu
żyw ność i artykuły pierw szej potrzeby w artości 13 000 f. szt., w szystko
to w ciągu roku sp rzed aje swym robotnikom za pow yższą sum ę pienięż
ną i w ciągu teg o sam ego okresu w ypłaca im w p ieniądzu ta k ą sam ą
sum ę tytułem zaro b k ó w . W końcu ro k u będzie on p o siad ał przyw rócony
przez ro b o tn ik ó w zasób żyw ności i arty k u łó w pierw szej potrzeby w a rto 
ści 15 000 f. szt. Z tego 2 0 0 0 f. szt. k ap italista sam skonsum uje lub
użyje tak , jak m u się będ zie p o d o b ało ".

{ Istota o f surplus value w yrażona tu jest w sposób n ader
plastyczny. U stęp ten znajduje się na str. 469/470 pracy R i
carda.}
„Jeśli chodzi o te p ro d u k ty, to p ro d u k t brutto za ten ro k wynosi
15 000 f. szt., p ro d u k t zaś n e tto 2000 f. szt. Przypuśćm y teraz, że
w następnym ro k u k ap italista połow ę swych ro b o tn ik ó w zatru d n i przy
budo w ie m aszyny, a d ru g ą p ołow ę, jak zw ykle, w produkcji żywności
i arty k u łó w pierw szej potrzeby. W ciągu tego roku w ypłaci on, jak
zw ykle, sum ę 13 0 00 f. szt. tytułem zarobków robotniczych i sprzeda
swym ro b o tn ik o m za tę sam ą sum ę żywność i artykuły pierw szej po
trzeby. Ja k jed n a k b ędzie p rzed staw iała się spraw a w roku następnym ?
Przez czas, k tó ry p o trw ałab y budow a m aszyny, uzyskano by tylko
połow ę zw ykłej ilości żyw ności oraz artykułów pierw szej potrzeby i re
prezentow ałyby one ty lk o połow ę w artości, k tó rą m iała w ytw orzona
przed tem ilość. W artość m aszyny w ynosiłaby 7500 f. szt., w artość zaś
żyw ności i arty k u łó w pierw szej potrzeby rów nież 7500 f. szt., a zatem
kap itał należący d o k ap italisty byłby takiej samej w ielkości jak p rzed 
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tem , oprócz bow iem tych dw óch w artości k ap italista posiadałby jeszcze
k ap itał trw ały w artości 7000 f. szt., co uczyniłoby razem 20 000 f. szt.
k ap itału i 2000 f. szt. zysku. P o potrąceniu tej ostatniej sumy przezna
czonej n a pokrycie w łasnych w ydatków k ap italisty pozostałoby mu na
dalsze op eracje nie w ięcej niż 5500 f. szt. k ap itału obrotow ego. A więc
środki k ap italisty przeznaczone na zatru d n ien ie pracy zm niejszyłyby się
z 13 000 d o 5500 f. szt. i w skutek tego zb ę d n a stałaby się cala praca,
któ rą p rzed tem zatrudniał ka p ita l w ynoszący 7500 f. sz t."

{A le stałoby się to ta k ie w tedy, kiedy by za pomocą tej
maszyny kosztującej 7500 f. szt. w yprodukow ano teraz zu
pełnie tak ą sam ą ilość produktów , jak w yprodukow ano przed
tem stosując k apitał zm ienny w wysokości 13 000 f. szt. Jeżeli
założymy, że zużycie maszyny rów na się w ciągu roku jednej
dziesiątej, czyli 750 f. szt., to w artość produktu, k tó ra w yno
siła przedtem 15 000 f. szt., rów nałaby się teraz 8250 f. szt.
(Pom ijam y zużycie pierw otnego kapitału trw ałego w wyso
kości 7000 f. szt., o którego zastąpieniu Ricardo w ogóle nie
w spom ina.) W tej sumie 8250 f. szt. kw ota 2000 f. szt. sta
now iłaby zysk, podobnie jak przedtem stanow iła zysk z sumy
15 000 f. szt. F arm er w ygrałby na tym, gdyby konsumował
sam food and necessaries w charakterze dochodu. W ygrałby
również, gdyby mógł dzięki tem u obniżyć płace robotników ,
których zatrudnia u siebie, i część jego kapitału zmiennego
zw olniłaby się. Jest to ta część kapitału zm iennego, która to
a certain degree [do pewnego stopnia] mogłaby zastosować
now ą pracę, ale tylko dlatego, że obniżyłaby się realna płaca
tych robotników , którzy pracują nadal. W ten sposób - kosztem
pracujących robotników - można by zatrudnić ponow nie nie
w ielką część zwolnionych. A le okoliczność, że ilość produktów
byłaby tak a sam a jak przedtem , nie mogłaby się zwolnionym
robotnikom na nic przydać. G dyby płaca robocza pozostała
bez zm iany, nie zw olniłaby się żadna część kapitału zm ienne
go. W artość produktu - 8250 f. szt. - nie podniosła się z tego
pow odu, że reprezentuje tyleż necessaries and food, ile repre
zentow ało przedtem 15 000 f. szt. F arm er m usiałby sprzedać
swój p ro d u kt za 8250 f. szt., po części, aby zastąpić zużycie
maszyn, a po części, aby zastąpić swój k apitał zmienny. G d y 
743

Rozdział osiemnasty

by to potanienie of food and necessaries nie wyw ołało 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 k tó
rej it is expended on food and necessaries [w ydatkuje się go
na środki w yżywienia i artykuły pierwszej potrzeby]. Pew na
część robotników nieprodukcyjnych oraz produkcyjnych itd.
m iałaby bardziej dostatnie życie. V oilä tout [O t i wszystko],
(T a część robotników mogłaby też oszczędzać, ale jest to
zawsze action in the future [akcja odłożona na czas przyszły].)
Zw olnieni z pracy robotnicy nadal szukaliby darem nie zajęcia,
chociaż tak samo jak przedtem istniałaby fizyczna możliwość
ich utrzym ania. A le i w reprodukcji stosow’ano by taki sam
k ap itał jak przedtem . A le część produktu (wartość jego obni
żyła się), k tóra istniała przedtem w charakterze kapitału, istnie
je teraz w charakterze dochodu.}
„Z m niejszona ilość pracy, k tó rą m oże zatru d n ić kapitalista, m usi oczy
wiście w ytw orzyć za pom ocą m aszyny - po p o trąceniu kosztów jej n a 
praw y -

w artość w wysokości 7500 f. szt., tzn. m usi zastąpić kap ital

obrotow y w raz z zyskiem z łącznego k ap itału w ynoszącym 2000 f. szt.
Jeśli jed n ak to n astąp i, ||7 4 3 | jeśli dochód n etto nie zm niejszy się, to
cóż za znaczenie m a d la kap italisty okoliczność, że w artość dochodu
b ru tto ró w n a się 3 0 0 0 f. szt., 10 000 f. szt. b ąd ź też 15 000 f. sz t.? ”

(Jest to bezw zględnie słuszne. W ielkość of the gross income
jest d la kapitału spraw ą zupełnie obojętną. Interesuje go je
dynie the net income.)
„W

tym

w ięc

w ypadku

w artość

p ro d u k tu

b ru tto

zm niejszy

się

z 15 000 f. szt. do 7500 f. szt., m im o że w artość p ro d u k tu n etto nie
zm niejszyła się, a jego zdolność nabyw ania tow arów m ogła była znacz
nie w zrosnąć. P oniew aż zaś m ożność zapew nienia ludności utrzym ania
i zatrudnienia pracy za leży za w sze od w ielkości p ro d u k tu brutto danego
narodu, a nie o d w ielko ści p ro d u ktu n e tto ”

(S tą d 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 R icardo rozpoczyna
następującym i słow am i:
„A d am Sm ith stale p rzecenia korzyści, k tó re kraj czerpie z wysokiego
dochodu bru tto , w p o rów naniu z korzyściam i płynącym i z w ysokiego
dochodu n e tto ” (tam że, str. 4 1 5 )} , „ popyt na pracę b ędzie nieuchronnie
m usiał się zm niejszyć, p o w sta n ie nadm iar ludności, a klasa robotnicza
skazana będzie n a niedolę i ubóstw o” .

(A więc labour becomes redundant [praca staje się zbytecz
n ej, gdyż the dem and for labour diminishes, and th a t dem and
diminishes in consequence of the developm ent in the produc
tive powers of labour [popyt na pracę zm niejsza się, a popyt
zm niejsza się w skutek rozwoju produkcyjnej siły pracy]. O sta t
nie zdanie znajduje się u R icarda na str. 471).
„P o n iew aż jed n ak m ożność oszczędzania części dochodu w celu d o 
dania je j d o ka p ita łu m usi zależeć o d tego, w ja k im stopniu dochód
n etto w ystarcza, aby zaspokoić potrzeby k ap italisty -

ob n iżka cen to 

w arów w s k u te k zastosow ania m aszyn przyczyniłaby się nieuchronnie do
tego, że k ap italista, k tórego potrzeby w cale by się nie zm ie n iły” {but
his w ants enlarge [ale jego potrzeby ro sn ą]}, „m iałby w ię k szą m ożność
oszczędzania, czyli b yło b y m u łatw iej przekształcać d o eb ó d w ka p ita ł”.

{W myśl powyższego część kapitału - nie, kiedy chodzi
o w artość, lecz kiedy chodzi o w artości użytkowe, o m aterialne
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 zm ienny wyłożono
13 000 f. szt., w eszła do konsumpcji robotników zatrudnionych
przez farm era i ta część produktu stanow iła część jego kapita
łu. W skutek w prow adzenia do produkcji maszyn w ytw arza
się w myśl naszego założenia tyleż produktu, co przedtem , ale
jego w artość wynosi już tylko 8250 f. szt. zam iast poprzednich
15 000 f. szt. I ten produkt, który stał się tańszy, w chodzi
w przeważnej części bądź do dochodu farm era, bądź też do
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dochodu nabyw ców of food and necessaries. K onsum ują oni
teraz część produktu w charakterze dochodu, część, którą
w praw dzie także konsumowali przedtem w charakterze do
chodu the labourers farm era (zwolnieni teraz z pracy), farm er
konsum ow ał ją jednak w sposób przemysłowy w charakterze
kapitału. W skutek tego w zrostu dochodu, w yw ołanego przez
to, że część produktu, k tó rą konsum ow ano przedtem w cha
rakterze kapitału, konsum uje się teraz w charakterze dochodu,
mamy do czynienia z pow staw aniem nowego kapitału i z po
w rotną przem ianą dochodu w k ap itał.)
„A le w raz z każdym pow iększeniem k ap itału kapitalista zatrudniałby
więcej ro b o tn ik ó w ”

{ w ka żd y m razie nie proporcjonalnie do increase [wzrostu]
kapitału, to the w hole extent of th a t increase. Perhaps he
w ould buy m ore horses, or guano, or new im plem ents [do
tego w zrostu w całym jego zakresie. K upiłby on może więcej
koni, bądź guana, bądź nowych narzędzi]}
„ i d lateg o część lu d zi, któ rych Z p o czą tku usunięto z pracy, otrzym a
p ó źn ie j zatrudnienie. G d y b y Zaś w zro st produkcji w s k u te k zastosow ania
m aszyn b y l ta k znaczny, ż e ja ko p ro d u k t n etto w y tw o rzo n o b y rów nie
Znaczną ilość żyw n o ści i a rtyku łó w p ierw szej p o trzeby, jaką uzyskiw ano
p rze d te m w postaci p ro d u k tu brutto, to istniałaby w te d y ta ka sam a m o ż
ność zatru d n ien ia całej ludności i dlatego je j nadm iar nie byłby w cale
nieuchronnym zja w isk ie m ” {but possibly an d probably 1 [ale m ożliwym
i p raw d o p o d o b n y m i]} (tam że, str. 4 6 9 -4 7 2 ).

W ostatnich w ierszach Ricardo mówi więc to, na co już wy
żej zwróciłem uwagę. Po to, aby tą drogą przekształcić dochód
w k ap itał, przekształca się przedtem k apitał w dochód. A lbo
jak to jest w yrażone u R icarda: z początku the net produce
pow iększa się kosztem of the gross produce, aby potem znów
część of n et produce przekształcić z pow rotem w gross pro
duce. Produce is produce [Produkt jest produktem ]. N e t an d
gross - nic tu nie zm ienia (chociaż przeciw staw ienie tych po
jęć może rów nież oznaczać, że nadw yżka ponad w y d a 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 w ynalezieniu m aszyn i ich stosow aniu
m oże tow arzyszyć zm niejszenie się p ro d u k tu brutto. I kiedykolw iek to
nastąpi, k lasa p racująca b ęd zie poszkodow ana, pew na bow iem jej część
traci zajęcie i p o w sta n ie nadm iar ludności w porów naniu z funduszam i
przeznaczonym i na je j za tru d n ien ie" (tam że, str. 4 7 2 ).

A le the same may and in m ost instances [|744| w ill be the
case, even if the gross produce rem ains the same or enlarges;
only th a t p a rt of it, form erly acting as variable capital, is now
being consumed as revenue [to samo może się zdarzyć - i zd a
rza się w większości w ypadków - naw et w tedy, kiedy ilość
produktu brutto nie zm ienia się lub pow iększa się; różnica po
lega tylko na tym, że część produktu brutto, k tó ra przedtem
była czynna jako kapitał zmienny, zostaje teraz skonsumo
w ana jako dochód].
N ad następującym potem u R icarda (str. 472-474) niedo
rzecznym przykładem z fabrykantem sukna, który w skutek
w prow adzenia maszyn zmniejsza produkcję w swej fabryce,
zbyteczne byłoby zastanaw iać się tutaj.
„Jeżeli pogląd y te są słuszne, to w ynika z nich, co następ u je:
1. W ynalezienie i pożyteczne zastosow anie m aszyn w y w o łu je za w sze
w zro st p ro d u k tu n etto kraju, chociaż po

upływ ie krótkiego odstępu

czasu nie m oże zwiększyć i nie zw iększy w artości tego p ro d u k tu n e tto " .

It w ill always increase th a t value w henever it diminishes
the value of labour [Zwiększa zawsze tę w artość, jeżeli zmniej
sza w artość pracy].
„2. P ow iększenie p ro d u k tu netto k raju m oże iść w parze ze zm niej
szeniem jego p ro d u k tu b ru tto , pobudki zaś skłaniające do stosow ania
m aszyn w ystarczają zaw sze, aby stosow anie to zapew nić, jeśli pow iększy
48 - M arks, Engels - D zieła, e. 26
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ono p ro d u k t n e tto , m im o że m oże, a częstokroć musi, zm niejszyć zaró w 
no ilość, ja k i w arto ść p ro d u k tu brutto.
3. Rozpow szechniony w śró d klasy pracującej pogląd, że stosow anie
m aszyn szkodzi częstokroć jej interesom , nie jest owocem przesądów
i błędów , lecz zgodny jest ze słusznymi zasadam i ekonom ii politycznej.
4. Je śli u d o skonalenie środków produkcji osiągnięte dzięki stosow a
niu m aszyn pow iększy p ro d u k t n etto k raju w ta k w ielkim stopniu, że
p ro d u k t b ru tto się n ie zm niejszy (m am zaw sze na m yśli ilość tow arów ,
n ie zaś ich w arto ść), to p o praw i się sytuacja wszystkich klas. W łaściciel
ziem ski i k ap italista zyskają n a tym , nic d latego jednak, że powiększy
się re n ta i zysk, lecz dzięki korzyściom w ynikającym z fak tu , że taką
sam ą ren tę i tak i sam zysk b ęd ą w ydaw ali na tow ary, których w artość
znacznie się zm niejszyła"

(teza ta jest zaprzeczeniem całej doktryny Ricarda, w edług
której potanienie of necessaries, a w skutek tego także of wages
raises profits [płacy roboczej podnosi zysk], gdy tymczasem
maszyny, które na tych samych gruntach pozw alają otrzym y
wać większe plony za pom ocą mniejszego nakładu pracy, must
low er ren t [muszą obniżać rentę]),
„sytuacja zaś klasy pracującej też się znacznie p o p ra w i; po pierw sze

Z powodu Zwiększonego popytu na służbę domową"

(cudow ne to zapraw dę następstw o w prow adzenia maszyn, że
znaczna część klasy pracującej płci obojga zamieni się w słu
żących) ;
„p o drugie, za spraw ą bodźca do poczynienia oszczędności z dochodów ,
którego źródłem jest ta k znaczny w zrost p ro d u k tu netto , i po trzecie,
z p o w o d u niskiej ceny w szystkich artykułów konsum pcji, na k tó re ro 
botnicy w y d ają sw e place” {and in consequence of w hich th eir wages
w ill be red u ced [i k tó ra to niska cena pociągnie za sobą obniżkę plac
roboczych]}, (tam że, str. 4 7 4 /4 7 5 ).

Burżuazyjno-apologetyczne ujęcie zagadnienia maszyn wcale
tego nie neguje,
1. że maszyny to tu, to ówdzie, ale nieustannie m ake a p art

748

Miscellanea o Ricardzie

of the population redundant [spraw iają, że część ludności sta
je się zbyteczna] i wyrzucają na bruk część ludności robotni
czej; w yw ołują przeludnienie (a przeto obniżkę płacy roboczej
w niektórych sferach, to tu, to ów dzie), nie dlatego, że ludność
szybciej w zrasta niż środki utrzym ania, lecz dlatego, że szyb
kie w zrastanie środków utrzym ania w skutek w prow adzenia
maszyn do produkcji pozw ala na w prow adzenie jeszcze w ięk
szej ilości maszyn i na zmniejszenie w zw iązku z tym bezpo
średniego popytu na pracę. Przeludnienie pow staje więc nie
dlatego, że fundusz społeczny się zmniejsza, lecz dlatego, że
w konsekwencji pow iększania 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 ow a apologetyka neguje
fak t uciemiężenia samych robotników zatrudnionych przy m a
szynach oraz niedolę tych robotników pracy ręcznej i rzem ieśl
niczej, których maszyny w yparły z pracy i skazały na zagładę.
O czym apologetyka - i partly [po części] słusznie - assures
[zapew nia], to \po pierw sze] o tym, że dzięki maszynom
(i w ogóle dzięki rozwojowi produkcyjnej siły pracy) the net
revenue (profit and rent) tak w zrasta, iż bourgeois odczuw a
potrzebę pow iększenia dotychczasowej liczby of m enial ser
vants [służby dom ow ej] ; jeżeli dawniej m usiał on znaczniejszą
część swego produktu w ykładać na productive labour [pracę
produkcyjną], to może teraz więcej w ykładać na unproductive
labour [pracę nieprodukcyjną], w obec czego pow iększa się
liczba służących i innych robotników , którzy utrzym ują się ze
środków klasy nieprodukcyjnej. Piękna to zaiste perspektyw a,
że w rosnącym tem pie pew na część robotników zam ienia się
w służących. Rów nie pocieszające d la robotników jest i to, że
w skutek pow iększania 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] w spółzaw odniczą w w y
zysku pracy z interesam i klas upraw iających bezpośredni w y
zysk.
Po drugie-, apologetyka burżuazyjna zapew nia, że za spraw ą
bodźca, który otrzym uje akum ulacja, w nowo powstałych w a
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runkach - w ym aga się teraz mniej pracy żywej w stosunku do
pracy minionej - wchłonięci zostają przez produkcję również
i usunięci z pracy, spauperyzow ani robotnicy lub przynajmniej
zastępująca ich część przyrostu ludności, ||7 4 5 | bądź w skutek
rozszerzenia produkcji w samych przedsiębiorstw ach budow y
maszyn, bądź też w pośrednich trades [gałęziach produkcji],
które okazały się niezbędne i pow stały ze w zględu na rozsze
rzenie przedsiębiorstw budow y maszyn, bądź wreszcie in new
fields of em ploym ent opened by the new capital, and satis
fying new w ants [przez now e dziedziny stosow ania pracy, k tó 
re pow stały dzięki nowemu kapitałow i i czynią zadość nowym
potrzebom ]. T ak przedstaw ia się ow a druga w spaniała p er
spektyw a: the labouring class m a znosić wszelkie „tem porary
inconveniences” - throw ing out of labour, displacem ent of la 
bour an d capital [„przem ijające niedogodności” - bezrobocie,
przenoszenie pracy i kapitału z jednej gałęzi produkcji do
drugiej] - ale za to nie kła dzie się przecież kresu pracy najem 
ne); w ręcz przeciw nie, praca najemna ulega reprodukcji w co
raz to w iększej skali i wzrasta absolutnie, m im o że zm niejsza
się względnie, w stosunku do zwiększającego się łącznego ka 
pitału, któ ry ją zatrudnia.
Po trzecie-, apologetyka burżuazyjna zapew nia, że w skutek
stosow ania maszyn konsum pcja staje się bardziej w yrafinow a
na. Potanienie artykułów zaspokajających najpilniejsze potrze
by pozw ala na rozszerzenie zakresu produkcji przedm iotów
zbytku. W ten sposób przed robotnikam i otw iera się trzecia
w spaniała perspektyw a: to w in their necessaries, the same
am ount of them , the same num ber 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 d e
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 sam a liczba robotników spraw i, że w yż
sze klasy będą mogły rozszerzyć zakres swych przyjemności,
uczynić je bardziej w yrafinow anym i i urozmaiconym i, pogłę
biając w ten sposób ekonomiczną, społeczną i polityczną prze
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paść, która dzieli robotników od owych lepszych klas. T akie
to w spaniale perspektyw y i godne zazdrości następstw a 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 w ydaw ać na artykuły
zbytku, a przeznaczono n a utrzym anie służących”

(tam że, str. 4 7 6 ).

A lbow iem zarów no w tedy, kiedy kupuję m eble, jak i w tedy, kiedy trzy
m am m enial servants [służbę dom ow ą], stw arzam tym sam ym w g rani
cach pew nej sumy p o p y t n a tow ary i urucham iam w jednym w ypadku
tak ą sam ą w przybliżeniu ilość of pro d u ctiv e labour, ja k i w drugim ;
a le w drugim w y p ad k u I a d d [dodaję] now y p opyt „d o dotychczaso
w ego popytu n a ro b o tn ik ó w , a te n w zrost popytu nastąpiłby jedynie
dlateg o , że w ybrałem ta k i w łaśnie sposób w ydaw ania m ojego d ochodu”
(tam że, str. 4 7 6 ).

T o samo w idzim y też w tedy, kiedy kraj utrzym uje large
fleets an d arm ies [liczną flotę i arm ię].
„C zy d o ch ó d zostanie w ydany

w

pierw szy

czy w

drugi

sposób,

w p ro d u kcji za trudniono b y ta ką sam ą ilość pracy, albow iem w ytw orze
nie żyw ności i odzieży d la żołnierza i m arynarza w ym agałoby takiej sa 
mej ilości pracy produkcyjnej, ja k w ytw orzeni
tow aró w . Je d n ak że w o k resie w ojny p o w stalb,

' irdziej zbytkow nych
odatkow y popyt na

żołnierzy i m arynarzy i d lateg o w ojna, k tó rą prow adzi się kosztem d o 
chodu, a n ie k ap itału

k raju ,

sprzyja przyrostow i

ludności”

(tam że,

str. 4 7 7 ).
„T rze b a tu w spom nieć o jeszcze jednym w ypadku, kiedy sum a d o 
chodu n etto , a n a w et doch o d u brutto m o że p o w iększyć się, a jednocze
śnie zm niejszy się p o p y t n a p racę. Z d arza się to w ted y , kiedy pracę
ludzk ą zastęp u je praca koni. G dybym na swojej farm ie zatru d n iał stu
ro bo tn ik ó w i d oszedł d o w niosku, że żywność, k tó rą otrzym uje pięć
dziesięciu ro b o tn ik ó w , m ógłbym przeznaczyć na utrzym anie koni i przez
to uzyskać - p o potrącen iu pro centu od k ap itału w yłożonego na nabycie
koni - w iększą ilość p ro d u k tó w surowych, to byłoby d la m nie korzystne
zastąp ić ro b o tn ik ó w końm i i d latego postąpiłbym w tak i w łaśnie sposób.
N ie byłoby to jed n ak korzystne d la robotników , jeśli bow iem mój do
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chód nie pow iększy się w takim stopniu, abym m ógi zatrudnić zarów no
robotników , jak i konie, to o czyw iste jest, ż e pow stanie nadm iar lu d 
ności, a ogólne położenie ro b otników ulegnie pogorszeniu. O czyw iste
jest, że ro b o tn ik o w i w żadnym razie nie u d a się znaleźć zatrudnienia
w ro ln ictw ie” (w hy n o t? if th e field o f agriculture w as enlarg ed ? [cze
m u n ie? jeżeli pow iększył się obszar gruntów u p ra w n y c h ? ]); „jeśli je d 
nak p ro d u k t ziem i w zrośnie w skutek zastąpienia robotników końm i, to
otrzym a on, być m oże, zatru d n ien ie w przem yśle lub w ch arakterze słu
żącego” (tam że, str. 4 7 7 /4 7 8 ).

D w ie tendencje krzyżują się nieustannie; [po pierwsze] ten
dencja, aby kosztem jak najmniejszego nakładu pracy w ytw o
rzyć ta k ą sam ą lub w iększą ilość tow arów , taki sam lub w ięk
szy net produce, surplus value, net revenue; po w tóre - ten
dencja, aby zatrudniać jak największą liczbę robotników (któ
ra jednak pow inna być jak najm niejsza w stosunku do ilości
produkow anych przez nich tow arów ), gdyż na danym szczeblu
rozwoju siły wytwórczej rośnie ilość of surplus value and of
surplus produce w raz z ilością zastosowanej pracy. Pierw sza
z tych tendencji w yrzuca robotników na bruk i w ywołuje n ad 
m iar ludności, druga ponow nie ich w chłania i absolutnie roz
szerza the wages-slavery [niewolę pracy najem nej]. T oteż ro
botnik skazany jest wciąż na bardzo niepew ny los, lecz nigdy
nie może go uniknąć. D latego uw aża 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 takim i
oto sprzecznościami boryka się w tym rozdziale Ricardo. Je d 
no zapom ina on uwypuklić, ||7 4 6 | m ianowicie nieustanny
w zrost liczebności klas średnich, które znajdują się pośrodku,
między w orkm en [robotnikam i] z jednej strony a kapitalistam i
i właścicielam i ziemskimi z drugiej, i które w coraz większym
stopniu bezpośrednio żywią się kosztem dochodu, stanow ią nie
znośny ciężar d la ludu roboczego, tej podstaw y społeczeństwa,
i w zm agają trw ałość pozycji społecznej i siłę of upper ten thou
sand [wyższych dziesięciu tysięcy].
Uwiecznienie owej wages-slavery za pomocą stosow ania m a
szyn służy burżuazji za „apologię” tych samych maszyn.
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„N ad m ien iłem też wyżej, że wzrost dochodu netto wyrażonego w to
warach, stanowiący Zawsze skutek udoskonalenia maszyn, przyczynia się
do now ych oszczędności i do nowej akum ulacji. T rzeb a pam iętać, że

oszcZędnoici te n arastają corocznie i muszą w krótkim czasie stworzyć
fundusz Znacznie większy od dochodu brutto, który utracono pierwotnie
w skutek wynalezienia m aszyny, p opyt na pracę będzie w tedy tak i sam
jak p rzed tem , a sytuacja lu d u b ędzie się nadal popraw iać dzięki w zrosto
wi oszczędności, n a k tó re w ciąż pozw alać będzie w zrost dochodu n etto "
(tam że, str. 480).

Z początku zm niejsza 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 w ładzę
kapitału, aby po very serious disturbances [bardzo poważnych
perturbacjach] otrzym ać zezwolenie • na pow tórzenie tego sa
mego procesu w większej skali.
„ W raz z każdym pow iększeniem k ap itału i liczby ludności żywność
na ogół drożeje, gdyż coraz tru d niej ją produkow ać” (str. 4 7 8 /4 7 9 ).

Z araz potem Ricardo kontynuuje:
„W sk u tek w zrostu cen żywności n astąp i w zrost płac, każdy zaś w zrost
przejaw iać b ędzie 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).
płac

W ten sposób maszyna jest środkiem przeciw the rise of la
bour [wzrostowi ceny pracy].
„C hcąc w yjaśnić sam ą zasadę, założyłem , że w ynalazek udoskonalonej
m aszyny n astęp u je nagle i zn ajduje szerokie zastosow anie; w rzeczy
w isto ś c i jed n ak w ynalazków do konuje się stopniow o i raczej w yw ierają
one w pływ n a zastosowanie zaoszczędzonego już i zakumulowanego ka
pitalu niż na wycofywanie kapitału Z dotychczasowego zastosowania"
(tam że, str. 4 7 8 ).
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T he tru th is, th a t it is not so much the displaced labour as
rath er the new supply of labour - the p a rt of the growing po
pulation w hich was to replace it - w hich, by the new accumu
lations, gets for itself new fields of em ploym ent opened
[Sprawa tak się m a w rzeczywistości, że nie tyle jest to siła
robocza zw olniona z pracy, co jej now a podaż - ta część przy
rostu ludności, któ ra pow inna była zastąpić zwolnionych ro
botników - przed którą now a akum ulacja otw iera nowe dzie
dziny zatrudnienia],
„ W A m eryce i w ielu innych krajach, w których łatw o uzyskać dla
ludzi

żyw ność,

p o k u sa

stosow ania

m aszyn

jest

o

w iele

m niejsza”

(nigdzie, prócz A m eryki, nie stosuje się ich ta k m asow o i, że ta k p o 
w iem , rów nież d la p o trzeb dom ow ych) „niż w A nglii, gdzie żywność
jest droga i d o jej w ytw orzenia potrzeba dużo pracy” .

{A m eryka, k tó ra m a w użyciu stosunkowo o w iele więcej
maszyn niż A nglia, w here there is always a red u n d an t popu
lation [gdzie wciąż istnieje nadm iar ludności], stanow i w łaśnie
przykład tego, w jak małym stopniu stosowanie maszyn zależy
from the price of food [od ceny środków wyżyw ienia], cho
ciaż m oże zależeć od względnego w an t of labour [braku siły
roboczej], jak to w idzim y w Ameryce, w której stosunkowo
nieliczna ludność rozproszona jest na ogromnych obszarach.
T ak np. czytamy w piśmie „ Standard.” z dnia 19 września
1862 r. w artykule o w ystaw ie 1Ш1:
„C zło w iek jest zw ierzęciem , k tó re w ytw arza m aszyny... Jeżeli uw aża
się, że A m erykanin stanow i w zór człow ieka, to pow yższa definicja jest...
bez zarzutu. Je d e n z k ardynalnych p u nktów w system ie postępow ania
A m erykanina polega n a tym , aby nic nie robić rękam i, co m ożna w yko
nać za pom ocą m aszyny. Poczynając od poruszania kołyski aż po zro
bienie trum ny, o d d o jen ia krow y po trzebież lasu, o d przyszyw ania
guzika po głosow anie n a prezydenta -

niem al do tego wszystkiego

A m erykanin w ynalazł jak ąś m aszynę. W ynalazł m aszynę, aby oszczę
dzić sobie tru d żucia jed zen ia... N ie z w y k ły brak siły roboczej, a przeto
jej w ysoka w arto ść” {d esp ite th e low v alu e o f food [m im o niskiej w ar
tości środków w yżyw ienia]}, „ja k i pew ien w rodzony spryt pobudzały
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tego

ducha

w ynalazczości...

M ów iąc

ogólnie,

maszyny

w ytw orzone

w A m eryce m ają niższą w arto ść niż m aszyny skonstruow ane w A nglii...
N a ogól są one raczej śro d ka m i zaradczym i, pozw alającym i na oszczę
dza n ie pracy, niż w ynalazkam i um ożliw iającym i w ykonanie tego, co
dotychczas było niem ożliw e” {A parow ce?} ... [N a w ystaw ie] „w stoisku
S tan ó w Z jednoczonych eksponuje się odziarniarkę baw ełny E m ery'ego.
W ciągu w ielu la t po w p ro w adzeniu w A m eryce upraw y baw ełny zb io 
ry jej były b ard zo niew ielkie, nie tylko dlatego, że p opyt na baw ełnę
był raczej ograniczony, lecz i d latego, że kło p o t, który spraw iało oczy
szczanie jej za pom ocą pracy rą k ludzkich, nie przyczyniał się w cale do
zyskow ności plantacji. K ied y jed n ak E li W hitney dokonał w ynalazku
piłow ej o d ziarn iark i baw ełny, ||7 4 7 | pow ierzchnia upraw y natychm iast
się p o w iększyła i to pow iększanie się pow ierzchni trw a po dzień d z i
siejszy niem al w ed łu g po stęp u arytm etycznego. N ie będzie to nap raw d ę
p rzesad ą, k iedy pow iem y, że W hitney jest tw órcą upraw y baw ełny, o p a r
tej na handlow ych zasadach. Jego odziarn iark a, po m niej lub bardziej
znacznych i pożytecznych u d oskonaleniach, jest dotychczas w użyciu i aż
do w p ro w ad zen ia

ostatniego udoskonalenia i uzupełnienia pierw otna

odziarn iark a W h itn ey a w niczym nie ustępow ała w iększości innych m a 
szyn, k tó re usiłow ały zająć jej m iejsce na rynku. N ie w ątpim y, że w y sta
w iona obecnie m aszyna, nosząca m arkę pan ó w E m ery z A lbany, stan
N o w y Jo rk , niem al zupełnie w yprze z użycia odziarn iark ę W hitneya,
na której ją o p arto . M a ona rów nie prostą konstrukcję, jest jednak
bardziej w ydajna.

N ie

tylko

lepiej

oczyszcza baw ełnę,

ale

pro d u k t

w ychodzi z niej w arstw am i, jak w ata, i w arstw y te m ożna zaraz potem
prasow ać i form ow ać z nich bele... W stoisku am erykańskim m ało co
w ystaw iono poza m aszynam i. M aszynę d o dojenia... U rządzenie do p rz e 
noszenia pasa n a p ędow ego z jednego kola na drugie... m aszynę do cze
sania i p rzęd zen ia ko n o p i, k tó ra w prost z beli zw ija jednym rzutem
m otek... m aszynę do w yrabiania to re b ek papierow ych, k tó ra k raje a r 
kusze pap ieru , p o czym sk leja je i falcuje, w yrabiając na m inutę 300 to 
rebek... H aw esa w y żym a czkę bielizny, k tó ra m iędzy dw om a w ałkam i
gum owym i w yżym a w o d ę z bielizny i w ten sposób niem al ją osusza,
oszczędzając czas i nie niszcząc jed n ak tkaniny... m aszyny introligator
skie... m a szyn y d o w yrobu obuw ia. W iadom o, że w A nglii już od daw na
w yrabiano m echanicznie cholew ki, ale teraz w ystaw iono tu maszyny do
m ocow ania podeszw y, in n e znów

do w y kraw ania

podeszw y w edług

w zoru, a jeszcze inne do p rzyrządzania obcasów ... kruszarkę kam ieni
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o w ielkiej mocy i b ard zo pom ysłow ej konstrukcji, k tó ra niew ątpliw ie
znajdzie szerokie zastosow anie do szutrow ania dróg i kruszenia rud...
System sygnałów m orskich p ana W . H . W a rd a z A uburn, stan N ow y
Jo rk ... Ż n iw ia rki i ko sia rki są am erykańskim w ynalazkiem , który cieszy
się w A nglii coraz w iększym w zięciem ” . [M aszyna] „M ac-C orm icka jest
najlepsza... P om pa tłocząca H ansbrow a, odznaczona m edalem w K a li
fornii, jest ze w zględu n a p ro stą konstrukcję i w ydolność najlepsza na
w ystaw ie. Z używ ając nie więcej energii, pom puje ona więcej w ody niż
jakak o lw iek inna pom pa na św iecie... M a szyn y do szycia..."}
,,T a przyczyna, k tó ra podnosi cenę pracy, nie podnosi w artości m a
szyn i d latego w raz Z k a żd y m p o w ięk szen iem kapitału coraz w iększą
jego część przeznacza się na m aszyny. W ra z Ze w zrostem kapitału p o p y t
na pracę b ęd zie nadal w zrastał, je d n a k że nie proporcjonalnie d o w zrostu
ka p ita łu ; w sto su n ku d o w zro stu kapitału p o p y t ten b ęd zie się nieu
chronnie zm n iejsza ł" {[Ricardo, „P rinciples", w yd. 3 z 1821 r .], str. 479).

W tym ostatnim zdaniu Ricardo daje słuszne sform ułow a
nie praw a rządzącego wzrostem kapitału, chociaż jego considćrants [wywody] są nad er jednostronne. Ricardo zaopatruje
swe w yw ody w odsyłacz, z którego w ynika, że kroczy on tu
śladam i Bartona, wobec czego rozpraw ie B artona poświęcimy
dalej nieco czasu.
A le przedtem jeszcze jedna uwaga. Tam , gdzie Ricardo za
stanaw ia się nad kw estią, czy dochód is expended [wydatkuje
się] na m enial servants or luxuries [służbę dom ow ą lub na
przedm ioty zbytku], pisze on:
„W obu w ypadkach dochód netto i dochód b ru tto byłyby tak ie sam e,
ale d o ch ó d n etto rea lizo w a łb y się w różnych tow arach" (tam że, str. 476).

W taki sam sposób the gross produce może również być
pod względem w artości identyczny, ale może „realizow ać
się” - na co workm en są bardzo w rażliw i - „w różnych to 
warachi” , w zależności od tego, czy m a zastępow ać więcej k a
pitału zmiennego czy też więcej kapitału stałego.
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[2. P oglądy B artona]
[a)

Teza

popytu

Bartona

o

względnym

zmniejszaniu

się

na p r a c ę w p r o c e s i e a k u m u l a c j i kap ita łu .
B a rton i R ica rd o nie rozumieją,

że 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 iędzy tym
z j a w is k ie m a p a n o w a n i e m k a p i t a ł u nad pracą]

R ozpraw a B artona nosi taki tytuł:
John Barton, „O bservations on the circumstances which in
fluence the condition o f the labouring classes of society”
[„Uwagi na tem at okoliczności, które w yw ierają w pływ na
sytuację klas pracujących społeczeństwa”], Londyn 1817 r.
Porów najm y przede wszystkim te nieliczne tezy teoretyczne,
które zaw iera praca Bartona.
„P o p y t na pracę zależy o d w zrostu ka p ita łu obrotow ego, a nie od
w zrostu ka p itału trw ałego. G dyby odpow iadało to rzeczywistości, że
proporcja p o m ięd zy tym i d w o m a rodzajam i kapitału jest w ka żd y m cza
sie i w k a żd y m kraju jed n a ko w a, w ynikałoby z tego faktycznie, że lic z 
ba zatrudnionych ro b o tn ikó w jest proporcjonalna d o bogactw a państw a.
T ak i stan rzeczy nie w ydaje się jed n ak p raw dopodobny. W m iarę jak
rozw ija się przem ysł i rozpow szechnia się cyw ilizacja, kapitał trw ały
coraz bardziej w zrasta w sto sunku do kapitału obrotow ego. W ielkość
kapitału trw ałego zastosow anego do produkcji jednej

sztuki m uślinu

brytyjskiego jest najm niej sto, a m oże naw et tysiąc razy w iększa od
kapitału trw ałeg o zastosow anego do produkcji podobnej sztuki m uślinu
indyjskiego, ||7 4 8 1

udział zaś zastosow anego k ap itału obrotow ego jest

sto alb o tysiąc razy m niejszy. M ożna sobie łatw o w yobrazić, że w p e w 
nych w arunkach łączne oszczędności roczne pracow itego narodu mogłyby
być dołączone d o kap itału trw ałego, w którym to w ypadku nie w yw arły
by one w pływ u na w zrost popytu na pracę” (tam że, str. 16 /1 7 ).

(W zw iązku z powyższym ustępem znajdujem y w odsyłaczu
na str. 480 „Z asad ” R icarda następującą jego uw agę:
„S ądzę, że tru d n o w yobrazić sobie, aby w jakichkolw iek okolicz
nościach pow iększeniu k ap itału nie tow arzyszył w zrost popytu na pracę.
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M ożna najw yżej pow iedzieć, że p o p y t te n b ęd zie się sto sunkow o zm n ie j
szał. Sądzę, że w e w spom nianej już pracy p. B arton w ypow iada słuszne
poglą d y w spraw ie w pływ u, jaki w zrost w ielkości k ap itału

trw ałego

w yw iera na położenie klasy robotniczej. R ozpraw a jego zaw iera w iele
cennych inform acji” .)

D o zacytowanej wyżej tezy B artona należy też dodać:
„S koro k ap itał trw ały już się ukształtow ał, przestaje on w yw oływ ać
p opyt n a p racę” (jest to niesłuszne, gdyż reprodukcja k ap itału trw ałego
jest niezb ęd n a, chociaż n astęp uje w pew nych odstępach czasu i sto p n io 
w o ), „jed n ak że w czasie sw ego pow staw ania d aje zatrudnienie takiej
samej ilości rą k roboczych, jaką zatru d n iłab y jednakow a sum a k a p i
tału obrotow ego b ąd ź d o ch o d u " (tam że, str. 56).

A i to także:
„P o p y t na pracę ab so lu tn ie zależy od łącznej sumy dochodu i kapitału
o bro to w eg o ” (tam że, str. 3 4 /3 5 ).

B arton m a bezsprzecznie bardzo duże zasługi.
A dam Smith sądzi, że the dem and fo r labour [popyt na
pracę] w zrasta w prostej proporcji do akum ulacji kapitału.
Przeludnienie, w edług M althusa, stąd się bierze, że kapitał nie
ta k szybko akum uluje się (nie tak szybko reprodukuje się we
w zrastającej skali), jak to się dzieje z ludnością. Barton był
tym, który pierwszy podkreślił, że różne organiczne części
składow e kapitału nie w zrastają rów nom iernie w m iarę po
w iększania się akum ulacji i rozwoju sił w ytw órczych; 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
rów naniu ze swą w ielkością, nieznacznie tylko zm ienia th e d e
m and for labour. D latego też B arton po raz pierwszy wysuwa
tę ta k doniosłą tezę, „że liczba zatrudnionych robotników ” nie
jest „proporcjonalna do bogactw a państw a”, że jest stosunko
wo większa w kraju słabo rozw iniętym pod względem prze
mysłowym niż w kraju o rozwiniętym przemyśle.
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W trzecim w ydaniu swoich „Zasad”, ch. X X X I , „O maszy
nach”, R icardo - który w e wcześniejszych w ydaniach idzie
jeszcze całkowicie w tej spraw ie w ślady Smitha - przyjmuje
popraw kę B artona, i to w tym jednostronnym ujęciu, które
znajdujem y u Bartona. Jeden jedyny punkt, w którym Ricardo
idzie dalej - a punkt ten m a w ielką w agę - sprow adza się do
tego, że nie tylko ustala on, podobnie jak B arton, że popyt
na pracę nie rośnie proporcjonalnie do rozwoju maszyn, lecz
stw ierdza nadto, że sam a maszyna s tw a r z a nadm iar lu d z i',
a więc że maszyna stw arza przeludnienie. Ten skutek w p ro 
w adzenia maszyn Ricardo ogranicza jednak mylnie do w ypad
ku, który zdarza się tylko w rolnictw ie, ale który rozszerza
on także na przemysł, mianowicie ogranicza do w ypadku, kiedy
the net produce pow iększa się kosztem of gross produce. A le
w ten sposób została in nuce odrzucona cała niedorzeczna
teoria ludnościow a, a zwłaszcza ów frazes ekonom istów w ul
garnych, że robotnicy pow inni starać się to keep their m ulti
plication below the standard of the accum ulation of capital
[utrzymać swe rozm nażanie na poziomie niższym od poziomu
akum ulacji kapitału]. W przeciwieństwie do tego, ze sposobu
ujm ow ania spraw y przez B artona i RicardćT w ynika, że po
dobne keeping dow n of the labouring population, dim inishing
the supply of labour, and, consequently, raising its price,
w ould only accelerate the application of machinery, the con
version of circulating into fixed capital, and, hence, m ake the
population artificially „red u n d an t” ; th a t redundancy existing,
generally, not in regard to the quantity of subsistence, but the
means of em ployment, the actual dem and for labour [ograni
czanie rozm nażania się ludności pracującej, zm niejszające po
daż pracy i podnoszące w skutek tego jej cenę, przyspieszyłoby
tylko stosowanie maszyn, przem ianę kapitału obrotow ego
w k ap itał trw ały i w ten sposób stworzyłoby sztucznie „n ad 
m iar” ludności; nadm iar ludności bowiem istnieje na ogół
nie w stosunku do ilości środków utrzym ania, lecz w stosunku
do ilości środków zatrudnienia, do rzeczywistego popytu na
pracę],
J|749| B łąd czy też niedociągnięcie B artona polega na tym,
że zróżnicowanie organiczne, czyli skład organiczny kapitału,
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w idzi on tylko w form ie, w której skład ten w ystępuje w pro
cesie cyrkulacji - w form ie kapitału trw ałego i obrotowego.
Powyższą różnicę odkryli już fizjokraci, dalszej jej analizy do
konał A dam Smith, a po nim stała się ona przesądem ekono
m istów : przesądem w tym sensie, że w organicznym składzie
k apitału dostrzegają oni tylko wyżej w spom nianą, uświęconą
przez tradycję różnicę. T a w ynikająca z procesu cyrkulacji
różnica w yw iera znaczny w pływ na reprodukcję bogactw a
w ogóle, a więc i na tę jego część, która stanow i labouring
funds [fundusz pracy]. Jednakże nie to tutaj rozstrzyga.
W charakterze kapitału trw ałego maszyny, budynki, bydło za
rodow e itp. różnią się bezpośrednio od kapitału obrotow ego
nie przez jakikolw iek stosunek do płacy roboczej, lecz tylko
przez sposób, w który odbyw a się ich cyrkulacja i reprodukcja.
B ezpośredni stosunek różnych części składowych kapitału do
pracy żywej nie m a żadnego zw iązku ze zjaw iskam i procesu
cyrkulacji, nie w ynika z tych zjawisk, lecz z bezpośredniego
procesu produkcji i jest stosunkiem m iędzy kapitalem stałym
a kapitałem zm iennym , różnica zaś m iędzy tymi form am i k ap i
tału opiera się tylko na ich stosunku do pracy żywej.
B arton tak mówi n p .: The dem and for labour nie zależy
od kapitału trwałego, lecz od kapitału obrotowego. Jednakże
część kapitału obrotow ego - m aterial surow y i matieres in
strum entales - ta k samo nie jest w ym ieniana na pracę żywą,
jak nie w ym ienia się na nią maszyn itp. W tych wszystkich ga
łęziach produkcji, do których m ateriał surowy w chodzi jako
elem ent składający się na w artość produktu, stanow i on - jeśli
rozpatrujem y tylko tę część kapitału trw ałego, która w chodzi
do tow aru - najznaczniejszą część partii kapitału, której nie
w ykłada się na płacę roboczą. In n a część kapitału obrotow e
go, m ianowicie część kapitału tow arow ego, składa się z arty
kułów konsumpcji, które w chodzą do dochodu klas niepro
dukcyjnych (tzn. nie w chodzą do dochodu klasy robotniczej).
A w ięc w zrost obu tych części kapitału obrotowego nie w ywie
ra większego w pływ u na popyt na pracę niż w zrost kapitału
trw ałego. A nadto część kapitału obrotow ego, która sprow a
d za się do m atieres brutes [m ateriałów surowych] i m atieres
instrum entales, w zrasta w takim samym, a naw et w jeszcze
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większym stosunku niż ta część kapitału, którą w k ład a się
w maszyny ifcp.
W oparciu o rozróżnienie sform ułow ane przez B artona
Ram say rozw ijał dalej swoje tezy. W prow adza do niego po
praw ki, nie wychodzi jednak poza obręb pojęć Bartona. O g ra
nicza faktycznie ow ą różnicę do kapitału stałego i zmiennego,
lecz n ad al określa k apitał stały w yrazem kapitał trw ały, cho
ciaż zalicza do niego surowiec itd., kapitał zm ienny zaś jest
dlań kapitałem obrotow ym , chociaż wyłącza z niego cały ów
k ap itał obrotow y, który nie zostaje bezpośrednio wyłożony na
płacę roboczą. O tym będzie m ow a później, kiedy dojdziem y
do Ramsaya. Świadczy to jednak o tym, jak konieczne jest
głębsze w niknięcie w zagadnienie.
Z chwilą gdy uprzytom nim y sobie, na czym polega różnica
między kapitałem stałym a kapitałem zmiennym, różnica, k tó
ra w ynika jedynie z bezpośredniego procesu produkcji, ze sto
sunku różnych składow ych części kapitału do pracy żywej, to
okaże się też, iż jako taka różnica ta nie m a nic wspólnego
z absolutną ilością w yprodukow anych artykułów konsumpcji,
chociaż m a dużo w spólnego ze sposobem ich realizacji. This
way, how ever, of realizing the gross revenue in different com
modities being not, as Ricardo has it, and B arton intim ates it,
the cause, but the effect of the im m anent laws of capitalistic
production, leading to a dim inishing proportion, if com pared
w ith the total am ount of produce, of th a t p a rt of it which
forms the funds for the reproduction of the labouring class
[Ale ten sposób realizacji dochodu brutto w różnych tow arach
nie jest przyczyną, jak to chce Ricardo, a zaznacza Barton,
lecz sku tkiem imm anentnych praw produkcji kapitalistycznej,
które prow adzą do tego, że w stosunku do łącznej ilości pro
duktu zmniejsza się coraz bardziej ta jego część, któ ra stanowi
fundusz służący do reprodukcji klasy pracującej]. Jeżeli znacz
na część kapitału składa się z maszyn, surowców, m atieres
instrum entales itd., to nieznaczna część ogółu klasy robotni
czej będzie trudniła się reprodukcją środków utrzym ania,
||75Ö I które w chodzą do konsumpcji robotników . A le this
relative dim inution [to w zględne 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 w chodzą do dochodu w ogóle, będzie pro d u 
kow ała artykuły konsumpcji, wchodzące do konsumpcji, in
the expenditure of revenue of capitalists, landlords and their
retainers (state, church etc.) [do w ydatków z dochodu k ap ita
listów, właścicieli ziemskich i ich sług (państw a, kościoła itd.)],
mniejsza zaś część będzie produkow ała artykuły, na które wy
d atk u ją swój dochód robotnicy. A le jest to znowu skutek,
a nie przyczyna. W raz ze zm ianą społecznego stosunku między
robotnikam i a kapitalistam i, ze zrewolucjonizow aniem sto
sunków panujących w produkcji kapitalistycznej, sytuacja ta
ulegnie niezwłocznej zmianie. T o use an expression of Ricar
do, the revenue w ould be [M ówiąc słowami R icarda, dochód
byłby] „realizow any w różnych tow arach” .
W fizycznych, że ta k powiem , w arunkach produkcji nie ma
nic takiego, co by zm uszało do tego lub owego sposobu reali
zacji dochodu. T he w orkm en, if dom ineering, if allow ed to
produce for themselves, w ould 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 w ants [G dy
by panow ali robotnicy, gdyby mogli produkow ać d la siebie, to
w szybkim tem pie i bez nadm iernego wysiłku podźw ignęliby
k ap itał (że użyjemy w yrażenia ekonom istów wulgarnych) do
poziomu swych potrzeb]. O grom na to różnica, czy istniejące
środki produkcji w ystępują w obec robotników jako kapitał
i dlatego m ogą być przez nich stosowane tylko o tyle, o ile
potrzebne to jest do pow iększenia of the surplus value and
the surplus produce fo r their em ployers [wartości dodatkow ej
i produktu dodatkow ego d la ich przedsiębiorców ], czy te
środki produkcji ich zatrudniają, czy też oni, w charakterze
podm iotów , stosują te środki produkcji, aby dla samych siebie
w ytw arzać bogactwa. Z ak ład a się przy tym oczywiście, że pro
dukcja kapitalistyczna rozw inęła już w ogóle w ytw órcze siły
pracy do niezbędnego poziomu, na którym może nastąpić ta
rewolucja.
{W eźm y dla przykładu 1862 rok (bieżącą jesień). N iedola
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of Lancashire labourers out of em ploym ent [bezrobotnych
w Lancashire]. Z drugiej strony on the London m oney-m arket
„the difficulty of finding em ploym ent for money” [na londyń
skim rynku pieniężnym „trudno znaleźć zastosow anie d la pie
niędzy”], w skutek czego tw orzenie tow arzystw spekulacyjnych
niem alże stało się konieczne, trudno bowiem otrzym ać naw et
2% za wypożyczone pieniądze. W edług teorii R icarda zdaw a
łoby się, że - ponieważ z jednej strony mamy kapitał w Lon
dynie, a z drugiej nie zatrudnioną siłę roboczą w M ancheste
rze - „some other em ploym ent ought to have been opened”
[„m usiałoby pow stać dla niej jakieś inne zatrudnienie”].}

[b)

Poglądy
i

na

Bartona
wzrost

na

ruch

liczby

płacy

roboczej

ludności]

B arton tłum aczy następnie, że akum ulacja kapitału wywo
łuje jedynie pow olny w zrost of dem and for labour, jeżeli licz
ba ludności nie w zrosła przedtem ta k znacznie, że the rate of
wages [stopa płacy roboczej] jest niska.
„S to su n ek płacy roboczej w ja kim ś określonym czasie d o łącznego
p ro d u ktu pracy decyduje o tym , czy k a p ital stosuje się w jed n ej” (fixed)
„czy też w dru g iej” (circulating) „fo rm ie” (tam że, str. 1 7 /.
„Jeżeli płaca robocza spada, a cena to w aró w pozostaje bez zm iany,
albo też cena to w aró w podnosi się, a płaca robocza się nie zm ienia,
to zysk przedsiębiorcy w zrasta i skłania go do zatru d n ien ia w iększej
liczby rą k roboczych. Jeżeli n atom iast płaca robocza podnosi się w sto 
sunku do to w aró w , to fab ry k a n t zatru d n ia jak najm niej robotników
i stara się w ytw arzać w szystko za pom ocą m aszyn” (tam że, str. 1 7 /18).
„M am y w ystarczające dow o dy n a to, że przy stopniow ym podnosze
niu się płacy roboczej w ciągu pierw szej

połow y ubiegłego stulecia

liczba ludności pow iększała się o w iele w olniej niż w ciągu drugiej po
łow y tegoż stulecia, k iedy to realn a cena płacy roboczej szybko sp a d a
ła ” (tam że, str. 25).
„A w ięc sam przez się w zrost płacy roboczej nie w yw ołuje nigdy
pow iększenia liczby ludności pracującej; spadek płacy m oże niekiedy
49 - M arks, E ngels - D zieła, t. 26
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wyw ołać b ard zo szybki p rzyrost tej ludności. N p . gdyby A nglik obniży!1
sw e potrzeby do poziom u Irlandczyka, to fab ry k a n t zatrudniałby więcejrobo tn ik ó w

o d p o w ied n io

d o zm niejszonych

kosztów

ich

utrzym ania”

(tam że, str. 26).
„ F a k t, że tru d n o Znaleźć Zatrudnienie, w o w iele w iększym stopniu
odstrasza o d zaw ieran ia m ałżeństw n iż niski poziom płacy"

(tam że,

str. 27).
„P rzyznaje się, że w szelkie pom nożenie bogactw a m a tendencję do
stw arzan ia now ego popytu n a p racę; jednakże spośród w szystkich to 
w aró w praca w ym aga najdłuższego czasu na swe w ytw orzenie”

{z tego samego pow odu the rate of wages może długo być
niższa od przeciętnego poziomu, pracę bowiem n ajtrud n iej,.
w porów naniu ze wszystkimi tow aram i, to w ithdraw from the
m arket an d thus to bring dow n to the level of the actual d e
m and [wycofać z rynku, aby w ten sposób obniżyć jej podaż
do poziomu istniejącego popytu]},
„i d lateg o sp ośród w szystkich tow arów ||7 5 1 1 cena jej w skutek w zrostu
popytu najb ard ziej id zie w g ó rę; a poniew aż w szelkie podw yższenie
płacy pociąga za sobą d ziesięciokrotne zm niejszenie zysku, przeto oczy
w iste jest, że a kum ulacja ka pitału m oże jed yn ie p o w o li oddziaływ ać
na zw iększen ie rzeczyw istego p o p y tu na pracę, jeżeli liczba ludności nie'
w zrosła p rzed tem ta k znacznie, ż e stopa płacy roboczej u trzym u je się
na n iskim p o zio m ie " (tam że, str. 28).

B arton form ułuje tu kilka różnych te z :
Po pierw sze: podniesienie się płacy roboczej samo przez się
nie pow iększa liczby ludności robotniczej, natom iast obniżę*nie się płacy roboczej może bardzo łatw o i szybko wywołać
w zrost liczby tej ludności. D ow ód: w pierwszej połowie
X V III stulecia m am y stopniowy w zrost płacy roboczej i po
w olny przyrost ludności, natom iast w drugiej połow ie X V 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 zaw ieraniu m ałżeństw, lecz:
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:äie difficulty of finding em ploym ent [to, że trudno znaleźć
zatrudnienie].
Po drugie-, ale the facility of finding em ploym ent [łatwość
znalezienia pracy] znajduje się w odw rotnym stosunku do sto
py płacy roboczej, w odw rotnym bowiem stosunku do niskiej
bądź wysokiej płacy roboczej kapitał przekształca się w trw a
ły lub obrotow y, czyli w kapitał, który employs [stosuje] pra
cę, bądź w taki, który does not em ploy it [jej nie stosuje]. Je
żeli płaca jest niska, to popyt na pracę jest duży, gdyż stoso
w anie znacznej ilości pracy jest w tedy d la przedsiębiorcy zy
skowne i za pomocą takiego samego kapitału obrotow ego mo
że on stosować więcej pracy. Jeżeli płaca jest wysoka, to m a
nufacturer [fabrykant] zatrudnia jak najmniej robotników
i stara się wykonywać wszystko za pom ocą maszyn.
Po trzecie-, sam a przez się akum ulacja kapitału w ywołuje
jedynie powolny w zrost popytu na pracę, gdyż wszelki w zrost
tego popytu - przy niskiej podaży pracy - pociąga za sobą
szybki w zrost ceny pracy i dziesięciokrotny w stosunku do tej
zwyżki ceny spadek zysku. A kum ulacja może tylko w tedy w y
w ołać szybkie wzmożenie popytu na pracę, kiedy akum ulację
poprzedzało znaczne pow iększenie liczby ludności robotniczej,
w skutek czego poziom płacy roboczej jest bardzo niski i po
zostaje wciąż jeszcze niski naw et w razie zwyżki płac, popyt
bowiem w chłania raczej nie zatrudnione ręce robocze, niż
stw arza w spółzaw odnictw o o robotników mających pełne za
trudnienie.
W szystko to jest, cum grano salis, słuszne, gdy chodzi o zu
pełnie już rozw iniętą produkcję kapitalistyczną, nie tłumaczy
je d n ak samego procesu rozw oju tej produkcji.
I dlatego dow ód historyczny, który przytacza B arton, prze
czy tem u, czego m a być świadectwem.
W pierwszej połow ie X V III stulecia płaca robocza stopnio
wo szła w górę, liczba ludności pow oli w zrastała, nie było
maszyn i w porów naniu z drugą połow ą 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 iew a
jący w zrasta i zjaw iają się maszyny. Jednakże w łaśnie 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, w chłonęły
znów ów nadm iar ludności, potem ponow nie w ywołały jej
nadm iar i ponow nie go w chłonęły; równocześnie maszyny nie
zwykle przyspieszyły akum ulację kapitału i pomnożyły ilość
kapitału zmiennego, chociaż k apitał ten zmniejszył się w zględ
nie, zarów no w stosunku do globalnej w artości produktu, jak
i do liczby zatrudnionych przez siebie robotników . N atom iast
w pierwszej połowie X V III stulecia nie było jeszcze w ielkiego
przemysłu, była tylko m anufaktura oparta na podziale pracy.
G łów ną częścią składow ą kapitału pozostaw ała ta, którą w y
kładano na k apitał zmienny, na płacę roboczą. A le produk
cyjna siła pracy, w porów naniu z jaj rozwojem w drugiej po
łowie stulecia, w zrastała powoli. W raz z akum ulacją kapitału
zw iększał się niem al 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 naw et nie przestaw ał się rozwijać) upra
w iany przez ludność rolniczą przemysł dom ow y (przędzalni
ctwo i tkactw o). N ie mógł jeszcze pow stać p roletariat w ści
słym tego słow a znaczeniu, podobnie jak nie było jeszcze m i
lionerów przemysłowych. W pierwszej połow ie X V III wieku
względnie przew ażał k apitał zmienny, a w drugiej połow ie k ap itał trw ały. A le kapitał trw ały wym aga pokaźnej ilości
m ateriału ludzkiego. W prow adzenie w w ielkim zakresie tego
kapitału do produkcji m ust be preceded by an increase of po
pulation [musi być poprzedzone przez w zrost liczby ludności].
Cały przebieg rozwoju jest jednak sprzeczny z ujm ow aniem
spraw y przez B artona, okazuje się bowiem , że w ogóle nastą
piła tu zm iana sposobu produkcji; praw a, które odpow iadają
w ielkiem u przemysłowi, nie są identyczne z praw am i, które
odpow iadają ||7 5 2 | m anufakturze. M anufaktura stanow i tylko
jedną z faz rozwoju prow adzącego do pow stania wielkiego
przemysłu.
G odne uw agi są tu jednak niektóre dane historyczne przy
toczone przez B artona, po części dotyczące ruchu płacy robo
czej, a po części ruchu cen zboża, przy czym porów nuje się,
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jak ruchy te przebiegały w A nglii w pierwszej połow ie X V III
stulecia, z tym, jak przebiegały w drugiej jego połowie.
„N astęp u jąca

tab lica w sk azuje”

(„płace

podnosiły

się o d

połow y

X V II d o połow y X V III stulecia, gdyż cena zboża obniżyła się w ciągu
tego okresu nie m niej niż o 35°/o” ) , „jaki był stosunek plac ro b o tn ikó w
rolnych d o cen zboża w ciągu ostatnich 70 lat.

O kres

Płaca
tygodniowa

Cena kw artera
pszenicy

P łaca robocza
w pintach
pszenicy

1 7 4 2 -1 7 5 2

6 szyi. 0 pensów

30 szyi. 0 pensów

1 7 6 1 -1 7 7 0

7

”

6

42

”

6

102
90

1 7 8 0 -1 7 9 0

8

”

0

51

”

2

1 7 9 5 -1 7 9 9

9

”

0

70

”

8

80
65

1 8 0 0 -1 8 0 8

11

”

0

86

”

8

60

(tam że, str. 2 5 /2 6 ).
„W sp raw ozdaniu Izby L o rd ó w w zw iązku z ustaw am i o ubogich”
(1816 ro k ?) „zn ajd u je się liczbow y w ykaz ustaw o ogradzaniu gruntów ,
uchw alanych n a każdej sesji Izby poczynając od rew olucji. Z w ykazu
tego w ynika, że przez 66 la t o d 1688 do 1754 r. takich ustaw było 123,
nato m iast przez 69 * la t o d 1754 do 1813 r. było ich 3315. W ciągu
tego drugiego okresu u p raw a roli ro b iła w przybliżeniu dw adzieścia
pięć razy szybsze postępy niż w pierw szym okresie. A le przez pierw sze
66 la t upraw ian o w ciąż coraz więcej zboża n a eksport, gdy tym czasem
przez w iększą część drugiego, 69-letniego okresu nie tylko konsum ow a
no w szystko, co się p rzed tem eksportow ało, lecz im portow ano też coraz
większą, a w końcu b ard zo znaczną ilość dla p otrzeb naszej w łasnej
konsum pcji... A w ięc przyrost ludności w pierw szym okresie jest w po
rów naniu z okresem drugim jeszcze pow olniejszy, niżby się m ogło zd a 
w ać na zasadzie p ostępów poczynionych przez u p raw ę ro li”

(tam że,

str. 11/12).
„ W 1688 r. ludność A nglii i W alii w ynosiła 5 4 1 m iliona, ja k to po
d aje G reg o ry K ing, k tó ry oceniał ją w edług liczby dom ów . W 1780

r.

w ynosiła ona w ed łu g M alth u sa 7 700 000. Pow iększyła się ted y w cią
* Liczbę tę podaje B arton. M a być 59. - R ed.
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Rozdział osiemnasty
gu 92 la t o 2 2 00 0 0 0 ; przez następne 30 la t w zrosła o przeszło
2 700 000. Co się jed n ak tyczy przyrostu w ciągu owych pierwszych
92 lat, to b ard zo p raw d o p o d o b n e jest, że d atu 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 B arton oblicza, że
„w 1750 r. liczba m ieszkańców [wynosiła] 5 946 000, co od rewolucji,
stanow i przyrost w w ysokości 44 6 000, czyli 7 200 per annum ” (tam że,
str. 14).
„Z tego w ynika więc, że w ed ług najniższej oceny ludność pow iększała
się w ciągu ostatnich la t dziesięćkroć szybciej niż przed stu laty. Rzecz
to jed n ak n ie d o w iary, aby akum ulacja k ap itału m iała się dziesię
ciokrotnie pow iększyć” (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 w chodzi każdego roku do produkcji kapitału trw ałego
i obrotowego. O kreśla to wysokość kapitału zmiennego w sto
sunku do stałego.
T he rem arkable increase [Zdum iew ający przyrost] ludności
w ciągu ostatnich 50-60 lat niem al w całej E uropie Barton
tłumaczy sobie przez increased productiveness of Am erican
mines [wzmożoną w ydajność kopalni am erykańskich], ten bo
wiem n ad m iar of precious m etals [metali szlachetnych]
w większym stopniu podniósł ceny tow arów niż płacę roboczą,
a więc in fact ją obniżył, w skutek czego podniosła się stopa
zysku (tamże, str. 29-35). j X III—752||

Dodatki I159!

[1. Wcześniejsze sformułowanie tezy,
że w rolnictwie podaż stale odpowiada
popytowi. Rodbertus i osiemnastowieczni
ekonomiści-praktycy]
(IXII—580b I „Okolicznościowa” teoria Smitha, that corn
produces its own demand etc. [że zboże stwarza popyt na sie
bie itd.] tie°], którą to teorię M althus pusząc się powtórzył po
tem w swej teorii renty i która stała się po części podstawą
jego teorii ludnościowej, znalazła [przed Smithem] bardzo
zw ięzły wyraz w następujących zdaniach:
„Z b o ża jest dużo lub m ało stosow nie do jego konsum pcji. Jeżeli jest
w ięcej g ą b

do żyw ienia, to będzie też w ięcej zb oża, gdyż b ę d zie w ię 

cej rą k d o u p raw y ziem i; a jeżeli jest w ięcej zb oża, to b ęd zie te ż więcej
gąb

do

żyw ienia,

gdyż

ob fitość

pow iększy

liczbę

ludności”

(,[Jobn

A rb u tb n o t], „A n inquiry into th e connection betw eeen th e p resen t price
of provisions, a n d th e size o f farm s etc. By a farm er” , L ondyn 1773,
str. 1 2 5 ).

D latego też
„w rolnictw ie nie m oże pow stać n ad m iar p ro d u k tu ” (tam że, str. 62).

Rodbertusowej fantazji, że nasiona itd. nie wchodzą jako
pozycja kapitałowa [do wydatków farmera] l1'1!, przeczą setki
rozpraw, których autorami są w XVIII w. (a zwłaszcza po
czynając od lat sześćdziesiątych) po części sami farmerzy. N a 
tomiast słuszniejsze byłoby przeciwne twierdzenie, że do ra
chunków farmera renta wchodzi jako pozycja wydatków. Za
licza on rentę do kosztów produkcji (i wchodzi ona rzeczywi
ście w skład jego kosztów produkcji).
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„Jeżeli... cena zb o ża jest w przybliżeniu tak a, jak a być pow inna, co
m oże być o k reślone tylko przez stosunek w artości zie m i do wartości
pieniądza” (tam że, stt. 132).

Zacytowany niżej ustęp daje pojęcie o tym, iż od chwili,
kiedy rolnictwo zostaje opanowane przez kapitał, sam farming-capitalist [farmer-kapitalista] wyobraża sobie rentę jedynie ja
ko potrącenie z zysku, całą zaś surplus value - jako essen
tially profit [w gruncie rzeczy jako zysk]:
„Stara m eto d a p o leg ała n a tym , że zy sk farm era obliczano w edług
trzech ren t” (połów nictw o). „ W Zaraniu rolnictw a było to sumiennym
i rów nym p o działem w łasności, który jeszcze i teraz stosuje się w mniej
ośw ieconych częściach k uli ziem skiej... jeden daje do dyspozycji ziem ię
i kap itał, inny dzajnych

gruntach

w ied zę i pracę. A le na dobrze upraw ianych i u ro 
ren ta

stanow i

dziś

najm niejszy

k ło p o t;

jest

ona

sum ą, któ rą czło w iek m o że u lo ko w a ś w charakterze kapitału i rocznego
w y d a tk u w ła sn ej pracy, i o d tej sumy pow inien obliczać procent, który
przynoszą m u jego p ieniądze, czyli swój d o ch ó d ”
I X II—5 8 0 b ||

(tam że, str.

34).

[2. Nathaniel Forster o wrogim stosu n k u

między właścicielami ziemskimi
a przemysłowcami]
||X I I I - 6 7 0 a |

„W łaściciele ziem scy i p rzem ysłow cy w iecznie w adzą

się ze sobą i zazdroszczą sobie zysków ” ([N a th a n ie l F orster], „ A n en
quiry into th e causes o f th e present bigb price o f provisions etc.”,
L o n d y n 1767, str. 22, odsyłacz). |X I I I - 6 7 0 a ||

[3. Pogląd Hopkinsa na stosunek
między rentą a zyskiem]
||X III-669b I Hopkins (zajrzeć tam, gdzie o tym mowa [1#I)
naiwnie określa rentę gruntow ą jako pierwotną formę of sur
plus value, a zysk - jako pochodną renty.
Odpowiedni ustęp brzmi, jak następuje:
„K ied y ... producenci byli jednocześnie rolnikam i i w łaścicielam i m a
n u fak tu r, w łaściciel ziem i otrzym yw ał tytułem re n ty gruntow ej w artość
rów n ającą się 10 f. szt. Przypuśćm y, że połow ę tej renty spłacało się
pro d u k tam i surow ym i, a d ru g ą połow ę -

w yrobam i m anufaktur. Po

p o d zielen iu się p ro d u cen tó w n a dw ie klasy, na k lasę rolników i fabry
k a n tó w ” , stan ten m ógłby trw ać n adal. „Jed n ak że w praktyce okazało
się, że d la ro ln ik ó w d o g odniej byłoby płacić rentę i obciążać nią swój
p ro d u k t w w ym ianie n a p ro d u k t pracy przem ysłow ej, aby w ten spo
sób zap łatę tę podzielić w jednakow ych częściach m iędzy obie klasy
i utrzym ać płacę roboczą o raz zysk w każdej sferze na takim samym
poziom ie”

(T h o m a s H o p kin s, „ E conom ical enquiries re la tive to

law s w hich regulate rent, p ro fit etc.", L o n d y n 1822, str. 26).
- 6 6 9 b ||

the

jX I II —

[4. Carey, Malthus i James Deacon Hume
o ulepszeniach w rolnictwie]
IIXI—4 9 Oa I „ N ależ y zaznaczyć, że w łaściciela ziem i i farm era uw a
żam y zaw sze za fedną i tę sam ą osobę... T a k m a się spraw a w Stanach
Z jednoczonych” (H . C. Carey, „ T b e past, th e present, and the fu tu re" ,
F iladelfia 1848, str. 97).
„C złow iek przechodzi zaw sze od gruntów ubogich do lepszych, aby
potem w pow rotnej d ro d ze zatrzym ać się znów na pierw otnym ubogim
gruncie i w yoryw ać m argiel lub w ap n o ; ta k trw a to dalej w nie kończą
cej się kolejności... i na każdym odcinku tej drogi człowiek stw arza
lepszą m aszy n ę* ” (str. 1 2 8 /1 29). „ K a p ita l m ożna z w iększą korzyścią
lokow ać w rolnictw ie niż w m aszynach, m aszyny bow iem m ają tylko
ta k ą sam ą m oc, gdy tym czasem

w ydajność ziem i w zrasta"

(tam że).

„K orzyść, k tó rą przynosi stosow anie m aszyny p aro w ej” (przy p rzetw a
rzaniu w ełny w sukno itd .), „polega na tym , że oszczędza się płacę
roboczą, po odliczeniu straty z pow odu zużycia maszyny. P raca zaś
stosow ana d o upraw y ziem i w ytw arza płacę roboczą plus korzyści osią
gane z ud o sk o n alen ia ziem i-m aszyny” (tam że). T o te ż za „k aw a łe k grun
tu, który przynosi 100 f. szt. rocznie” , m ożna „otrzym ać w ięcej” niż
za steam -enginc (m aszynę p aro w ą], k tó ra przynosi tak i sam dochód
(str. 130). „N ab y w ca gruntu w ie, że opłaci mu on robociznę i odsetki
i że n a d to w artość g runtu w zrośnie jeszcze w skutek jego użytkow ania.
N abyw ca zaś m aszyny parow ej w ie, że opłaci mu ona robociznę i o d 
se tk i, jed n ak w artość jej zm niejszy się w skutek użytkow ania. Pierw szy
kupu je m aszynę, k tó ra d o skonali się w skutek jej użytkow ania... drugi
zaś ku p u je m aszynę, k tó ra pogarsza się w w yniku użytkow ania... Z iem ia
jest m aszyną, na k tó rą m ożna w ydatkow ać nowy k ap itał i now ą pracę
uzyskując coraz większy plon, gdy tym czasem na m aszynę p arow ą nie
m ożna dokonyw ać ró w n ie zyskownych w y d atk ó w ” (str. 131).

* A utor ma tu na myśli ziem ię, którą się upraw ia i poddaje m elioracji. - Red.
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*

N aw et te dokonane w rolnictwie ulepszenia, których skut
kiem są zmniejszone koszty produkcji i, koniec końców, spa
dek cen, a które z początku - dopóki ceny jeszcze nie spadły wywołują jednak the temporary rise of agricultural p r o fit
[przemijający wzrost zysku rolniczego], niemal zawsze
„ pow iększają ko n iec ko ń có w rentę. O w p o w ięk szo n y kapital, który zasto
sow ano ze w zględu n a sposobność osiągnięcia znacznych chwilowych
zysków , w w iększości w y p a d k ó w albo te ż n igdy nie m o że być -

po

wygaśnięciu u m ó w d zie rża w y - w całości w ycofany z zie m i; a przy o d 
naw ianiu tych u m ó w ow e k ap itały przynoszą korzyść właścicielow i ziem 
skiem u, p o w iększa ją

bow iem

otrzym yw aną p rzezeń

re n tę"

([T .

R .]

M althus, „ Inquiry into th e nature and progress o f ren t e tc." , L o n d yn
1815 [str. 2 6 ]).
*

„Jeżeli p rzed zapanow aniem w ostatnich czasach w ysokich cen zbożai
grunty o rne przynosiły n a ogół tylko niew ielką rentę, głów nie w skutek
uznanej konieczności częstych odłogów , to teraz trzeb a znów obniżyć
renty, aby m ożna było pow rócić do tego sam ego system u odłogów ”
(/. D . H u m e, „ T h o u g th s o n th e с о т -law s etc.", L o n d yn 1815, str. 72).,
I X I—4 9 0 a||

[5. Hodgskin i Anderson
o wzroście wydajności pracy rolniczej]
||X I II - 6 7 0 a I

„W

m iarę jak pom naża się ludność, coraz mniejszy

■obszar g runtów w ystarcza do zaopatrzenia ludzi w środki w yżyw ienia”
(T hom as H o d g skin , „ T h e natural a n d artificial right o f p roperty contra
ste d e tc." , L o n d y n 1832, str. 6 9 ). (Pow yższa rozp raw a u k azała się an o 
nim ow o.)

Takiego samego zdania przed
s o n P"l. IXIII—670a||

Hodgskinem

był A n d er

[6. Zmniejszenie się stopy zysku]
||XIII—670a I Zysk z większego kapitału, stosującego znacz
niejszy capital constant (maszyny, materiał surowy), jest
mniejszy - jeśli obdzielić nim łączny kapitał, w którym za
stosowana praca żywa stanowi stosunkowo mniejszą jego
część - od mniejszego zysku stwarzanego przez pracę żywą,
stanowiącą stosunkowo większą część mniejszego łącznego ka
pitału. Zmniejszenie się kapitału zmiennego i względne po
większenie się kapitału stałego - chociaż obie te części kapi
tału wzrastają - stanowią tylko inny w yraz zw iększonej w y
dajności pracy. IXIII—670a||

ZAŁĄCZNIKI,
SKOROWIDZE I WYKAZY

50 - Marks, Engels - D zieła, t. 26

CYTATÓW

W

TEKSTY
JĘZYKU

ORYGINAŁU1

16 „In Flanders [...] dung and hay are in these parts im ported from
H olland... T he refuse o f the towns has therefore becom e a matter
o f trade, and is regularly sold at high prices to Belgium... A t about
twenty miles from A ntw erp, up the Schelde, the reservoirs may be
seen for the manure that is brought from H olland. T he trade is
managed by a company o f capitalists, and the Dutch b o a t s . (T h o
mas Charles B anfield,

„T h e

Organisation

of

Industry,..” , second

edition, L ondon 1848, p. 40 a. 42)
17 „ L e proprićtaire fournit le domaine, le bätimens, et ordinairement
tout ou partie du bćtail et des instrumens necessaires ä [’exploita
tion; le colon, de son cótć, apporte son travail [...], et rien ou
presque rien de plus; les produits de la terre se partagent par m oitić.” (M athieu d e D om basle, „Annales agricoles de R o v ille ...” , quatrieme livraison, Paris 1828, p. 301)
17 „|...les colons partiaires sont gćnćralement des hommes plonges dans
la m isćre...” (ibidem , p. 302)
17 „ ...s ’il a obtenu un accroissement de produit brut de 1500 fr ., au
m oyen d ’une avance de 1000 fr., il faut qu’ il partage par m oitić [...}
avec le proprićtaire, en sorte qu’il ne retire que 750 fr., ou, en
d ’autres termes, qu’il perd un quart des ses avancesi...”

[Ostatnią

część zdania daje Marks w przekładzie niemieckim w skrócie] (ibi
dem , p. 304)
17 „D a n s l’ancien systćme de culture, la depense ou les frais de p ro
duction sont pris presque entićrement sur les produits eux-memes
en nature, par la consom mation des bestiaux, du cultivateur^et de
sa fam ilie; il ne se fait presque aucune dćpense en ćcus. C ’est seulement cette circonstance qui a pu donner lieu d e croire que le proprić
taire et le colon pouvaient partager entre eux tout le produit des
1 Cyfra na początku każdego cytatu oznacza stronę tekstu głównego, na której
dany cytat jest przytoczony.
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rćcoltcs qui n’est pas consom me dans l’cx ploitation ; mais il faut
quc 1’ on sache bien quc cette maniere du proceder n’est applicable
qu’ä ce genre d ’agriculturc, c'cst-ä-dire а Г agriculture miserable-, car,
aussitót quc l’on veut apporter a la culture quelque amelioration,
on s’aperęoit qu’on ne peut lc faire qu’au moyen de quelques avances dont il faut reserver le montant sur le produit brut, pour l’appliqucr ä la production d c l’annec suivante, en sorte que tout partagc
du produit brut, entre le proprietairc et le colon, form e un obstacle
insurmontable ä tout am elioration.”

[Część cytatu daje Marks w

przekładzie niemieckim w skrócie] (ibidem , p. 307)
134 „ f.th a t the draining o f

Fens, im proving o f Forests,

inclosing o f

Com m ons, Sowing o f St Foyne and Clovergrass, be grumbled against
by the Landlords, as the way to depress the Price o f Victuals...”
('William P etty, „Political Arithmetick” . In „Several Essays in P oli
tical Arithmetick.^.” , L ondon 1699, p. 230)
134 „R en ts
■of the

may fall in some Places, and Counties, and yet the Land
N ation [...] im prove all the

w h ile: A s for Exam ple,when

Parks are dispark’ d, and Forests, and Commons are taken in, and
enclos’d ; when Fen-Lands are drein’ d, and when many Parts arc
m eliorated by Industry, and Manuring *, it must certainly depredate
that G round which has been im prov’ d to the full before, or was
.capable o f no farther Im provem ent [...] the Rental o f private M en
d oes thereby sink, yet the general Rental o f the K ingdom by such
Im provements,

at the

same time

rises...”

( [ Charles

D 'A ven a n t],

„D iscourses on the Public Revenues, and on the T rade o f England...” ,
part II, L ondon 1698, g. 26 /2 7 )
3,4

Fall in private Rents from 1666

to 1688 [...]: but the Rise

the Kingdom es general Rental was greater in Proportion, during
that time, than in the proceeding Years, because the Improvements
upon Land were greater and m ore universal, between those tw o
Periods, than at any time before...” (ibidem , p. 28)
144 „In the next chapter the Struggle fo r E xisten ce amongst all organic
beings throughout the w orld, which

inevitably

follow s

from

the

high geometrical ratio o f their increase, w ill be treated o f. This
is the doctrine o f Malthus, applied to the w hole animal and v ege
table kingdoms.”

(Charles Darwin, „ O n the Origin o f Species...” ,

L ondon 1860, introduction, p. 4/5 )
1 W r ęk o p isie: manufacturing.
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145

the law o f 1773 was constructed [...] a vow ed intention o f low e
ring the price o f corn to our manufacturers, by encouraging the
importation o f corn from abroad, for the purpose o f feeding our
ow n p eople at a cheaper rate.” (James A nderson, „ A calm Investi
gation o f the Circumstances that have led to the present Scarcity
o f Grain in Britain...” , L ondon 1801, p. 50)

149 „...I shall [...] greatly regret that considerations fo r any particular
class, are allow ed to check the progress o f the wealth and popula
tion o f the country.”

(D a vid Ricardo, „ A n Essay on the Influence

o f a low Price o f Corn on the Profits o f Stock...” , second edition,
L ondon 1815, p. 49)
149 „T h at som e capital w ould b e lost cannot be disputed, but is the
p ossesion or preservation o f capital the end, or the means? The
means, undoubtedly. W hat w e want is an abundance o f com m odi
ties, and if it could be proved that by the sacrifice o f a part o f our
capital w e should augment the annual produce o f those objects
which contribute to our enjoyment and happiness, w e ought not [...]
to repine at the loss o f a part o f our capital.”

(D a vid Ricardo,

„ O n Protection to Agriculture” , L ondon 1822, p. 60)
150 „ T o an individual with a capital o f 20 000 1., w hose profits were
2000 1. per annum, it w ou ld be a matter quite indifferent whether
his capital w ou ld em ploy a hundred or thousand men, whether the
com m odity produced sold for 10 000 1., o r fo r 20 000 1., provided,
in all cases, his profits w ere not diminished below 2000 1. Is not
the rpal interest o f the nation similar? P rovided its net real income,
its rent and profits be the same, it is o f no importance whether
the nation consists o f ten or o f tw elve millions o f inhabitants.”
(D a v id

Ricardo,

„O n

the Principles

of

Political

E conom y,

and

T axation” , third edition, L ondon 1821, p. 416)
195 „...in an im proved state o f agriculture produce may be raised on
the second or third quality o f land at as little cost as is could
under the old system upon the first quality.” (Edw ard W est, „Price
o f Corn and W ages o f L abour...” , L ondon 1826, p. 98)
195 „T h e

principle o f

com petition, which renders it impossible, that

there should be tw o rates o f profit in the same country [...], does [...]
determine

[...]

their

[...]

relative ren ts..."

[D alsze

zdanie:

„nie

określa jednak ogólnej przeciętnej renty” , od daje treść następują
cych potem miejsc tekstu.] (T h om a s Hopkins, „ O n Rent o f Land,
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and its Influence on Subsistence and Population...” , London 1828,
p. 30)
les „ I f all labourers were em ployed fo r the same end, or object, as
diam ond cutter and the opera singer, in a short time there w ould
be no wealth to subsist them, because non e o f the wealth produced
w ould then b eco m e capital. I f a considerable proportion were so
em ployed, wages w ou ld be lo w ; because, but a comparatively small
part o f what was produced w ould be used as capital; -

but if

only a fe w o f the labourers were so em ployed, and, o f course,
nearly all were ploughmen,

shoemakers, weavers

etc.

[...],

then

much capital w ou ld be produced and wages w ould be proportionally
high.” (ibidem , p. 84 /85)
1M „W ith the diam ond cutter and the singer, must be classed all those
who labour for the landlords, or annuitants, and who receive a part
o f their incom e as wages all, in fact, whose labours term inate m e
rely in producing those things which gratify landlords and annuitants,
and w ho receive in return fo r their labours, a part o f the rent of
the landlord, or o f the incom e o f the annuitant. T hese are all pro
ductive labourers, but all their labour are for the purpose o f con
verting the wealth which exists, in the shape o f rents and annuities,
into som e other form , that shall, in that other form , m ore gratify
the landlord and annuitant, and therefore they are secondary pro
ducers. A ll other labourers are primary producers.”

(ibidem , p. 85)

11.7 „T h e cultivators generally paying from one-half to m ore than one
half o f the produce as rent to the landlord, with m oderate skill in
agriculture, and a scanty supply o f fixed capital. T he greater part
o f the population is [...]

com posed o f

secondary

producers and

proprietors, and generally the primary producers are a poor and
degraded class.” (ibidem , p. 101/ 102)
1.7 „T h e population o f France, at this time, is stated to have been
26363074. N o w

[...]

six millions o f labouring families (which is

too large [...]), each fam ily w ould have had to furnish annually,
either directly or indirectly, an average o f upwards o f 23 Ł o f net
wealth to the landlords, the church and the governm ent!!
...produced annually 42 Ł 10 s .; 23 Ł o f which w ere paid away
to others, and 19 Ł 10 s. remained to subsist itself.”

[W dwóch

pierwszych zdaniach cytatu Marks daje własnymi słowami treść kil
ku ustępów] (ibidem , p. 1 0 2 -1 0 4 )

784

Teksty cytatów w języku oryginału

197 „T h e error o f M r. Malthus and follow ers is to be found in the
assumption, that a reduction o f the labouring population w ould
not be follo w e d by a correspondent reduction o f capitall” (ibidem ,
p. 118)
1.7

M r. Malthus [...] forgetful that this demand [...] limited by the
means o f paying w ages and... these means d o not arise spontaneously,
but are always previously created b y la b o u r'' ( ibidem , p. 122)

168 „It

is somewhat extraordinary, that a strong

inclination

[...]

to

represent net wealth as beneficial to the labouring class, because
it gives [...] em ploym ent 11 though it is evidently not on account o f
being net, that it has that pow er, but because it is wealth, -

that

which has been brought into existen ce by labour-, while, at the same
time, an additional quantity o f labour is represented as injurious
to the labouring classes, though that labour produces three times
as much as ic consumes...” (ibidem , p. 126)
198 „ I f by the use o f superior machines, the w h ole primary produce
could be raised from 200 to 250 or 300, w hile net wealth and
profit took only 140, it is clear that there w ou ld remain as a fund
for the wages o f the primary producers 110 or 160 instead o f 6 0 .”
0ibidem, p. 128)
168 „T h e condition o f labourers is rendered bad either by crippling
their productive pow er, or by taking from them what they have
produced...” (ibidem , p. 129)
168 „ ...n o , says M r. Malthus, u b e weight o f your burthen has nothing
whatever to d o with your distress; that arises solely there being
too many persons carrying it...»” (ibidem , p. 134)
1.8 „In the general principle, then, that cost o f production regulates
the exchangeable value o f all com m odities, original materials are
not included; but the claim which the ow ners o f these have upon
produce, causes rent to enter into value...” (X bom a s H opkins, „ E c o 
nom ical Enquiries relative to the Laws which regulate Rent, Profit,
W ages, and the V alue o f M oney” , L on d on 1822, p. 11)
188 „R en t, or a charge fo r use, arises naturally out o f ownership, or
the establishment o f a r i g h t
198

of

p r о p e r t y ."

(ibidem , p. 13)

any thing may yield a rent if possessed o f the follow in g quali
ties; -

First, -

It must exist in a degree o f scarcity. Secondly, -

It must have the p ow er to aid labour in the great w ork o f p ro
duction.” (ibidem , p. 14)
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109 „...w here land [...] so plentiful, com pared with the labour and stock
to b e em p loyed upon it, that no charge fo r rent could be made,
because it was not scarce.” (ibidem , p. 21)
169 „...th e land-owner [...] may obtain, in some countries, 50 per cent
[...], in others 10 per cent. In some o f the fertile regions o f the
East, man can subsist upon one-third o f the produce o f his labour
em ployed upon the land; [...] but in parts o f Switzerland and N o r
way, an exation o f 10 per cent might depopulate the country... w e
see no natural bounds to the rent that may be exacted, but in the
limited abilities o f the payers...” (ibidem , p. 31)
169 „w here inferior soils exist, the com petition o f those inferior soils
against the su p erior." (ibidem , p. 3 3 /34)
199 „...there is much com m on land in England [...], the natural f ertiLity
o f which is equal to what a large part o f the land now cultivated
was, prior to its being taken into cultivation, and y e t the ex p en ce
o f bringing such com m on lands into cultivation is so great, as to
cause them not to yield the ordinary interest fo r the m oney e x p e n 
d ed in im proving them, leaving nothing as rent fo r the natural
fertility o f the soil-, and this [...] with all the advantages o f an
immediate application o f labour, aided by stock skilfully applied,
and furnished with manufactures cheaply p rod u ced ; added to the
very important circumstance, o f g o o d roads being already form ed
in the neighbourhood... the present land proprietors may be consi
dered the owners o f the accumulated labour which has fo r ages
been expending, in bringing the country to its present productive
state.” (ibidem , p. 35)
171 „«..a stream, favourably situated, furnishes an instance o f a rent
being paid for an appropriated gift o f nature, o f as exclusive a kind
as any that can be named. This is w ell understood in manufacturing
districts, where considerable rents are paid fo r small streams o f w a
ter, particularly if the fall is considerable. T he pow er obtained from
such streams being equal to that a fford ed by large steam-engines,
it is as advantageous to use them, though subject to the payment
o f a heavy rent, as it is to expend large sums in the erection and
working o f steam-engines. O f streams, too, there are som e larger,
some smaller. Contiguity to the seat o f manufacture is also

an

advantage which commands a higher rent. In the counties o f Y ork
and Lancaster there is probably a much greater difference between
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the rents paid fo r the smallest and the largest streams o f water,
than there is between the rents paid for 50 o f the least and 50 of
the most fertile acres that are in com m on cultivation.”

(ibidem,

p. 37 /3 8 )
177 „..from 1700 to 1750, there has been a regular [...] fall o f price
[...] from 2 1. 18 s. 1 d. to 1 1. 12 s. 6 d. per quarter o f w heat;
[...] from 1750 to 1800 [...] progressional rise [...] from 1 1. 12 s.
6 d. to 5 1. 10 s. per quarter.” (James A nderson , „ A calm Investi
gation o f the Circumstances that have led to the present Scarcity
o f Grain in Britain...” , L ondon
178 „...th e population [...]

1801, p. 11)

was on the increase during the first half o f

century as w ell as the last...” (ibidem , p. 12)
178 „...under a judicious

system o f

management,

that productiveness

may be m ade to augment, from year to year, fo r a succession o f
time to which no limits can be assigned, till at last it may be made
to attain a degree o f productiveness, o f which w e cannot, perhaps,
at this time conceive an idea.” (ibidem , p. 3 5 /3 6 )
178 „...it may be with certainty said, that the present
such a trifle com pared to that,

population is

as to be much below any degree

serious consideration.” (ibidem , p. 37)
178 „W h erev er population increases
must be
is

augmented

perm itted

to

along with

derange

the

[...], the produce o f the country
it,

unless som e moral influence

econ om y

of

nature.”

(ibidem ,

p. 41)
178 „ N o one o f these prejudices appears to me to be o f m ore pernicious
t/endency, than that which supposes that an increased population...”
{ibidem , p. 54)

[Ten cytat A ndersona Marks przytacza własnymi

słowami]
179 „I t is not [...] the rent o f the land that determines the price o f
its produce, but it is the price o f that produce which determines
the rent o f the land, although the price o f that produce is often
highest in those countries where the rent o f land is lowest. This
seems to be a paradox that deserves to be explained. In every
country there is a variety o f soils, differing considerably from one
another in point o f fertility. These w e shall at present suppose
arranged into different classes, which w e shall denote by the letters
A , B, C, D , E , F etc., the class A

comprehending the soils o f

greatest fertility, and the other letters expressing different classes
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o f soils, gradually decreasing in fertility as you recede from the
first. N o w , as th e expen se o f cultivating the least fertile soil is as
great or greater than that o f the m ost fertile field , it necessarily
follow s, that if an equal quantity o f corn, the produce o f each field,
can b e sold at the same price, the profit o f cultivating the most
fertile soil must be much greater than that o f cultivating the others;
and as this continues to decrease as the sterility increases, it must
at length happen that the exp en se o f cultivating some o f the infe
rior classes w ill equal th e value o f the w h ole p rod uce.”
Anderson,

„A n

Enquiry into the Nature

Edinburgh

1777, p. 4 5 - 4 8 ;

of

the Corn

(James

Law s...,”

cytowane w ed lu g : J. R . M cC ullocb,

„T h e Literature o f Political E con om y...” , L ondon 1845, p. 69)
179

value o f the w h ole produce.”

(James A nderson. „ A n

Enquiry

into the Nature o f the Corn Law s...” , Edinburgh 1 7 7 7 ; cytowane
w edług: J. R. M cC ullocb, „T h e Literature o f Political E conom y...” ,
L ondon 1845, p. 69)
180 „...if an equal quantity o f corn, the produce o f each field , can be
sold at the sam e p rice..." (James A nderson, „ A n Enquiry into the
Nature o f the Corn Laws...” , Edinburgh 1 7 7 7 ; cytowane w edług:
] . R. M cC ullocb, „T h e Literature o f Political E conom y...” , London
1845, p. 69)
180 „...infinite diversity o f soils...” (James A nderson, „ A n Inquiry into
the Causes that have hitherto retarded the A dvancem ent o f A gri
culture in E urop e....” , Edinburgh 1779, p. 5)
180 „...soil [...) may b e so much altered from their original state by
the m odes o f culture they have been form erly subjected to, by the
manures...” (ibidem , p. 5)
181

where there are tw o fields, the produce o f which is nearly as
ab ove

stated,

without

requiring any

im provem ent, the farmer w ou ld

[...]

im mediate

outlay for

their

pay even m ore tent than...

Let us [...] say [.4 ] that tw elve bushels [...] just sufficient for the
expense o f cultivating [...] no rent w hatever can be a fford ed for
cultivated land that yields only tw elve bushels;.”

(James A nderson,

„Essays relating to Agriculture and rural A ffairs” , v ol. I l l , E d in
burgh 1796, p. 1 0 7 -1 0 9 )
181 „ Y e t it cannot be expected that, if the superior produce has been
im m ediately occasioned by his ow n

outlay o f capital, and exertions

o f industry, he can pay nearly the same proportion o f it as rent; but

788

Teksty cytatów w języku oryginału

after the land has been fo r som e tim e in a perm anent stale o f fertility
to that d egree, though it even originally d erived that fertility from
his ow n industry, he w ill be content to pay such a proportion of
rent as is here stated...” (ibidem , p. 10 9/110)
199 „T h e produce o f the earth -

all that is derived from its surface

by the united application o f labour, machinery, and capital, is d ivi
ded am ong three classes o f the comm unity; namely, the proprietor
o f the land; the owner o f the stock or capital necessary tor its cul
tivation, and

the lauborers by w hose industry it is cultivated.”

(D a vid Ricardo, „T h e Principles o f Political E conom y, and T axa
tion” , L ondon 1821, third edition, Preface, p. V )
190 „B ut in different stages o f society, the proportions o f the w hole
produce o f the earth which will b e allotted to each o f these classes,
under the names o f rent, profit, and wages, will be essentially d i f 
ferent...”
199 „L a

(ibidem , Preface, д. V )

rente, dans le sens de R icardo, est la propriete fonciere a

1’ćtat bourgeois: c’ est-a-dire la propriete feod ale qui a subi les con 
ditions de la production bourgeoise.”

(K arl M arx, „M isżre de la

Philosophie. Reponse ä la Philosophie de la misćre d e M . Proudhon” ,
Paris et Bruxelles 1847, p. 156)
197 „R ica rd o, apres avoir supposć la production bourgeoise comm e nćcessaire pour determiner la rente, l’applique neanmoins a la propriete foncihre de toutes les ćpoques et de tous les paya. Ce sont
Ih les errements de tous les ćconom istes, qui represen ted les rap
ports de la production bourgeoise com m e des categories eternelles."
Сibidem , p. 160)
197 „L es terres capitaux peuvent £tre augm enties tout aussi bien que
tous les autres instruments de production. O n n’ y ajoute rien h la
matiere, pour parier le langage d e M . Proudhon, mais on m ultiplie
les terres qui servent d’ instrument d e production. Rien qu’ä appliquer ä des terres d£jä transformees en m oyen d e production de secondes mises de capital, on augmente la terre capital sans rien ajouter ä la terre mati£re, c ’est-ä-dire ä l’£tendue d e la terre.” (ibidem .
p. 165)
197 „E n premier lieu, on ne peut pas, comm e dans l’industrie manufacturiere, m ultiplier it v o lo n ti les instruments d e production du
m im e d e g r i d e p rod uctiviti, c’est-h-dire les terrains du т ё т е degrć
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de fćcond itć. Puis, a mesure que la population s’ accroit, on en vient
к exploiter des terrains d ’une qualite infćrieure, ou ä faire sur le
meme terrain de nouvelles mises de capital proportionellcm ent moins
productives que les premieres.” (ibidem , p. 157)
290 „It is not [...] the rent o f the land that determines the price o f its
produce, but it is the price o f that produce which determines the
rent o f the land;..”
ture o f

the Corn

(James A nderson, „ A n Enquiry into the N a 
L aw s...” , Edinburgh

1777;

cytowane

w edług:

] . R. M cC ullocb, „T h e Literature o f Political E conom y...” , L ondon
1845, p. 69)
201 „T h e notion o f agriculture yielding a produce, and a rent in con
sequence, because nature concurs with human industry in the process
o f cultivation, is a mere fancy. It is not from the produce, but from
the price at which the produce is sold, that the rent is d eriv ed ; and
this price is got not because nature assits in the production, but be
cause it is the price which suits the consumption to the supply.”
(D a vid Buchanan in A dam Smith, „ A n

Inquiry into the Nature

and Causes o f the W ealth o f N ations” , v ol. II, Edinburgh 1814,
p. 55, n ote; cytowane w edług: D a vid Ricardo, „ O n the Principles
o f Political E conom y, and T axation” , third edition, L ondon 1821,
p. 6 6 , note.)
209

sous pretexte de l’etendre, ils l’ont poussee dans le v id e .”

(Je-

an-Baptiste Say, „T raitć d ’econom ie politique.;..” , t. I, Paris 1826.
in „D iscours preliminaire” , p. L X X X III ä L X X X IV )
209

„M r. R icardo’ s system is one o f discords... its w h ole tends to the
production o f hostility among classes and nations... His b ook is the
true manual o f the dem agogue, w ho seeks pow er by means o f agra
rianism, war, and plunder.” (H . C. Carey, „T h e Past, the Present,
and the Future” , Philadelphia 1848, p. 74 /7 5 )

209 „It remains how ever to be considered, whether the appropriation o f
land, and the consequent creation o f rent, will occasion any varia
tion

in the relative value o f com m odities, independently o f

the

quantity o f labour necessary to production.” (ibidem , p. 53)
211

it is the com parative quantity o f com m odities which labour wiR
produce, that determines their present or past relative v a lu e..." (iIbi
dem , p. 9)

211 „ T w o com m odities vary in relative value, and w e wish to know in
which the variation has [...] taken place.” (ibidem , p. 9)
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813

the inquiry to which I wish to draw the reader’ s attention, re
lates to the effect o f the variations in the relative value o f co m m o 
dities, and not in their absolute va lu e..." (ibidem , p. 15)

214 „Instead o f regarding value as relation between tw o objects they
[...] consider it as a positive result produced by a definite quan
tity o f labour.”

( [ Samuel B ailey], „ A

Critical Dissertation on the

Nature, M easure and Causes o f V alu e...” , L ondon 1825 p. 30)
214 „...value, as something intrinsic and absolute..>”

(ibidem , p. 8)

215 „ N o t only the labour applied immediately to com m odities affects
their value, but the labour also which is bestow ed on the im ple
ments, tools, and buildings, with which such labour is assisted.”
(D a v id Ricardo, „ O n

the

Principles o f Political E conom y, and

T axation” , third edition, L ondon 1821, p. 16)
219 „...in every state o f society, the tools, implements, buildings, and
machinery em ployed in different trade may be o f various degrees
o f durability, and may require d ifferen t portions o f labour to p ro
du ce th e m '' (ibidem , p. 25)
220 „T h e proportions, too, in which the capital that is to support la
bour, and the capital that is invested in tools, machinery, and buil
dings, may be variously com bined.”

(ibidem , p. 25)

„...d ifference

in the degree o f durability o f fix ed capital and this variety in the
proportions in which the tw o sorts o f capital may be com bined...”
(ibidem , p. 25)
220 „T h e fo o d and clothing consumed by the labourer, the buildings
in which he works, the implements with which his labour is assis
ted, are all o f a perishable nature. There is how ever a vast d iffe 
rence in the time fo r which these different capitals will endure...
A ccording as capital is rapidly perishable, and requires to b e fre
quently reproduced, or is o f slow consumption, it is classed under
the heads o f circulating, or o f fixed capital.”

(ibidem , p. 26)

220 „I t is also to be observed that the circulating capital may circulater
or be returned to its em ployer, in very unequal times. T he wheat
bought by a farm er to sow is comparatively a fixed capital to the
wheat purchased by a baker to make into loaves. O ne leaves it
in the ground, and can obtain no return for a year; the other can
get it ground into flour, sell it as bread to his customers, and have
his capital free to renew the same, or commence any other em loyment in a w eek.” (ibidem , pj. 26 /27)
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221 „ T w o trades then may em ploy the same amount o f capital, but it
may be very differently d ivided with respect to the portion which
is fixed, and that which is circulating.” (ibidem , p. 27)
221 „A g a in tw o manufacturers may em ploy the same amount o f fixed,
and the same amount o f circulating capital; but the durability o f
tbeir fix ed capitals may be very unequal. O n e may have steam-engi
nes o f the value o f 10 000 1., the other ships o f the same value”
0ibidem, p. 27 /28)
221 „(...different degrees o f durability o f...

capitals, or, which is the

same thing... o f the tim e which must elapse before one set o f com m o
dities can be brought to market.” (ibidem , p. 30)
221 „I t is hardly necessary to say, that com m odities which have the
sam e quantity o f labour b estow ed on their production, w ill differ
in exchangeable value, if they cannot be brought to m arket in the
sam e tim e.” (ibidem , p. 34)
221 „Su ppose I em ploy twenty men at an expense o f 1000 1. for a year
in the production o f a com m odity, and at the end o f the year
I em ploy twenty men again fo r another year, at a further expense
of

1000 1. in finishing or

perfecting the same com m odity, and

that I bring it to market at the end o f tw o years, if profits b e 10 per
cent., my com m odity must sell fo r 2310 1.; for I have em ployed
1000 I. capital fo r one year, and 2100 1. capital for one year more.
Another man em ploys precisely the same quantity o f labour, but
he em ploys it all in the first year; he employs forty men at an expen
se o f 2000 1., and at the end o f the first year he sells it with 10 per
cent, profit, or for 2200 1. H ere there are tw o com m odities having
precisely the same quantity o f labour b estow ed on them, one of
which sells fo r 2310 1. 222 „T h is d ifferen ce ,j.

and

the other fo r 2200 1.”

(ibidem , p. 34)

variety in the proportions... introduce

[...]

another cause, besides the greater or less quantity o f labour necessa
ry

to

produce

value -

com m odities,

for

the variations

in their relative

this cause is the rise or fall in the value o f labou r." (ibi

dem , p. 25 /26)
222 „ A rise in the wages o f labour cannot fail to affect unequally, com 
m odities

produced

under

such

different

circumstances.”

(ibidem ,

p. 27)
224 „Suppose two men em ploy one hundred men each for a year in
the construction o f tw o machines, and another man employs the
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same number o f men in cultivating corn, each o f the machines at
the end o f the year will be o f the same value as the com , fo r they
w ill each be produced by the same quantity o f labour. Suppose one o f
the owners o f one o f the machines to em ploy it, with the assistance
o f one hundred men, the follow in g year in making cloth, and the
owner o f the other machine to em ploy his also, with the assistance
likewise o f one hundred men, in making cotton goods, while the
farmer continues to em ploy one hundred men as before in the cul
tivation o f corn. During the second year they will all have em ployed
the same quantity o f labour, but the goods and machine together
o f the clothier, and also o f the cotton manufacturer, w ill be the
result o f the labour o f tw o hundred men, em ployed for a year;
or, rather, o f the labour o f one hundred men fo r tw o years; w h e
reas the corn w ill be produced by the labour o f one hundred men
fo r one year, consequently if the corn be o f the value o f 500 1. the
machine and cloth o f the clothier together, ought to be o f the value
o f 1000 I,, and the machine and cotton goods o f the cotton manu
facturer, ought to be also o f tw ice the value o f the corn. But they
will b e o f m ore than tw ice the value o f the corn, for the p rofit
on the clothier's and, cotton manufacturer’ s capital fo r the first year
has been added to tbeir capitals, while that o f the farmer has been
expended and enjoyed. O n account then o f the differen t degrees
o f durability o f tbeir capitals, or, which is the same thing, on account
o f the tim e which must elapse before one set o f com m odities can
be brought to market, they w ill be valuable, not exactly in p ro 
portion to the quantity o f labour b estow ed on them, -

they will

not be as tw o to one, but something m ore, to com pensate fo r th e
greater length o f tim e which must elapse b e fo r e the m ost valuable
can b e brought to market. Suppose that for the labour o f each
workman 50 1. per annum w ere paid, or that 5000 1. capital w ere
em ployed and profits w ere 10 p er cent., the value o f each o f the
machines as w ell as o f the corn, at the end o f the first year, w ould
be 5500 1. T he second year the manufacturers and farmers w ill
again em ploy 5000 1. each in the support o f labour, and w ill the
refore again sell their goods fo r 5500 1.; but the men using the
machines, to be on a par with the farmer, must not only obtain
5500 1., fo r the equal capitals o f 5000 I. em ployed on labour, but
they must obtain a further sum o f 550 I.; fo r the profit on 5500 I.
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which they have invested, in machinery, and consequently their goods
must sell fo r 6050 I." {ibidem , p. 29 /3 1 )
226 „H ere then are capitalists em ploying precisely the same quantity o f
labour annually in the

production o f their comm odities, and yet

the g ood s they produce

differ in value on account

quantities o f fix ed

capital, o r accumulated

o f the different

labour,

em ployed

by

each respectively.” (ibidem , p. 30 /3 1 )
228 „T h e cloth and cotton goods are o f the same value, because they
arc the produce o f equal quantities o f labour, and equal quantities
o f fixed capital; but corn is not o f the sam e value as these com m o
dities, because it is produced, as far as regards fix ed capital, under
d ifferen t circum stances'' {ibidem , p. 31)
231 „B u t they will b e o f m ore than tw ice the value o f the corn, for
the p rofit on the... cotton manufacturer’s capital fo r the first year
has been added to their capitals, w hile that o f the
expended and enjoyed.”

farmer has been

{ibidem , p. 30)

232 „ O n account then o f the d ifferen t d egrees o f durability o f their
capitals, or, which is the same thing, on account o f the tim e which
must elapse b e fo r e one set o f com m odities can be brought to market,
they w ill be valuable, not exactly in proportion to the quantity of
labour bestow ed on them, -

they w ill not be as tw o to one, but

something m ore, to com pensate fo r th e greater length o f tim e which
must elapse b e fo r e the m ost valuable can b e brought to m s’ k e t ”
{ibidem , p. 30)
235 „Suppose I em ploy twenty men at expense o f 1000 1. for a year
in the production o f a com m odity, and at the end ot the year
I em ploy twenty men again for another year, at a further expense
of

1000 1. in finishing

or

perfecting the

same com m odity,

and

that I bring it to market at the end o f tw o years, if profits be 10 per
cent., my com m odity must sell fo r 2310 1.; fo r I have em ployed
1000 1. capital for one year, and 2100 1. capital for one year more.
A nother man employs precisely the same quantity o f labour, but
he employs it all in the first year; he em ploys forty men at an
expense o f 2000 1„ and at the and o f the first year he sells it with
10 per cent, profit, or fo r 2200 1. Here then are two comm odities
having precisely the same quantity o f labour bestow ed on them, one
o f which sells for 2310 1. - the other fo r 2200 l|. This case appears
to differ from the last, but is, in fact, the same.” {ibidem , p. 3 4 /3 5 )

7 94

Teksty cytatów w języku oryginału
286 „T h e difference in value arises in both cases from the profits being
accumulated as capital, and is only a just com pensation fo r the time
that the profits w ere w ith held." {ibidem , p. 35)
241

Ricardo

[...]

was the first w ho

endeavoured

to

analyze and

discover the effects o f fluctuations in the rate o f wages on the
value o f comm odities, when the capitals em ployed in their pro
duction

w ere

not

of

the

same

degree

of

durability.”

{ibidem,

H. 29 8/29 9)
241 „T h e degree o f alteration in the relative value o f goods, on account
o f a rise o r fall o f labour, w ou ld depend on the proportion which
the fixed capital bore to the w h ole capital em ployed. A ll com m odi
ties which are produced by very valuable machinery, or in very
valuable buildings, or which require a great length o f time before
they can be brought to market, w ould fall in relative value, while
all those which w ere chiefly produced by labour, or which w ould
be speedily brought to market w ou ld rise in relative value.”

{ibi

dem , p. 32)
243 „T h e reader, how ever, should remark, that this cause o f the varia
tion o f com m odities is com paratively slight in its effects... N ot so
with the other great cause o f the variation in the value o f com m o
dities, namely, the increase or diminution in the quantity o f labour
necessary to produce them... A n alteration in the permanent rate
o f profits, to any great amount, is the effect o f causes which do
not operate but in the course o f years; whereas alterations in the
quantity o f labour necessary to produce com m odities, are o f daily
occurrence. E very im provement in machinery, in tools, in buildings,
in raising the raw material, saves labour, and enables us to produce
the com m odity to which the im provement is applied with m ore
facility, and consequently its value alters

In estimating, then, the

causes o f the variations in the value o f com m odities, although it
w ou ld

be wrong w holly to omit the consideration o f the effect

produced by a rise o r fall o f labour, it w ou ld be equally incorrect
to attach much importance to it...” {ibidem , p. 3 2 /33)
»44 „T h is difference in degree o f durability o f fixed capital, and this
variety in th e

proportion in which the tw o sorts o f capital may be

com bined, introduce another cause, besides the greater or less quan
tity o f labour necessary to produce comm odities, for the variations
51 - Marks, Engels - D zieła, t. 26
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in their relative value -

this cause is the rise or fall in the value'

o f labou r." (ibidem , p. 25 /2 6 )
244 „...it being shown in this section that without any variation in the
quantity o f labour, the rise o f its value merely w ill occasion a tall
in the exchangeable value o f those goods, in the production

of

which fixed capital is em ployed ; the larger the amount o f fixed
capital, the greater w ill be the fa ll.” {ibidem t H- 35)
245 „In proportion as fixed capital is less durable, it approaches to the
nature o f circulating capital. It w ill be consumed and its value
reproduced in a shorter tim e, in order to preserve the capital of
the manufacturer.” (ibidem , p. 36)
245

to keep it in its original state o f efficien cy; but the labour so>
bestow ed may be considered as really expended on the com m odity
manufactured, which must bear a value in proportion to such la
bour.” (ibidem , p. 36 /3 7 )

249 „ . . i f the wear and tear o f the machine w ere great, if the quantity,
o f labour requisite to keep it in an efficient state w ere that to
fifty men annually I should require an additional

price fo r my

goods, equal to that which w ou ld be obtained by any other manu,
facturer who em ployed fifty men in the production o f other goods,
and w ho used no machinery at all. But a rise in the wages o f
labour w ou ld not equally affect com m odities produced with m a
chinery

quickly

consumed,

and

com m odities

produced

with

ma

chinery

slowly consumed. In the production o f the one, a great

deal o f

labour w ould b e continually transferred to the com m odity

produced.” (ibidem , p. 37)
249 „...in the other
249 „E v ery

very little w ou ld be so transferred.” (ibidem , p. 37)

rise o f wages, therefore, or, which is the same thing, every

fall o f profits, w ou ld low er the relative value o f those comm odities
which w ere produced with a capital o f durable nature, and w ould
proportionally elevate those which were produced with capital more
perishable. A fall o f wages w ould have precisely the contrary effect.”
{ibidem , p. 37 /38)
247 „I t will be seen, that in the early stages o f society, before much m a
chinery or durable capital is used, the com m odities produced by equal
capitals w ill be nearly o f equal value, and w ill rise or fall only
relatively to each other on account o f m ore or less labour being,
required fo r their production...” {ibidem , p. 40)
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247

but after the introduction o f these expensive and durable instru
ments, the com m odities produced b y th e em ploym ent o f equal ca
pitals will be o f very unequal value-, and although they w ill still
be liable to rise or fall relatively to each other, as m ore or iess
labour becom es necessary to their production, they w ill be subject
to another, though a m inor variation, also, from the rise or fall o f
wages and profits. Since goods which sell for 5000 1. may be the
produce o f a capital equal in amount to that from which are pro
duced other goods which sell for 10 000 1., the profits on their
manufacture will b e the same-, but those profits w ould b e unequal,
if the prices o f the goods did not vary with a rise or fall in the
rate o f p rofits." (ibidem , p. 40 /4 1 )

249 „M r. Malthus appears to think that it is a part o f my doctrine, that
the cost and value o f a thing should be the sam e; means by cost, «cost o f productions

it is, if he

including p rofits "

(ibidem ,

p. 46, note)
249 „M a y not gold b e considered as a com m odity produced with such
proportions o f the tw o kinds o f capital as approach nearest to the
average quantity em ployed in the production o f most com m odities?
M ay not these proportions be so nearly equally distant from the
tw o extremes, the one where little fixed capital is used, the other
where little labour is em ployed, as to form a just mean between
them ?” (ibidem , p. 44)
259 „B efore I quit this subject, it may be proper to observe, that A dam
Smith, and all the writers w h o have fo llo w e d him, have, without
one exception that I know o f, maintained that a rise in the price
o f labour w ou ld be uniformly fo llo w e d by a rise in the price of
all com m odities.” (ibidem , p. 45)
251 „ I hope I have succeeded in showing, that there are no grounds for
such on opinion, and that only those com m odities w ould rise which
had less fixed capital em ployed upon them than the m edium in
which price was estim ated, and that all those which had m ore, w ould
postitively fall in price when wages rose. O n the contrary, if w a
ges fell, those com m odities only w ou ld fall, which had a less p ro
portion o f fixed capital em ployed on them, than the medium in
which price was estim ated; all those which had m ore, w ould posi
tively rise in price.” (ibidem , p. 45)
!M „W h en com m odities varied in relative value, it would be desirable
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to have the

means o f ascertaining which o f them fell and which

rose in real value, and this could be effected only by comparing
them one after another with some invariable standard measure I-..],
which should itself be subject to none o f the fluctuations to which
other comm odities are exposed.” (ibidem , p. 41 /4 2 )
258

there is no com m odity which is not itself exposed to the same
variations... that is, there is none which is not subject to require
m ore or less labour for its production.” (iibidem, p. 42)

254 „ ...b e a perfect measure o f value, by which w e could accurately
ascertain the variations in all other things.4.”

(ibidem , p. 43)

„It

w ou ld be a perfect measure o f value fo r all things produced under
the same circumstances precisely as itself, but fo r no others.”

{ibi

dem , p. 43)
255 „ A rise o f wages from this cause w ill, indeed, b e invariably accom 
panied by a rise in the price o f com m odities; but in such cases, it
w ill be found that labour and all com m odities have not varied in
regard to each other, and that the variation has been confined to
m oney.” {ibidem , p. 47)
255 „T h e exchangeable value o f all com m odities, whether they be manu
factured, or the produce o f the mines, or the produce o f land, is
always regulated, not by the less quantity o f labour that w ill suffice
fo r

their

production

under

circumstances

highly

favorable,

and

exclusively enjoyed by those w h o have peculiar facilities o f pro
duction; but by the greater quantity o f labour necessarily bestowed
on their production by those w ho have no such facilities; by those
who continue to p rod uce them under the most unfavorable circum
stances; meaning -

by

the most

unfavorable

circumstances,

the

most unfavorable under which the quantity o f prod uce required,
renders it necessary to carry on the production.” {ibidem , p. 60 /6 1 )
281 „W ith

the rise or fall o f price, profits are elevated

above, or

depressed below their general level, and capital is either encoura
ged to enter into, or is warned to depart from the particular em ploy
ment in which the variation has taken place.” {ibidem , p. 80)
293

.every man [...] free to em ploy his capital where he pleases...
w ill naturally seek for that employment which is most advanta
geous; he w ill naturally be dissatisfied with a profit o f 10 per cent,
if by removing his capital he can obtain a profit o f 15 per cent.
This restless desire on the part o f all the em ployers o f stock, t o
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quit a less p rofitable fo r a m ore advantageous business, has a strong
tendency to equalize tb e rate o f profits o f all, or to fix them in
such proportions, as may in the estimation o f the parties, compen 
sate fo r any advantage which one may have, or may appear to
have over the other.” (ibidem , p. 81)
203

:,,No writer has m ore satisfactorily and ably shewn than D r. Smith,
the tendency o f capital to m ove from employments in which the
goods produced d o not repay by their price the w h ole expense,
including the ordinary profits, o f producing and bringing them to
market.” (ibidem , p. 342, note)

200

„It is perhaps very difficult to trace the steps by which this change
is e ffe c te d : it is probably effected, by a manufacturer not absolu
tely changing bis em ploym ent, but only lessening th e quantity o f
capital b e has in that em ploym ent. In all rich countries, there is
a number o f men form ing what is called the m onied cla ss; these
men are engaged

in no

trade,but live on the interest o f their m o

ney, which is em ployed in discounting bills, or in loans to the m ore
industrious part o f the community. T he bankers to o em ploy a large
capital on the same objects. T h e capital so em ployed form s a circula
ting capital o f a large amount, and is em ployed, in larger o r smaller
proportions, by all the different trades o f a country. T here is per
haps no manufacturer, how ever rich, w ho limits his business to the
extent that his ow n funds alone will a llo w : he has some portion o f
this floating capital, increasing o r diminishing according to the acti
vity o f the demand fo r his com m odities. W hen the demand fo r silks
increases, and that fo r cloth diminishes, the clothier does not re
m ove with his capital to the silk trade, but he dismisses some o f
his workm en, he

discontinues his demand fo r the loan from ban

kers and m onied

m en; while

the case o f the silk manufacturer is

the reverse: [...] h e borrow s m ore, and thus capital is transferred
from on e em ploym ent to another, w ithout the necessity o f a ma
nufacturer discontinuing bis usual occupation. W hen

we

look to

the markets o f a large town, and observe how regularly they are
supplied both with hom e and foreign com m odities, in the quantity
in which they are required, under all the circumstances o f varying
demand, arising from the caprice o f taste, or a change in the amount
o f population, without often producing either the effects o f a glut
from a too abundant supply, or an enormously high price from the
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supply being unequal to the demand, we must confess that the prin
ciple which apportions capital to each trade in the precise amount
that it is required, is m ore active than is generally supposed.” (ibidem ,
p. 81 /8 2 )
295 „In making labour the foundation o f the value o f comm odities, and
the com parative quantity o f labour which is necessary to their pro
duction, the rule which determines the respective quantities o f goods
which shall be given in exchange fo r each other, w e must not be
supposed to deny the accidental and tem porary deviations o f the
actual or m arket price o f com m odities from this, their primary and
natural p r i c e " (ibidem , p. 80)
2,8

„L e t us suppose that all com m odities are at their natural price, and
consequently that the profits o f capital in

all em ploym ents

are

exactly at the sam e rate, or d iffer only so much as, in the estimation
o f the parties, is equivalent to any real or fancied advantage which
they possess or fo re g o .” (ibidem , p. 83)
288 „I t is then the desire, which every capitalist has, o f diverting his
funds from a less to a m ore profitable em ploym ent, that prevents
the market price o f com m odities from continuing fo r any length o f
time either much ab ove, or much b e lo w their na tu ra l1 price. It is
this com petition which so adjusts the changeable value o f com m odi
ties, that after paying the wages fo r the labour necessary to their
production, and

all

other

expenses

required

to

put the

capital

em ployed in its original state o f efficiency, the remaining value or
overplus w ill in each trade be in proportion to the value o f the
capital em p loyed .” (ibidem , p. 84)
287 „In the 7th chap. o f the W ealth o f N ations, all that concerns this
question is most ably treated.” (ibidem , p. 84)
270

their price has no necessary connexion with their natural valu e:
but the prices o f com m odities, which are subject to competition,
j..will ultimately depend ...on ...cost o f their prod uction." (ibidem ,
p. 465)

271 „...it can only b e regulated by altering the natural price, not the
natural value, at which

com m odities

can

be

produced

in those

countries, and that is effected by altering the distribution o f the
precious metals.” (ibidem , p. 409)

1 W rękop isie: market.
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272

il у a toujours quelques marchandiseą... dont le prix se rćsout
en deux parties seulement; les salaires du travail et les profits des
fon ds...”

(A dam Smith, „Recherches sur la nature et les causes de

la richesse des nations. Traduction nouvelle ...par Germain Garnier” ,
6 I, Paris, 1802, p. 103)
272

,,Salaire,
revenu,

profit et rente sont les trois sources primitives de tout
aussi

bien

que

de

tonte

valeur

(ibidem ,

echangeable.”

p. 105)
278 „D an s chaque societe ou canton, il у a un taux m oyen on ordi
naire [...] pour les salaires [...] les profits [....] les rentes...”

(ibi

dem , p. 110)
273 „O n peut appeler ce taux moyen

[.j.] le taux naturel du salaire,

du profit et de la rente, pour le temps et le lieu dans lesquels ce
taux domine communement.” (ibidem , p. 110/ 111)
274 „L orsqu e le prix d ’une marchandise n’ est ni plus ni moins que ce
qu’il faut pour payer suivant leurs taux naturels, et la rente de la
terre et les salaires de travail, et les profits du capital [...] alors
cettc marchandise est vendue ce

[...]

son prix natureI.”

(ibidem ,

p. I l l )

274 ,,La marchandise est alors vendue precisem ent ce qu’elle vaut ou
ce q u e lle coüte reellement к la personne qui la porte au m arche; car
quoique, dans le langage ordinaire, quand on parle de ce qu’une
marchandise coüte en prem iere main, on n’y com prenne pas le profit
de la personne qui fait metier de la vendre, cependant si celle-ci
la vendait ä un prix qui ne lui rendit pas son profit au taux ordi
naire du canton, il est evident qu’elle perdrait к ce metier, puisqu’ clle
aurait pu faire ce profit en em ployant son capital d’une autre m o
niere.” (ibidem , p. I l l )
278

le prix naturel о и la valeur entiere des rente, profit et salaire
qu’ il faut payer pour

qu’elle vienne au marche.” (ibidem , p. 112)

279 „...va leu r entiere des rente, salaires et profits qu’il en

coüte pour

amener cette marchandise au m arche...” (ibidem , p. 113)
279 „ Q u a n d la

quantite

amenee

au

marche

suffit tout

juste pour

remplir la demande effective, et rien de plus, le prix d e marche
se trouve naturellement etre precisement... le meme

que le prix

naturel." {ibidem , p. 114)
276 „ L e prix naturel est done pour ainsi dire le point central vers lequel gravitent continuellemcnt les prix de toutes les marchandises.
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Differentes circonstances accidentelles peuvent quelquefois les tenir
un certain tems eleves au dessus, et quelquefois les forcer ä descendre un peu au dessous de ce prix.” (ibidem , p. 116)
278 „ ł .som m c totale d ’industrie em ployee annuellement ä l’ e ffct de faire
venir au marche une marchandise... demande effective.”

(ibidem ,

P- 117)
277 „...la meme quantite d ’industrie produira, en differentes annees, des
quantites fort differentes d e marchandises, pendant que, dans d'autres em plois, eile produira la meme ou tres-approchant la meme
quantite. L e meme nom bre d ’ ouvriers em ployes ä la culture p ro 
duira, en differentes annees, des quantites fort differentes de ble,
d e vin, d ’huile, de houblon, etc. M ais le meme nombre de fileurs
et de tisserands produira chaque annće la meme ou tres-approchant
la meme quantite de toile ou de drapp. Dans l’autre espece d ’in
dustrie, le produit d e quantites egales d e travail etant toujours le
т ёт е ou tres-approchant le meme, il peut s’assortir plus exactement ä la demande effectiv e.” (ibidem , p. 117/118)
277 „...quantites egales de travail...” (ibidem , p. 118)
278 „Q u lle que soit la partie de ce prix qui soit payee au-dessous du
taux naturel, les personnes qui у ont interet sentiront bientót le
domm age qu’elles eprouvent, et aussitöt eiles retireront, ou tant de
terre, ou tant d e travail, ou tant d e capitaux d e ce genre d ’em ploi,
que la quantite de cette marchandise qui sera amenee au marche
ne sera bientót plus que süffisante pour repondre ä la demande
effective, ainsi son prix d e тагсЪё remontera bientót au prix nalurel, au moins sera-ce le cas oil regne une entiere liberte.” (ibidem ,
p. 125)
272 „ L e prix naturel va rie lu i-m em e a v e c le taux naturel d e ch acune d e
ses parties Constituantes, le salaire, le p r o fit et la ren te...”

(ibidem ,

p. 127)
279 „II faut de toute necessity qu’un homme vive de son travail, et que
son salaire suffise au moins ä sa subsistance; il faut meme quelque
chose de plus dans la plupart des circonstances, autrement il lui
serait im possible d ’ elever une familie, et alors la race de oes ouvriers ne pourrait pas durer au-delä de la premiere generation.”
Сibidem , p. 136)
280 „les salaires du travail^., ne suivent pas les fluctuations du prix des
denrees.” (ibidem , p. 149)
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280

les salaires varient plus que le prix des dcnrćes d ’un lieu ä un
autre.” (ibidem , p. 150)

281

comm e un avantage ou comm e un inconvenient pour la societe?”
{ibidem , p. 159)

281

com posent la tres-majeure partie de toute grande societe politique.
O r, peut-on jamais regarder com m e un desavantage pour le tout,
ce qui am eliore le sort de la plus grande partie? Une societe ne
peut surement pas etre reputee dans le bonheur et la prosperitę,
quand la tres-majeure partie de ses membres sont pauvres et mi
serables. La seule equite d ’ailleurs exige que ceux qui nourrissent,
habillent et logent tout le corps d e la nation, aient, dans le produit
d e leur p ropre travail, une part süffisante pour etre eux-memes
passablement nourris, vetus et loges” (ibidem , p. 159/160)

281 „Q u oiqu e,

sans aucun

doute,

la pauvrete decourage le

mariage,

cependant elle ne l’em pechc pas toujours; elle parait meme etre
favorable ?. la generation... La sterilite, qui est si frequente chez
ies femmes du grand m onde, est extremement rare parmi celles
d ’ une condition

inferieure.^.

M ais

si la

pauvrete

n’ em peche

pas

d ’ engendrer des enfants, elle est un tres-grand obstacle a ce qu’on
puisse les clever. L e tendre rejeton est produit, mais c ’est dans
un sol si froid , et dans un climat si rigoureux que bientót il se desseche et perit. ...Naturellem ent toutes les cspeccs animales multiplient ä proportion de leurs moyens de subsistance, et aucune espece ne peut jamais multiplier au-delä. M ais dans les societes civilisees, ce n’est que parmi les classes infericures du peuple que la
disette de subsistance peut mettre des bornes ä la propagation ulterieure de 1’espece humaine... C ’ est... la dem ande d'hom m es regie
necessairem ent la production des hom m es, com m e fait la demande
ä l’egard de toute autre m archandise; elle hate la production quand
celle-ci marche trop lentement, et l’arrete quand eile va trop vite.”
{ibidem , p. 160 - 163 passim)
282 „L e s salaires qu’on paie ä des gens de journće et domestiques de
toute especc, doivent etre tels que ceux-ci puissent, l’un dans l’autre,
continuer ä maintenir leur population, suivant que peut le requerir
l’etat croissant ou decroissant, ou bien stationnaire de la demande
qu’ en fait la societe.” {ibidem , p(. 164)
282

sous l ’administration d ’ un maitre peu attentif ou d ’un inspecteur
negligent.” {ibidem , p. 164)
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882 „ L e fonds destine a remplacer et ä rćparer, pour ainsi dire, le
dechet resultant du tems et du service dans la personne de l’ esclave,
est ordinairement sous l’administration d ’un maitre peu attentif ou
d ’ un inspecteur negligent. Celui qui est destine au m eme em ploi,
ä l’egard du serviteur libre, est econom ise par les mains memes
du serviteur libre. Dans l’administration du premier s’ introduisent
naturellement les desordres qui regnent en general dans les affaires
du riche; la frugalite severe et l’attention parcimonieuse du pauvre
s’ etablisscnt aussi naturellement dans l’administration du second.”
Сibidem, д. 164)
283

l’ ouvrage fait par des mains libres, revient ä la fin ä meilleur
com pte que celui qui est fait par des esclaves.”

(ibidem, p. 165)

283 „A in si, si la recom pense liberale du travail est l’effet de l’accroissement

de

la

richesse

nationale,

eile

devient

aussi

la

cause

de

l’accroissement de la population. Se plaindre de la liberalite de
cette recom pense, c’est se plaindre de ce qui est ä la fois l’ effet et
la cause de la plus grande prosperitę publique.”

(ibidem , p. 165)

283 „.(..encourage la population...” (ibidem , p. 166)
283 „...augm ente l'industrie du commun du peuple. Ce sont les salaires
du travail qui sont l’ encouragement de l’ industrie, et celle-ci, comm e
toute autrc qualite de l’homme, se perfectionne ä proportion de
l’ encouragement qu’elle reęoit. Une subsistance abondante augmente
la force corporelle de l’ ouvrier; et la douce esperance d ’ameliorer
sa condition ...l’ excite а tirer de ses forces tout le parti possible.
Aussi verrons-nous toujours les ouvriers plus actifs, plus diligens,
plus expeditifs lä ou les salaires sont hauts, que lä ou ils sont bas.”
(iibidem , p. 166)
283

les ouvriers qui sont largement payes ä lapiece, sont tres-sujets
ä

se forcer d ’ouvrage, et ä ruiner leur sante

et leur temperament

en peu d ’ annees.” (ibidem , p. 16 6/167)
283 „Si les maitres ecoutaient toujours ce que leur dictent ä la fois la
raison

et l’humanite, ils auraient lieu

bien

souvent de

m oderet

plutót que d ’exciter l’application au travail, dans une grande partie
de leurs ouvriers.” (ibidem , p. 168)
283

plus d ’aisance [...] puisse rendre certains

ouvriers paresseux...”

(;ibidem, p. 169)
284 „ L e prix pecuniaire du travail est necessairement regle par deux
circonstances, la demande de travail et le prix des choses propres

804

Teksty cytatów w języku oryginału

aux besoins et aisances de la vie... c’ est ce qu’il faut d ’argent pour
acheter cette quantite dćterm inće de choses, qui regle le prix pćcuniaire du travail.” (ibidem , p. 175)
284 „L a disctte d ’une annće de chertć, en diminuant la demande dc
travail, tend a en faire baisser le prix, comm e la chertć des vivres
tend a le hausser. A u contraire, l’abondance d ’une annće d e bon
marchć, en augmentant cette demande, tend a elever le prix du
travail, com m e le bon marche des vivres tend ä le faire baisser.
Dans les variations ordinaires du prix des vivres, ces deux causes
opposćes semblent se contrebalancer l’une l’autre; ce qui probablement est en partie la raison pourquoi les salaires du travail sont
partout beaucoup plus fixes et plus constans que le prix des vivres.”
0ibidem, p. 177)
285 „ L ’augmentation qui survient dans les salaires du travail, augmente
necessairement le prix de beaucoup de marchandises en haussant
cette partie du prix qui se resout en salaires, et eile tend d ’autant
ä diminuer la consom mation tant intćrieure

qu’exterieure

de ces

marchandises. Cependant la meme cause qui fait hausser les salaires
du travail, l’accroissement des capitaux, tend a augmenter ses facultes productives, et tend ä mettre une plus petite quantite de
travail en ćtat de produire une plus grande quantite d ’ouvrage.”
{ibidem , p. 177)
28S .,11 у a done une infinite de marchandises qui, en consequence de
tous ces moyens de perfectionner l’industrie, viennent ä ćtre produites avec un travail tellem ent injerieur ä celui qu’ elles coütaient
auparavant, que Vaugmentation dans le prix d e ce travail se trou ve
plus que com pensee par la diminution dans la quantite d e travail."
{ibidem , p. 178)
285 „...taux [...] habituel des salaires,..” {ibidem , p. 179)
286

mais ceci т ёт е ne peut guere s’ obtenir ä

l'egard des profits

de

capitaux.” {ibidem , p. 179)
288 „ C e profit se ressent... de chaque variation qui survient

dans le

prix des marchandises...” {ibidem , p. 180)
288 „II serait encore plus d ifficile de determiner le profit moyen de
tous les

diffćrens

commerces

ćtablis

dans

un grand

royaum e...”

{ibidem , p. 180)
288 „profits moyens des capitaux...” {ibidem , p. 180)
286

quelque idee d ’apres 1'interet d e l’ argent. O n peut etablir pour
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maxime que pattout oil on pourra faire beaucoup de profits par le
moyen de l’argent, on donnera communement beaucoup pour avoir
la faculte de s’ en servir, et qu’ on donnera en general moins quand
il n’y aura que peu de profits ä faire par son m oyen.”

(ibidem ,

p. 18 0/181)
288 ,„ ..d e forts salaires e t d e bauts p rofits sont naturellem ent d es choses
qui von t rarement ensem ble, si ce n’est dans le cas particulier d ’ one
colonie nouvelle.” (ibidem , p. 187)
287 „U n e colon ie nouvelle doit necessairement, pendant quelque terns
plus que la majeure partie des autres pays, avoir la masse de ses
capitaux au dessous de la proportion que peut com portei l’ etendue
de son territoire, et avoir sa population dc la proportion que peut
com porter l’etendue de son capital. Les colons ont plus de terres
qu’ils n’ont de capitaux ä consacrer ä la culture; ainsi, ce qu’ils
ont de capitaux, ils l’appliquent seulem ent ä la culture des terres
les plus fertiles e t les plus favorablem ent situees, celles qui sont
pres des cótes de la m et ou le long des rivieres navigables. Ces
terres aussi s’ achetent tres-souvent au dessous m eme de la valuer
de leur produit naturel. L e capital em ploye ä l’achat et ä [’am elio
ration de ces terres doit rendre un tres-gros profit, et par consequent
fournir de quoi payer un tres-gros interet. Son accumulation rapide
dans un em ploi aussi profitable met le planteur dans le cas d ’ augmenter le nombre des bras qu’ il occupe, beaucoup

plus vite qu’ un

etablissement recent ne lui permet d ’ en trou ver; aussi ceux qu’ il
peut se procurer sont-ils tres-libćralement payćs. A m esure que la
colon ie augmente, les profits d es capitaux baissent. Quand les terres
les plus fertiles et les m ieux situees se trouvent toutes occupdes,
la culture d e celles qui sont inferieures, tant pour le sol que pour
la situation, o ffr e d e m oindres profits ä faire, et par consequent un
interet plus faible pour le capital qu’ on у aura em ploye. C ’est pour
cela que le taux de l’interet... a considerablem ent baisse dans la
plupart d e nos colonies, pendant le cours de ce siecle.”

(ibidem ,

p. 1 8 7 -1 8 9 )
287 „ f.u n e

diminution

survenue

dans

la

masse

des

capitaux

d ’une

societe, ou dans le fonds destine к alimenter l’ industrie, en amenant
la baisse des salaires, amene pareillement une hausse dans les profits
et par consequent dans le taux de l’ interät. Les salaires du travail
ćtant baissćs, les proprietaires de ce qui reste d e capitaux dans la
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socićtć,

peuvent

etablir

leurs

marchandises

к

meilleur

compte

qu’auparavant; et com m e il у a moirts de capitaux em ployes ä fournir le marche qu’il n’y en avait auparavant, ils peuvent vcndre
plus eher.” (ibidem , p. 191/192)
288 „.i.qu i, dans la plus grande partie des marchandises, em pörte la
totalite de ce qui devrait aller ä la rente de la terre, et laisse sculement ce qui est necessaire pour salarier le travail de preparer la
marchandise et de la conduire au marche, au taux le plus has auquel
le travail puisse jamais ćtre рауё, c ’est-ä-dire, la simple subsistance
de l’ouvrier.” (ibidem , p. 197/198)
288 „ L e taux le plus bas des profits ordinaires des capitaux doit toujours
etre quelque chose au-delä de ce qu’il faut pour compenser les
pertes accidentelles auxquelles est expose chaque em ploi de capital.
II n’ y a que ce surplus qui constituc vraiment le profit ou

le

benefice net.” (ibidem , p. 196)
288 „D an s la Grande-Bretagne, on porte au double de l’ interet ce que
les commeręans appellent un p rofit honnete, m odere, raisonable;
toutes expressions qui, к mon avis, ne signifient autre chose qu’un
profit commun e t d’ usage.” {ibidem , p. 198)
288 „D a n s les pays qui vont en s’enrichissant avec rapidite, le fai'ole
taux des profits peut compenser le haut prix des salaires du travail
dans le prix

de beaucoup

de marchandises, et mettre ces pays

ä portee de vendre к aussi bon

marche que leurs voisins, qui

s’ enrichiront moins vite, et chez lesquels les salaires seront plus
bas.” (ibidem , p. 199)
289 „D a n s le fait, de hauts profits tendent, beaucoup plus que de hauts
salaires, ä faire m onter le prix de l’ ouvrage.” (ibidem , p. 199)
289

en multipliant [...] par le nom bre des journees pendant lesquelles
ils auraient ete ainsi employes). Dans chacun des differens degres
de m ain-d’oeuvre que subirait la marchandise, cette partie de son
prix, qui se resout en salaires, hausserait seulement dans la propor
tion arithmetique de cette hausse des salaires. M ais si les profits
de tous les differens maitres qui mettent ces ouvriers к l’ouvrage
venaient ä m onter de 5 pour 100, cette partie du prix de la marchan
dise qui se resout en profits, s’eleverait dans chacun des diffćrens
degres d e la m ain-d’oeuvre, en raison progressive de cette hausse
du taux des profits... La hausse des salaires орёге en haussant le
prix d ’une marchandise, com m e opere l’ interet simple dans l’accu-
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mulation d ’ une dette. La hausse des profits opere com m e lintćrćt
com posć.” (ibidem , p . 200/20 1)
290 „N o s marchands et nos maitres manufacturiers se plaignent beaucoup
des mauvais effets des hauts salaires, en ce que ces hauts salaires
renchćrissent leurs marchandises, et par-la en diminuent le debit,
tant dans l’interieur que chez 1’ ćtranger: ils

ne parlent

pas des

mauvais effets des hauts p rofits; ils gardent le silence sur les con
sequences fächeuses de leurs propres gains; ils ne se plaignent que
de celles du gain des autres.” (ibidem , p. 201)
290 „L a loterie du droit est done bien loin d ’etre une loterie parfaitement egalc, et cet etat, com m e la plupart des autres professions
liberales et honorables, est evidem m ent tres-mal recompense, sous
le rapport du gain pecuniaire” (ibidem , p. 21 6/21 7)
290 „L eu r paye est au dessous du salaire des simples manoeuvres, et
quand ils sont en activite de service leurs fatigues sont beaucoup
plus grandes que celles de ces derniers.”

(ibidem , p. 223)

290 „Q u o iq u ’il exige bien plus de savoir et de dexterite que presque
tout autre metier d ’artisan, et quoique toute la vie d ’un m atelot
soit une scene continuelle de travaux et de dangers... leurs salaires
ne sont pas plus forts que ceux que gagne un simple m anoeuvre dans
le port qui regie le taux de ces salaires.”

(ibidem , p. 224)

299 „Sans doute il ne serait pas convenable de comparer un cure ou
un chapelain, ä un artisan ä la journee. O n peut bien pourtant.
sans choquer la decence, considerer l’honoraire d ’un cure ou d ’ un
chapelain com m e etant de la meme nature que les salaires de cet
artisan.” (ibidem , д. 271)
291

dans une m eme societe ou canton, le taux m oyen des profits
ordinaires dans les differens em plois des capitaux se trouvera bien
plus proche du m em e niveau, que celui des salaires pecuniaires des
diverses especes 4 c travail.,.” (ibidem , p. 228)

291 „ C ’est Vetendue du marche qui, offrant de l’ em ploi ä d e plus £ros
capitaux, diminue le profit apparent; mais aussi c’ est eile qui, o b li
geant de se fournir ä de plus grandes distances, augmente le premier
coüt. Cette diminution d ’une part, et cette augmentation de l’autre,.
semblent, en beaucoup

de cas, se contre-balancer a peu pres...”

(ibidem , p. 232)
291 „D a n s les petites villes et dans les villages, au m oyen

du peu

d 'etendue du m arcbi, le comm erce ne peut pas s’agrandir ä mesurc
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que grossit le capital: aussi dans ces endroits-lä, quoique le taux
des profits d ’une personne en partihglier puisse etre tres-haut, cependant la masse ou la somme totale de ces profits ne peut jamais
etre tres-forte, ni par consequent le morfkant de son accumulation
annuelle. A u contraire, dans de grandes vilffes, on peut ćtendre son
comm erce ä mesure

que

le capital au gm en t^ et le

credit d ’un

homme qui est econom e et qui fait bien ses affaires, augmente en
core bien plus vite que son capital. A

proportion de [’augmenta

tion de l’ un et de l’autre, il agrandit la sphere de ses operations...”
{ibidem , p. 233)
292

petit jardin potager, autant d’ herbe qu’il en faut pour nourrir
une vache, et peut-etre un acre ou deux d e mauvaise terre labourable.” {ibidem , p. 241)

292

le superfiu de leur tems ä quiconque les voulait em ployer, et
qu’ils travaillent pour des moindres salaires que les autres ouvriers.”
{ibidem, p. 241)

292 „C ependant plusieurs ecrivains qui ont recueilli les prix du travail
et des denrees dans le tems anciens, et qui se sont plü ä les re
presenter tous deux prodigieusement bas, ont regarde cette retri
bution accidentelle comm e form ant tout le salaire d e ces ouvriers .”
{ibidem , p. 242)
282 ..... cette egalite dans la
tages des divers em plois

somme totale

des avantages et desavan

de travail et de

capitaux ne peut avoir

lieu dans les em plois qui sont la seule ou

la principale occupation

d e ceux qui les exercent).”

{ibidem , p. 240)

292 „Chaque dasse, il est vrai, au m oyen de ses reglemens, se trouvait obligee, pour les marchandises qu’ il lui fallait prendre dans
la ville, chez les marchands et artisans des autres classes, de les
acheter quelque chose de plus eher qu’elle n’ aurait fait sans cela;
mais en revanche

elle se trouvait aussi a meme de vendre les

siennes plus eher, dans la meme proportion, de maniece que jusque-la cela devait, com m e on dit, aller l’un pour l’autre; et dans les
affaires que les classes differentes faisaient entr’elles dans la ville,
aucune d ’ elles ne perdait :i ces reglemens. M ais dans les affaires
q u e lle s

faisaient a vec

la Campagne,

toutes

egalem ent

trouvaient

d e gros b en efices; et c’ est dans ce dernier genre d ’affaires que consiste tout le trafie qui soutient et qui enrichit les villes. Chaque
■.ville tire de la Campagne toute sa subsistance et tous les materiaux
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d c son Industrie. E lle p a ie yes d eu x o b jc ts p rin cip a lem en t d c d e u x
m an ier e s ; la p rem iere, en re n v o y e n t ä la Cam pagne une partie d e
ces m ateriaux tra va illes et m an ufactures, dans leq u el cas le p rix en
est augm ente du m ontan t des salaires des ouvriers, et du montan!

d es profits d e leurs maitres ou d e ceu x qui les em ploient immediatem en t; la secon d e, en en v oy a n t ä la C am pagne le p ro d u it tant brut
que

m an ufacture,

soit

des

autres

pays,

soit

d es

en d roits

le

p lu s

elo ig n e s d u m em e p ays, qui s’ im p orte dans la v ille , dans leq u e l cas
aussi le p rix orig in aire d e ces m archandises s’ a ccroit des salaires des

voituriers ou m atelots, e t du profit d es marchands qui les em p lo
ient. Ce qui est ga g n e dans la p rem iere d e ces d e u x branches d e
co m m e rce , co m p o s e tou t le ben efice qu e la ville retire d e ses ma

nufactures. Ce qui est ga g n e dans la s e co n d e , co m p o s e tout le b e
n efice qu e lui rapportent son com m erce interieur et son com m erce
etranger. L a tota lite d e ce qui est ga g n e dans l ’ une et dans 1’a utre
branch e, con siste en salaires d ’ ou v riers et p rofits d e ceu x qui les
em p lo ie n t.

A in si,

tous

reglem en s

qui

tcn d en t

ä

faire m onter ces

profits au dessus d e c e qu’ils devraient etre naturellement, ten d e n t ä m ettre la ville en etat d’ acbeter, avec une m oindre quan

tite d e son travail, le produit d'une plus grande quantite du travail
d e la Campagne." (ibidem , p. 25 8/25 9)

m „Its donnent aux marchands et artisans d e la ville un avantage sur
les proprietaires, fermiers et ouvriers de la campagne, et ils rom pent ccttc egalite naturelle, qui sans cela aurait lieu dans le com 
merce qui s’etablit cntre l’ une et 1'autre. La totalite du produit
annuel du travail d e la so ciete se divise annuellement entre ces deux
differentes sections du peuple. L ’ effet de ces reglemens est de d on ncr aux habitans des villes une part plus fo r te quc celle qui leur
echoirait sans cela dans ce produit, et d ’en douner une m oindre
aux habitans des campagnes. Le prix quc paient les villes pour les
denrees et matieres qui у sont annuellement importees, ce sont tous
les objets d e manufactures et autres marchandises qui en sont annucllement exportees. Plus ces dernieres sont vendues eher,

plus

les autres sont achetćes bon marchć. L ’industrie des villes en d evient plus avantageuse, et celle des campagnes vient a I’etre m oins.” '
Сibidem, p. 25 9/26 0)
294

„L e s

habitans d ’une ville etant rassem bles dans un т ёт е lieu,

peuvent aisement communiquer et se concerter ensemble. En con -
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sequence les metiers les plus minces qui se soient etablis dans les
villes, ont ćte ćrigćs en corporation, dhąs un lieu ou dans un au
tre...” (ibidem , p. 261)
205 „ L e s

habitans

de

la

Cam pagne,

qui

v iv e n t

d isp erses

et

e lo ig n ć s

l’un de l’autre, ne peuvent pas facilement
Non-seulem ent ils n’ ont jamais ete reunis en
meme l’esprit d e corporation n’a jamais regne parmi eux. O n n’a
jamais pensć qu’un apprentissage füt necessaire pour l’agriculture,
qui est la grande industrie de la Campagne.” (ibidem

, p.

262)

295 „ ...il faut bien plus de jugement et de prudence pour diriger des
operations qui doivent varier ä chaque changement de saison, ainsi
que dans une infinite d ’autres circonstances, que pour des travaux
qui sont toujours les memes ou ä peu pres les memes.”

(ibidem ,

p. 2 6 3 )

295 „C e n’est pas seulement aux corporations et ä leurs reglemens qu’il
faut attribuer la superiority que l’industrie des villes a usurpee dans
toute l’E urope sur celle des campagnes, il у a encore d ’autres re
glemens qui la maintiennent: les forts droits dont sont charges tous
ouvrages de manufacture etrangere et toutes marchandises im portees par des marchands etrangers, tendent tous au meme but.”
{ibidem , p. 265)
295

reglemens

les

garantissent

de

celle

des etrangers.”

{ibidem ,

p. 265)
299 „II

parait

qu’anciennement

dans

la

Grande-Bretagne,

l’industrie

des villes avait sur celle des campagnes plus d e superiority qu’ä
present: aujourd’hui les salaires du travail de la Campagne se rapprochent davantage de ceux du travail des manufactures, et les
profits des capitaux em ployes ä la culture 1, de ceux des capitaux
em ployes au comm erce et aux manufactures, qu’ils ne s’en rapprochaient, ä ce qu’il semble, dans le dernier sied e ou dans le
commencement de celui-ci. C e changement peut etre regardć comm e
la

consequence

necessaire,

quoique

tres-tardive,

de

l’encourage-

ment force donne ä l’ industrie des villes. L e capital qui s’y accu
mule, devient, avec le tems, si considerable, qu’ il ne peut plus
у etre em ploye avec le meme profit ä cette espece d ’industrie qui
est particuliere aux villes: cette industrie a ses limites com m e toute
autre, et Гaccroissem ent des capitaux,

en augmentant la concur-

1 W ręk op isie: manufacture.

52 - Marks, Engels - D ziela, t. 26
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rence, doit necessairemen* reduire les profity, h a baisse d es profits
dans la ville fo r c e les capitaux ä refluer dans les campagnes ou
ils vont creer de nouvelles demandes de travail de culture, et font
hausser par consequent les salaires de ce dernier travail; alors ces
capitaux s e repandent, pour ainsi dire, sur la surface d e la T erre,
et par l’em ploi qu’on en fait en culture, ils sont en partie rendus
ä la Campagne, aux depens d e laquelle, en grande partie, ils s’etaient originairement accumules dans la ville.”
3118

(ibidem , p. 26 6/26 7)

whether the appropriation o f land, and the consequent creation
o f rent...” (D a vid Ricardo, „ O n the Principles o f Political E conom y,
and T axation” , third edition, L ondon 1821, p. 53)

809 „A d a m

S m ith., cannot be correct in supposing that the original

rule which regulated the exchangeable value o f com m odities, na
mely, the com parative quantity o f labour by which they were pro
duced, can be at all altered b y the appropriation o f land and the
paym ent o f ren t." (ibidem , p. 67)
809 „R en t is that portion o f the produce o f the earth, which is paid
to the landlord for the use o f the original and indestructible p ow ers
o f the s o il." (ibidem , p. 53)
510 „capital [...] em ployed in ameliorating the quality o f the land, and
in erecting such buildings as w ere necessary to secure and preserve
the produce.” (ibidem , p. 54)
310 „I t is not, how ever, evident, that the person w ho paid what he [...]
calls rent, paid it in consideration o f the valuable com m odity which
was then standing on the land, and that he actually repaid himself
with a profit, by the sale o f the tim ber?” (ibidem , p. 54)
811 „ ... the compensation [...] for the mine or quarry, is paid fo r the
value o f the coal or stone which can be rem oved from them, and
has no connection with the original and indestructible powers o f
the land. This is a distinction o f great importance, in an enquiry
concerning rent and p rofits; fo r it is found, that the laws which re
gulate the progress o f rent, are w idely different from those which
regulate the progress o f profits, and seldom operate in the same
direction.” (ibidem , p. 5 4 /55)
314 „... the compensation given fo r the mine or quarry, is paid for the
value o f the coal or stone which can be rem oved from them, and
has no connection with the original and indestructible p ow ers o f
the land.” (ibidem , p. 54 /55)
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9,2

„O n the first settling o f a country, in which there is an abundance
o f rich and fertile land, a very small fK oportion o f which is r e 
quired to b e cultivated fo r the support o f\ th e actual population,
or indeed can b e cultivated with the capital \yhich the population
can command, there w ill be no ren t; for no one V o u ld pay for the
use o f land, when there was an abundant quantity not y e t appro
priated, and, th erefore, at the disposal o f w h osoever might choose
to cultivate it.” (ibidem , p. 55)

382 „ O n the comm on principles o f supply and demand, no rent could be
paid fo r such land, for the reason stated why nothing is given for
the use o f air and water, or for any other o f the gifts o f nature
which exist in boundless quantity... no charge is made for the use o f
these natural aids, because they are inexhaustible, and at every
man’s d is p o s a l.. I f all land had the same properties, if it were un
lim ited in quantity, and uniform in quality, no charge could be m ade
for its use, unless where it possessed peculiar advantages o f situa
tion. It is only, then because land is not unlimited in quantity and
uniform in quality, and because in the progress o f population, land o f
an in ferior quality, or less advantageously situated, is called into
cultivation, that rent is e v er paid fo r the use o f it. W hen in the
progress o f society, land o f the second degree o f fertility is taken
into cultivation, rent im m ediately com m ences on that o f the first
quality, and the amount o f that rent will dep en d on the d ifferen ce
in

the

quality

of

these

tw o

portions

of

land.”

(ibidem , p. 56

i 57)
395 „W h en

land o f the third quality

is taken

into cultivation,

rent

immediately commences ou the second, and it is regulated as b e
fore, by the difference in their productive powers. A t the same
time, the rent o f the first quality w ill rise, for that must always b e
ab ove the rent o f the second, by the difference between the produce
which they yield with a given quantity o f capital and labour. W ith
every step in the progress o f population, which shall oblige a c o 
untry to have recourse to land o f a w orse quality...” (ibidem , p. 57)
399 „... to enable it to raise its supply o f fo o d , rent, on all the m ore
fertile land, will risq ” (ibidem , p. 57)
399 „ O n the first settling o f a country, in which there is an abundance
o f rich and fertile land - not y e t appropriated." (ibidem , p. 55)
998 „ I f all land had the sam e properties, if it were unlimited in quan-
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tity, und uniform in quality, no charge could be m ade for its use.”
(;ibidem, p. 56)
396

„T h e most fertile, and m ost favorably situated, land w ill be first

400

„ ...fo r either there must b e tw o rates o f profit on agricultural canital,

cultivated.” (ibidem , p. 60)
or ten quarters, or the value o f ten quarters must be withdrawn
from the produce o f N o . 1, fo r som e other purpose. W hether the
p roprietor o f the land, or any other person, cultivated N o . 1, these
ten quarters w ou ld equally constitute rent; for the cultivator o f
N o . 2 w ou ld get the same result with his capital, whether he culti
vated N o . 1, paying ten quarters for rent, or continued to cultivate
N o . 2, paying no rent;” (ibidem , p. 58)
401

„T h e most fertile, and most favorably situated, land w ill be first
cultivated, and the exchangeable value o f its produce w ill be adju
sted in the same manner as the exchangeable value o f all other
com m odities, by the total quantity o f labour necessary in various
forms, from first to last, to produce it, and bring it to market.
W hen

land

o f an inferior quality

is taken

into

cultivation, the

exchangeable value o f raw produce w ill rise, because m ore labour
is required to produce it.
The

exchangeable value

of

all comm odities,

whether they

be

m anufactured, or the produce o f the mines, or the produce o f land,
is always regulated, not by the less quantity o f labout that will
su ffice fo r their production under circumstances highly favorable,
and exclusively en joyed b y those who have peculiar facilities o f
prod uction; but by the greater quantity o f labour necessarily b esto
w ed on their production by those w ho have no such facilities; by
those w ho continue to produce them under the most unfavorable
circumstances, meaning - by the most unfavorable circumstances, the
m ost unfavorable under which the quantity o f produce required,
renders it necessary to carry on the production.” (ibidem , p. 6 0 /6 1 )
402 „...rent is always the difference between

the produce obtained by

the em ploym ent o f tw o equal quantities o f capital and labour.”
(ibidem , p. 59)
402
402

„...there cannot be tw o rates o f profit.” (ibidem , p. 59)
„ I t is true, that on the best land, the same produce w ou ld still be
obtained with the same labour as before, but its value w ould be
enhanced in consequence o f
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those w ho em ployed fresh labour and stbck on the less fertile land.
Notwithstanding, then, that the advantaged o f fertile ov e r inferior
lands are in no case lost, but only transferred, from the cultivator,
or consumer, to the landlord, yet, since m ore labour is required on
the inferior lands, and since it is from such land only that w e are
enabled to furnish ourselves with the additional supply o f raw p ro
duce, the comparative value o f that produce w ill continue perma
nently ab ove its former level, and make it exchange fo r m ore hats,
cloth, shoes, etc. [..(.], in the production o f which no such additio
nal quantity o f labour is required.
T he reason then, why raw produce rises in com parative value, is
because m ore labour is em ployed in the production o f the last por
tion obtained, and not because a rent is paid to

the landlord.

T he valu e o f co m is regulated by the quantity o f labour bestowed
on its production on that quality o f land, or with that portion o f
capital, which pays no rent. Corn is not high because a rent is
paid, but a rent is paid because corn is high; and it has been justly
observed, that no reduction w ou ld take place in the price o f corn,
although landlords should fo reg o

the w h ole

o f their rent.

Such

a measure w ou ld only enable som e farmers to live like gentlemen,
but w ou ld not diminish the quantity o f labour necessary to raise
raw produce on the least productive land in cultivation.”

(ibidem ,

p. 62 /6 3 )
40S ,^...1 always consider it as the result o f a partial m onopoly, never
really regulating price...” (ibidem , p. 33 2/33 3)
105

but rather as the effect o f it. I f all rent w ere relinquished by
landlords, I am o f opinion, that the com m odities produced on the
land w ou ld be no cheaper, because there is always a portion o f
the same com m odities produced on land, fo r which no rent is or
can be paid, as the surplus produce is only sufficient to pay the
profits o f stock.” (ibidem , p. 333)

405 „T h e rise o f rent is always the effect o f the increasing wealth o f
the country, and o f the difficulty o f providing fo o d fo r its augmen
ted popu lation." (ibidem , p. 65 /6 6 )
409 „W ealth increases most rapidly in those countries where the dispo
sable la n d 1 is most fertile, where importation is least restricted,
and where through agricultural improvements, productions can be
1 W rękopisie: capital.
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multiplied

without

any

increase

in

the

proportional

quantity

o f labour, and where consequently the progress o f rent is slow .’ ’
0ibidem, p. 6 6 /6 7 )
408 „ I f the high price o f corn w ere the effect, and not the cause of
rent, price w ould be proportionally influenced as rents w ere high
or low , and rent w ould b e a com ponent part o f price. But that corn
which is produced by the greatest quantity o f labour is the regulator
o f the price o f corn ; and rent does not and cannot enter in the
least degree as a com ponent part o f its price... Raw material enters
into the com position o f most com m odities, but the v a l u e

o f that

raw material, as w ell as corn, is regulated by the productiveness
o f the portion o f capital last em p loyed on th e land, and paying no
r en t; and th erefo re rent is not a com ponent part o f the p r i c e

of

com m odities.” (ibidem , д. 67)
410

w e have seen, that with every portion o f additional capital which
it becom es necessary to em ploy on the land with a less productive
return, rent w ou ld rise. It follow s from the same principles, that
any circumstances in the society which should make it unnecessary
to em ploy the same amount o f capital on the land, and which
should therefore make the portion last em ployed m ore productive,
w ould low er rent.” (ibidem , p. 68)

411 „.^.reduction in the capital o f a country...”

(ibidem , p. 68)

411 „T h e same effects may how ever be produced, when the wealth and
population o f a country are increased, if that increase is accom pa
nied by such m arked improvements in agriculture, as shall have the
same effect o f diminishing the necessity o f cultivating the poorer
lands, or o f expending the same amount o f capital on the cultiva
tion o f the m ore fertile portions.” (ibidem , p. 6 8 /6 9 )
411 „W ith the same population, and no m ore, there can be no demand
for any additional quantity o f corn...”

(ibidem , p. 69)

4,2 „O u r enormous increase o f consumption in

1848, 49, 50, shows

that w e w ere previously underfed, and that prices were forced up
by the deficiency o f supply.” (F . W . N ew m an, „Lectures on Politi
cal E conom y” , L ondon 1851, p. 158)
412 „T h e

Ricardo

argument,

[...]

turns

on

the

assumption that the

pow er o f demanding rent can in no case o f real life diminish supply.
By why not? T here are very considerable tracts which w ou ld imme
diately have been cultivated if no rent could have been demanded
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for them, but wbich w ere artificially k ep t vacant, either because
landlords
or

could

let

them

advantageously

as

shooting

ground,

[...] prefer the romantic wilderness to the petty and nominal

rent which alone they could get by allow ing them to be c u ltiv a ted /’
(ibidem , p. 159)
4,2

increased the p roductive p ow ers o f the land... sucb as the m ore
skilful rotation o f crops, or the better choice o f manure. These
improvements absolutely enable us to obtain the same produce from
a smaller quantity o f land.”

(D a vid Ricardo, „ O n the Principles

o f Political E conom y, and Taxation” , L ondon 1821, p. 70)
418 „ I f. for example, the successive portions o f capital yielded 100, 90,
80, 7 0 ; whilst I em ployed these four portions, my rent w ould be
60, or the difference between
70 and 100 =

30

70 and

90 =

20

70 and

80 =

10

100
90
whilst ehe produce would be [340]

70
340

and while I em ployed these portions, the rent w ould remain the
sam e, although the produce o f each should have en equal augmen
tation. If, instead o f 100, 90, 80, 70, the produce should be increa
sed to 125, 115, 105, 95, the rent w ou ld still be 60, or the d ifferen
ce between
125

95 and 125 — 30
95 and 115 =

20

95 and 105 =

10

115
whilst the produce w ould be increased to 440

105
95
440

But with such an increase o f produce, without an increase o f d e
mand, there could be no m otive fo r em ploying so much capital
on the land; one portion w ould be withdrawn, and consequently
the last portion o f capital w ou ld yield 105 instead o f 95, and rent
w ould fall to 30, or the difference between
105 and 125 =

20

105 and 115 =

10

125
whilst the produce w ill be still adequate to the
wants o f population, fo r it w ould be 345 quar-

30

[or]

115
105
345

(ibidem , p. /1 /7 2 )
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1,4 „B ut there are improvements which may low er the relative value
o f p rod u ce1without lowering the corn rent, though they w ill lower
the m oney rent o f land. Such improvements d o not increase the
productive powers o f the lan d; but they enable us to obtain its
produce with less labour. They are rather directed to the form ation
o f the capital applied to the land, than to the cultivation o f the
land itself. Im provem ents in agricultural implements, such as the
plough and the thrashing machine, econom y in the use o f horses
em ployed in husbandry, and a better know ledge o f the veterinary
art, are o f this nature. L ess capital, which is the same thing as less
labour, w ill be em ployed on the lan d; but to obtain the sam e p r o 
duce, less land cannot be cultivated. W hether improvemets o f this
kind, how ever, affect

corn rent, must

depend

on

the

question,

whether the difference between tho produce obtained by the em ploy
ment o f different portions o f capital be increased, stationary, or di
minished.” (ibidem , p. 73)
415 „ I f four portions o f capital, 50, 60, 70, 80, be em ployed on the
land, giving each the sam e results, and any improvement in the
form ation o f such capital should enable me to withdraw 5 from
each, so that they should be 4 5 ; 55, 65, and 75, no alteiation would
take place in the corn rent; but if the improvements were such
as to enable m e to make the w hole saving on that
capital,

which

is least

productively

em ployed,

corn

portion of
rent

would

immediately fall, because the difference between the capital most
productive, and the capital least productive, w ou ld be dim inished;
and it is this d ifferen ce which constitutes rent.” (ibidem , p. 73 /74)
420 „...w hatever diminishes the inequality in the produce obtained from
successive portions o f capital em ployed on the same or on new
land, tends to low er rent; and [H..] whatever increases that inequali
ty, necessarily produces an opposite effect, and tends to raise it.”
{ibidem , p. 74)
420 „T h ese p eople have a legal right to maintenance out o f the orop erty they ha ve m ostly created b y their industry... It is said that
the men w ho have m ade fortunes by the cotton industry are those
upon whom it is especially incumbent to com e forw ard with a ge
nerous relief. N o doubt it is so... the mercantile and manufacturing
sections [...] have done so... But are these the only с1ая which has
m ade m oney by the cotton manufacture? Assuredly not;. The landed
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proprietors o f Lancashire and N orth Cheshire have enormously parti
cipated in the wealth thus produced. A n d it is the peculiar advan
tage o f these proprietors to have participated in the wealth without
lending a hand or a thought to the industry that [...] created it...
T he m ill-owner has given his capital, his skill, and his unwinking
vigilance to the creation o f this great industry, n ow staggering under
so heavy a b lo w ; the m ill-hand has given his skill, his tim e, and
his b od ily labour; but what have the landed proprietors o f Lancashi
re given? N othing at all - literally nothing; and yet they have m ade
from it m ore substantial gains than either o f the other classes..|. it
is certain that the increase o f the yearly incom e o f these great
landlords, attributable to this single cause, in something enormous,
probably not less than threefold.”

{„ T h e M orning Star” , 15 Juli

1862)
421 „...this rent, as w ell as the rent o f land, is the effect, and never
the cause o f the high value o f their produce.”

{[D a v id Ricardo,

„O n

T axation” , third

the

Principles

of

Political

E conom y,

and

edition, L ondon 1821], p. 76)
422 „T h e metal produced from the poorest mine that is w orked, must at
least have an exchangeable value, not only sufficient to
all the clothes,

fo o d ,

and

other necessaries

consumed

procure

by

those

em ployed in working it, and bringing the produce to market, but
also to a fford the com m on and ordinary profits to him w ho advan
ces the stock necessary to carry on the undertaking. T h e return for
capital from the poorest mine paying no rent, w ou ld regulate the
rent o f all the other m ore productive mines. This m ine is supposed
to yield th e usual profits o f stock. A ll that the other mines
duce

more

than

this,

pro

w ill necessarily b e paid to the owners

for rent.” {ibidem , p. 76 /7 7 )
428 „ I f

equal

quantities

of

labour,

with

equal

quantities

of

fixed

capital, could at all times obtain, from that mine which paid no
rent, equal quantities o f gold... T h e quantity... w ou ld enlarge with
the demand, but its value w ou ld b e invariable...”

{ibidem , p. 79)

424 „+ .I believe that as yet in every country, from the rudest to the
most refined, there is land o f such a quality that it cannot yield
a prod uce m ore than sufficiently valuable

to

replace

the

stock

em ployed upon it, together with the profits ordinary and usual in
that country. In Am erica w e all know that is the case, and yet no
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one maintains that the principles which regulate rent, are different
in that country and in E urope.” (ibidem , p. 38 9/39 0)
425 „B ut if it were true that England had so far advanced in cultiva
tion, that at this time there were no lands remaining which did
not afford a rent, it w ould be equally true, that there formerly
must have been such lands; and that whether there be or not, is
o f no importance to this question, fo r it is the same thing if there
be any capital em ployed in Great Britain on land which yields only
the return o f stock with its ordinary profits, whether it be em ployed
on old or 011 new land. I f a farmer agress for a land on a lease o f
seven or fourteen years, he may propose to em ploy on it a capital
o f 10,000 1., know ing that at the existing price o f grain and raw
produce, he can replace that part o f his stock which he is obliged
to expend, pay his rent, and obtain the general rate o f profit. He
will not em ploy 11,000 1., unless the last 1000 1. can be em ployed
so productively as to afford him the usual profits o f stock. In his
calculation, whether he shall em ploy it or not, h e considers only
whether the price o f raw produce is sufficient to replace his e xp en 
ses and profits, fo r he knows, that h e shall have no additional rent
to pay. Even at the expiration o f his lease his rent w ill not be
raised; fo r if his landlord should require rent, because this ad d i
tional

1000 1. was em ployed, he w ou ld

withdraw

it;

since, by

em ploying it, he gets, by the supposition, only the ordinary and
usual profits which he may obtain by any other em ployment o f
stock ; and, therefore, he cannot a fford to pay rent fo r it, unless the
price o f raw p rod uce should further rise, or, which is the same
thing, unless th e usual and general rate o f profit should fa ll." (.ibi
dem , p. 3 9 0/39 1)
431 „ I f the comprehensive mind o f A dam Smith had been directed to
this fact, he w ou ld not have maintained that rent forms on e o f the
com ponent parts o f the price o f raw p rod u ce; for price is everywhere
regulated by the return [obtained] by this last portion o f capital, for
which no rent whatever is paid.” (ibidem , p. 391)
432 „T h e w hole principle o f rent is here admirably and perspicuously
explained, but every w ord is as applicable to land as it is to m ines;
yet he affirms that «it is otherwise in estates above ground*”

(ibi

dem , p. 392)
432 „T h e proportion, both o f their produce and o f their rent, is in
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proportion to their absolute, and not to their relative fertility.”
0ibidem, p. 392)
4,! „B u t, suppose that there w ere no land, which did not afford a rent-,
then, the amount o f rent on the w orst land w ou ld b e in proportion
to the excess o f the

value

of

the

produce

a b o ve the e x 

penditure o f capital and the ordinary profits o f s to c k ; the same
principle w ou ld govern the rent o f land o f a somewhat better qu
ality, or m ore favourably situated, and, therefore, the rent o f this
land w ould exceed the rent o f that inferior to it, by the superior
advantages which it possessed; the same might be said o f that o f
the third quality, and so on to the very best. Is it not, then, as ce
rtain, that it is the relative fertility o f th e land which determines the
portion o f the produce, which shall be paid for the rent o f land, as
it is that the relative fertility o f mines, determines the portion of
their produce, which shall be paid fo r the rent o f m ines?” (ibidem ,
p. 39 2 /3 9 3 )
m „A fte r A dam Smith has declared that there are some mines which
can only b e w orked b y the owners, as they w ill afford only suffi
cient to defray the expense o f working, together with the ordinary
profits o f the capital em ployed, w e should ex p ect that b e would
admit that it was these particular mines which regulated th e price
o f th e prod uce from

a ll

mines. I f the old mines are insufficient

to supply the quantity o f coal required, the price o f coal will rise,
and w ill continue rising till the owner o f a new and inferior mine
finds that he can obtain the usual profits o f stock by working his
mine... It appears, then, that it is always th e least fertile mine which
regulates the price o f coal. A dam Smith, how ever, is o f a different
op in ion : he observes that «the most fertile coal mine, to o , regulates
the price o f coals at all the other mines in its neighbourhood. Both
the proprietor and the undertaker o f the w ork find, the one, that
he can get a greater rent, the other, that he can get a greater profit,
by

somewhat underselling all their neighbours. Their

neighbours

are soon obliged, to sell at the sam e price, though they cannot so
well afford it, and though it always diminishes, and sometimes ta
kes away altogether, both their rent and their profit. Som e works
are abandoned altogether; others can a ffo rd no rent, and can be
wrought only b y th e proprietor*. I f the demand for coal should be
diminished, or if by new processes the quantity should be increased,
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the price w ou ld fall, and som e mines w ould be abandoned-, but in
e v ery case, the p rice must b e sufficient to pay the expen ses and
profit o f that m ine w bicb is w orked without being charged witb
rent. It is, therefore, the least fertile mine which regulates price.
Indeed, it is so stated in another place by A dam Smith himself, for
he says: «T he low est price at which coals can be sold for any consi
derable time is like that o f all other com m odities, the price which
is barely sufficient to replace, together with its ordinary profits,
the stock, which must be em ployed in bringing them to market.
A t a coal mine fo r which th e landlord can g et no rent, but which
he must either w ork himself, or let it alone all together, the price
of

coals

must

generally

be

nearly

about

this

price.»’ ’

(ibidem ,

p. 3 9 3 -3 9 5 )
438

no part o f that additional proportion w ou ld go to rent, but the
whole invariably to profits... while lands o f the same quality were
cultivated, and there was no alteration in their relative fertility or
advantages, rent w ould always bear the sam e proportion to

the

gross produce.” (ibidem , p. 396)
439 „ D r . Smith’ s error, throughout his w hole w ork, lies in supposing
that the value o f corn is constant; that though the value o f all other
things may, the value o f corn never can be raised. Corn, according
to him, is always o f the same value because it w ill always feed the
same number o f people. In the same manner, it might be said, that
cloth is always o f the same value, because it will always make the
same number o f coats. W hat can value have to do with the power
o f feeding and cloth ing?” (ibidem , p. 44 9 /4 5 0 )
439 ,,.y.Dr Smith... has so ably supported the doctrine o f the natural
price

o f com m odities

ultimately

regulating their market price...”

Сibidem , p. 451)
439 „...estim ated in corn, gold may be o f very different value in two
countries. I have endeavoured to show that it w ill be low in rich
countries, and high in p oor countries; A dam Smith is o f a different
op inion: he thinks that the value o f gold, estimated in corn, is
highest in rich countries) ” (ibidem, p. 454)
449

rent is a creation o f value... but not a creation o f wealth.” {ibi
dem , p. 485)

440 „In speaking o f the high price o f corn, M r. Malthus evidently does
not mean the price per quarter or per bushel, but rather the excess

822

Teksty cytatów w języku oryginału

o f price fo r which the w hole produce w ill sell, ab ove the cost o f
its production, including always in the term «cost o f its production»,
profits as w ell as wages. O ne hundred and fifty quarters o f corn
at 3 1. 10 s. per quarter, w ou ld yield a larger rent to the landlord
than 100 quarters at 41., p rovided the cost o f production were in
both cases the same.” (ibidem , p. 487)
440 „W h atever the nature o f the land may be, high rent must depend
on the high price o f the prod uce; but, given the high price, rent
must be high in proportion to abundance and not to scarcity.” (ibi
dem , p. 492)
440 „A s rent is the effect o f the high price o f corn, the loss o f rent is
the effect o f a lo w price. Foreign corn never enters into competition
with such hom e corn as affords a rent; the fall o f price invariably
affects the landlord till the w hole o f his rent is absorbed; -

if it

fall still m ore, the price w ill not afford even the com m on profits
o f stock ; capital w ill then quit the land fo r some other employment,
and the corn, which was b efore grown upon it, w ill then, and not
till then, be im ported. From the loss o f rent, there w ill be a loss
o f value, o f estimated m oney value, but, there will be a gain o f
wealth. T h e amount o f the raw produce and other productions to
gether w ill be increased; from tbe greater facility with which they
are produced, they w ill, though augmented in quantity, be dim i
nished in value.” (ibidem , p . 519)
441

prix pave pour Vusage d e la terre..." (A dam Smith, „Recherches
sur la nature et les causes de la richesse des nations. Traduction
nouvelle... par Germain Garnier” , t. I, Paris 1802, p. 299)

441

le capital qui fournit la semence, paie le travail, achete et entretient les bestiaux

et autres instrumens de

labourage...”

(ibidem ,

p. 299)
442 „T o u t ce qui teste du produit ou d e son prix... au-dela de cette
portion, quel que puisse etre ce reste, le proprietaire täche d c se le
reserver com m e ren te de sa terre.j.” (ibidem , p. 300)
442 „...c e surplus peut toujours etre regarde com m e la ren te naturelle
d e la terre...” (ibidem , pt 300)
442 „ L e proprietaire exige une rente meme pour la terre non am elioree...” (ibidem , p. 3 0 0/30 1)
442 „II exige quelquefois une rente pour ce qui est tout-a-fait incapable
d ’etre am eliore par la main des hom m es.” ([ibidem, p. 301)
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142 „L a rente de la terre, consideree com m e le prix рауё pour l’usage
de la terre, est done naturellement un prix de m onop ole.” (ibidem ,
p. 302)
4.2 „...ćtre p ortee au m a r c b e .." (ibidem , p. 303)
441 „S i le prix ordinaire est plus que süffisant, le surplus en ira natu
rellement ä la rente de la terre. S’ il n’ est juste que süffisant, la mar
chandise pourra bien etre portee au marche, mais elle ne peut
fournir ä payer une rente au proprićtaire. L e prix sera-t-il ou ne
sera-t-il pas plus que süffisant? C’ est ce qui depend de la deman
tle.” (ibidem , p. 303)
4.3 „C es trois parties semblent constituer immediatement ou en d efinitif la totalite du prix.i.” (ibidem , p. 101)
443 „N ćanm oin s dans les societes les plus avancees, il у a toujours quel
ques marchandises mais en petit nom bre,
s о ut

dont le prix

se

r e-

en deu x parties settlem ent; les salaires du travail et les

profits des fonds, et d ’autres en beaucoup plus petit nom bre en
core, dont le prix consiste uniquement en salaires d e travail. Dans
le prix du poisson d c mer, par exem plc, une partie paie le travail
des pecheurs, et l’autre les profits du capital placć dans la pechcrie.
II est rare que la rente fasse partie de ce prix... Dans quelques
endroits de l’Ecosse, il у a de pauvres gens qui font metier de
chercher le long des bords de la mer ces petites pierres tachetees,
connues vulgairement sous le nom de cailloux d ’E cosse. L e prix
que leur paie le lapidaire est en entier le salaire d e leur travail;
il n’y entre ni ren te ni profit. M ais la totalite du prix d e cheque
marchatulise d oit

toujours,

en

derniere

analyse,

se

resoudre

en

quelqu'une d e ces parties ou en toutes trois...” (ibidem , p. 103/104)
441 „...la

totalite du prix d e chaque marchandise doit toujours... se

resoudre en quelqu’une d e ces parties ou en toutes tr o is ..” (ibidem ,
p. 104)
145 „Q u an d ces trois differentes sortes de revenus appartiennent ä d i
fferentes personnes, il est aise d c les distinguer; mais quand ils
appartiennent ä

la meme

personne,

l’ un avec l’autre. au moins dans le

on

les

confon d

quelquefois

langage ordinaire.”

(ibidem ,

p. 106)
445 „C om m e dans un pays civilise il n’y a que tres-peu de marchandi
ses dont tou te la valeur ё changeable procede du travail settlement,
et que, dans la trżs-majeure partie d ’ entr'elles, la ren te et Ic p ro
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jit у contribuent pour tle fortes portions, il en resultc que le p ro
duit annuel du travail d e ce pays suffira toujours pour acbeter e t
comm ander une quantite d e travail beaucoup plus grande que celle
qu'il a fallu em p loyer pour faire croitre ce produit, le preparer et
l'am ener au m arcbe.” (ibidem , p. 10 8/109)
447 „II faut observer que la valeur reelle d e toutes les differentes par
ties Constituantes du prix se mesure par la quantite d e travail q u e
chacune d’elles peut acbeter ou commander. Le travail mesure la
valeur, non-seulement de cette partie du prix qui se resout en tra
vail, mais encore de celle qui se resout en rente, et de celle qui se
resout en p rofit.” (ibidem , p. 100)
448 „U n ouvricr independant qui a un petit capital süffisant pour acheter des matieres et pour subsister jusqu’ä ce qu’il puisse porter son
ouvrage au marche, gagnera ä la fois, et les salaires du journalicr
qui travaille sous un maitre, et le profit que ferait le maitre sur
l’ouvrage de celui-ci. Cependant la totalite de ce que gagne cet
ouvrier se nomme p rofit, et les salaires sont encore ici confondus
dans

le profit. Un jardinier qui cultive ses mains son propre jardin,

reunit a la fois dans sa personne les trois d ifferen s caracteres de
proprietaire, d e ferm ier e t d ’ouvrier. A insi le produit de son jardin
doit lui payer la rente du premier, le profit du second et le salaire
du troisieme. Neanmoins le tout est regarde communement com m e
le fruit d e son travail. Ici la rente et le profit se confondent dans
le salaire.” (ibidem , p. 108)
449 „Salaire, profit et rente sont les trois sources primitives
revenu, a u s s i b i e n

de tout

que de tou te valeur icba ngea ble.” (ibidem ,

p. 105)
450 „L orsqu e

le

ce qu’il faut
de

la

prix d’ une marchandise n’ est ni plus ni moms que
pour payer suivant leurs taux naturels, et la

tere

rente

et les salaires du travail, et les profits du capital

em ploye ä la produire, la preparer et la conduire au marche, alors
cette marchandise est vendue ce qu’on peut appeler son prix natu
rel, La marchandise est alors vendue precisem ent ce q u e lle vaut...”
(ibidem , p. 111)
450 „ L e prix d e
mine

par la

marcbe de chaque marchandise particulićre est deter
proportion entre

la

quantite

de

cette

marchandise

existante actuellement au marche, et les demandes de ceux qui sont
disposes a en payer le prix naturel ou la valeur entiere des rente,
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profit et salaire qu’il faut payer pour qu’ elle vienne au marche.”
0ibidem, p. 112)
450 „Q u an d la quantite d ’une marchandise quelconque, amenee au mar
ch«4, se trouve au dessous de la demande effective, tous ceux qui sont
disposes ä payer la valeur entiere d e s

rente,

salaires et profits

qu’il en coute pour amener cette marchandise au marche, ne peuvent
se fournir d e la quantite qu’ il leur faut... le prix d e marche s’ćlevera
plus ou moins au dessus du prix naturel, suivant quc la grandeur
du deficit, ou suivant que la richesse ou la fantaisie des concurrens
viendra ä animer plus ou moins la chaleur de cette concurrence.”
0ibidem, p. 113)
451 „Q u a n d la quantite amenee au marche excede la demande effective,
elle ne peut etre toute vendue ä ceux qui consentent ä payer la
valeur entiere des rente, salaires et profits qu’il en a coüte pour l’y
amener... L e p rix d e marche tombera alors plus ou moins au dessous
du prix naturel, selon que la quantite de l’excćdent augmentera plus
ou moins la concurrence des vendeurs, ou suivant qu’ il leur im por
tera plus ou moins de

se defaire

sur-le-champ

de

la marchan

dise.” (ibidem , p). 114)
451 „Q u a n d la quantite amenee au marche suffit tout juste pour remplir
la demande effective, [...] le prix d e marche se trouve naturellement
ćtre prćcisćm ent... le meme que le prix naturel... L a concurrence
des differens vendeurs les oblige ä accepter ce prix, mais elle ne les
oblige pas ä accepter moins.” (ibidem , p. 114/115)
451 „S i cette quantite excede pendant quelque terns la dem ande effecti
ve, if faut que quelqu’ une des parties Constituantes de son prix
soit payee au dessous de son prix naturel.
l’interet

des

proprietaires les portera

Si

c ’e s t

sur-le-champ

la

rente,

ä retires une

partie d e leur terre d e cet e m p lo ii.” (ibidem , p. 115)
451 „S i au
q u e lq u e
d es
au

con traire

la

qua n tite

a m en ee

au

m arch e

restait,

tem s, au dessous d e la dem ande e ffectiv e,

parties

Constituantes

dessus d e

de

son

leur taux nature.

p rix

Si

hausseraient

c’ e s t

la

pendant

q u e lq u e s-unes
n ecessaircm en t

rente,

Tintćrćt

d e tous les autres p rop rieta ires les p ortera n a tu rellem ent ä d isp o se r
un e plus g ra n d e qua n tite d e terre ä la p ro d u ctio n d e cette m archan
d is e ...” (ibidem , p. 116)

452 „L e s fluctuations accidentelles et momentanees qui surviennent dans
le prix d e marche d ’une denree, tombent principalement sur ces
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parties de son prix, qui se resolvent en salaires et en profits. La
partie

qui se resout

en

rente

en est moins

a ffe ctćc."

(ibidem ,

И- 11 8/119)
452 „ L e prix d e m on op ole est, ä tous les momens, le plus haut qu’il
soit possible de retirer. Le prix naturel ou le prix resultant d e la
libre concurrence est au contraire le plus bas qu’on puisse accepter,
non pas ä la verite ä tous les momens mais pour un tems un peu
considerable de suite.” (ibidem , p. 124)
152 „Q u oiq u e le prix d e marche d ’une marchandise particuliere puisse
continuer long-tems a tester au dessus du prix naturel, il est d iffi
cile qu’il puisse continuer long-tems ä rester au dessous. Q u elle
qu e soit la partie d e c e prix qui soit p a y ee au dessous du taux
naturel, les personnes qui у ont interet sentiront bientöt le dommage qu’clles eprouvent, et aussitöt elles retireront, ou tant d e terre.
ou tant d c travail, ou tant de capitaux d e ce genre d’em ploi, que
la quantite de cette marchandise qui sera amenće au marchć ne
sera bientöt plus que süffisante pour repondre ä la demande effectivq. A insi son prix d e marche remontera bientöt au prix naturel, au
moins sera-ce le cas partout oil regne une entiere libcrte.” (ibidem ,
p. 125)
453 ,,i,.la valeur entiere des rente, profit et salaire qn'il faut payer pour
qu’elle vienne au marche.’ ’ (ibidem , p. 112)
433 „ O n n e peut porter ordinairement au marche que ces parties seulement du produit de la terre dont le prix ordinaire est süffisant pour
rem placer le capital qu’ il faut em ployer pour les у porter, et les
profits ordinaires d e ce capital.’ ’ (ibidem , p. 30 2 /3 0 3 )
453 „S i le prix ordinaire est plus que süffisant, le surplus en ira naturellement a la rente de la terre. S’ il n’est juste que süffisant, la
marchandise pourra bien etre p o r tie au marche, mais elle ne peut
fournir a payer une rente au proprietaire. L e prix sera-t-il ou ne
sera-t-il pas plus que süffisant? C’ est ce qui depend de la dem ande.”
(iibidem , p. 303)
464 „II у a quelques parties du produit de la terre dont ia demande
d oit toujours etre telle, qu’elles rapporteront un prix plus fort que
ce qui est süffisant pour les faire venir au marche, ct il у en
a d ’autres dont il se peut que la demande soit telle, qu’elles rapportent ce prix plus fort que le prix süffisant, et dont ii se pent aussi
53 - Marks, Engels - D zieła, t- 25
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qu’ elle soit telle, qu’ elles ne le rapportent pas. Les premieres doivent
toujours fournir de quoi payer une rente au proprićtaire, les derniers peuvcnt quelquefois fournir de quoi en payer une et quelquefois ne le pas fournir, suivant la difference des circonstances.”
Сibidem, p. 303)
155 ,,I1 faut done observer que la ren te entre
tion
que

du
ny

prix

des

marchandises,

e n t r e nt

les

dans

d ’u n e

salaires

et

la

composi

au tr e

m ani er e

les

profits...

Le

taux baut ou bas des salaires ou des Profits est la cause du haut ou
bas prix des m archandises: le
rente

taux

haut

o u

bas

de

la

est l’ e jfe t du prix-, le prix d ’ une marchandise particulare

est haut ou bas, parce qu’ il faut, pour la faire venir au marche,
payer d es salaires e t d es profits hauts ou bas; mais c ’esl parce que
son prix est haut ou bas, e’ est parce qu’il est ou beaucoup plus, ou
guere plus, ou point du tout plus que ce qui est süffisant pour
payer ces salaires et ces profits, que cette marchandise fournit de
quoi payer une forte rente ou une faible rente, ou ne fournit pas
de quoi en payer une.” (ibidem , p. 30 3/30 4)
438 „L e s hommes, com m e toutes les autres especes animales, se multipliant naturellem ent en proportion des m oyens d e leur subsistance,
il у a toujours plus ou moins dem ande d e nourriture. Toujours la
nourriturc pourra acheter ou comm ander une quantite plus ou moins
grande de travail, et toujours il se trouvera quelqu’un dispose ä faire
quelque chose pour la gagner.” (ibidem , p. 305)
138 „ O r , la terre, dans presque toutes les situations possibles, produit
plus d e nourriture que ce qu’il faut pour taire subsister tout le tra
vail qui concourt ä mettre cette nourriture au marche, et meme
le faire subsister de la maniere la plus liberale qui ait jamais eu
lieu pour ce genre d e travail. L e surplus de cette nourriture est
aussi toujours plus que süffisant pour rem placer a vec profit le ca
pital qui fait m ouvoir ce travail. Ainsi, il reste toujours quelque
chose pour donner

une rente au

proprićtaire.”

(ibidem ,

p.

305

i 306)
159 „L a rente varie selon la fertilite de la terre, quel quc soit son
produit, et scion sa situation, quelle que soit sa fertilite.” (ibidem ,
p. 306)
459 „II faut done que ce dernier produit fasse subsister une plus grande
quantite de tra va il; et par consequent que le surplus, dont le profit
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du jerm ier e t la ren te du proprićtaire sont tires tous les d eu x , cn soit
d ’autant dim inuó.” (ibidem , p. 307)
459 ,.Une piece d e ble, d ’une fertilite m ediocre, produit une beaucoup
plus grande quantite d e nourriture pour I’ bom m e, que la meilleure
prairie d ’ une pareille etendue. Q uoique sa culture exige plus d e tra
vail, ccpcndant le surplus qui reste aprcs le remplacemcnt de la se
ntence et

la subsistence d e tout ce travail, est encore beaucoup plus

considerable. Ainsi, en supposant qu’une livre de viande de boucherie
ne valtit jamais plus qu’une livre de pain, cet exced en t plus fo rt serait
partout d'une plus grande valeur et formerait un fonds plus abondant,
tant pour le profit du fermier, quc pour la ren te du proprićtaire.”
0ibidem , p. 30 8/309)
461

les profits et la rente que cette terre m ise en labour aurait pu
rapporter au ferm ier et au proprićtaire. Quand les bestiaux sont vemis
au m emc marche, ceux qui ont ete nourris au milieu des friches les
plus incultes, sont, it proportion du poids et de la qualite, vendus
au meme prix que ceux qui ont ete cleves sur la terre le mieux cultiveq. Les proprietaircs de ces friches en profitent, et ils haussent la
rente d c leurs terres en proportion du prix du betail qu’elles nourrissent... C ’ est ainsi quc, dans les progres de 1’amelioration des terres,
les rentes et profits d es pätures incultes viennent ä se regier en
quelque sorte sur les rentes et profits de celles qui sont cultivees, et
celles-ci, ä leur tour, sur les rentes et profits des terres ä b le.” (ibi
d em , p. 3 1 0/31 1)

461 „...partout oil il n’y a pas d ’avantage local)..., la rente et le profit
que donne le ble ou tout autre vegetal qui sert a la nourriture gene
rale du peuple, doivent naturellement regier la rente et le profit
que donnera une terre propre a cette production, et qui sera mise
cn nature de pre.
I.’ usage des prairies artificiclles, des turneps, carottes, choux, etc.
et tous les autres expedien s dont on s’ est avise pour qu’une т ёт е
quantite d e terre put nourrir un plus grand nom bre d e bestiaux que
ne faisait la päture naturelle, ont dü contribuer, a ce qu’il semble,
a diminucr un peu cette superiorite que le prix de la viande a natu
rellement sur celui du pain, dans un pays bien cultive. Aussi paraissent-ils avoir produit cet effet.+ ” (ibidem , p. 315)
4,2

„D a n s tous les grands pays, la majeure partie des terres cultivees est
cm p loyće a produire, ou de la nourriture pour les hommes. ou de la
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nourriture pour les bestiaux. La rente et le profit de ces terres reglent
les rentes et profits de toutes les autres terres cultivees. Si quelque
produit particulier fournissait moins, la terre en serait bientöt reraise
en bić ou en nature de p rć; et s’ il у en avait quelqu’ un qui fournit
plus, ou consacrerait bientöt ä ce genre de produit quelque pattie des
terres qui sont en ble ou en nature de pres.” (ibidem , p. 318)
162 ,,.^.les rentes et profits de ces productions qui exigent ou de plus
fortes avances primitives pour у approprier la terre, ou une plus gran
de dśpense pour leur culture annuelle, quoique souvent fort supćrieurs
aux rentes et profits des bies et de l’herbe des pres, cependent, dans
tous les cas ou ils ne fon t que compenser les avances ou depenses
extraordinaires, sont en effet regies par les rentes et profits de ces
deux especes ordinaires de recoltes.” (ibidem , p. 32 3/324)
162 „ C ’est ainsi que la rente des terres cultivees pour produire la nourri
ture des hommes, regle la rente de la plupart des autres terres culti
vees.” (ibidem , p. 331)
■,62 „E n E urope, c ’est le bić qui est la principale production de la terre
servant immediatement ä la nourriture de l’ homme. A insi, exceptć
quelques circonstances particulieres, la rente des terres ä bić rćgle
en E urope celle

de toutes les autres terres cultivees.”

(ibidem ,

Ц. 33 1 /3 3 2 )
483

alors la ren te du proprietaire ou l ’ex ced en t d e nourriture qui lui
resterait apres le paiement du travail et le remboursement du capital
et profits ordinaires du ferm ier, serait necessairement beaucoup plus
considerable. Q u el que put etre, dans ce pays-lä, le taux de la
subsistance ordinaire du travail, ce plus grand ex ced en t d e nourriture
en ferait toujours subsister davantage, et par consóąuent mettrait le
proprietaire en ćtat d ’ en acheter ou d ’ en commander une plus grande
quantite.” (ibidem , p. 332)

183 „D an s la Caroline..|. les planteurs sont generalernent, com m e dans les
autres colonies anglaises, ferm iers et proprietaires ä la fois, et oü
par consequent

la rente

se

confon d

dans le

p ro fit..."

(ibidem ,

p. 333)
408 „..(.propre ni au bić, ni au päturage, ni ä la vigne, ni dans le fait
a aucunc autre production vegetable bien utile aux hom m es; et
toutes les terres propres ä ces diverses cultures ne le sont nullement
ä celle du riz. Ainsi, m ćm e dans le pays ä riz, la rente des terres
qui le produisent, ne peut pas rćgler la rente des autres terres
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cultivćes qu’ il est im possible de mettre dans cette nature de rap
port.” (ibidem , p. 334)
488 „ ...il en rćsulterait que la т ёт е quantite d e terres cultivees ferait
subsister une bien plus grande quantiti d e m onde, et que ceux qui
travailleraient etant gćnćralement nourris d e pommes de terre, il
se trouverait un excedent bien plus considerable, apres le rcm placement du capital et la subsistance de tout le travail em ployć 4 la
culturey II appartiendrait aussi au proprićtaire une grande portion
dans cet excćdent. L a population augmenterait, et les rentes s’eleveraient beaucoup au dessus de ce qu’ elles sont aujourd’hui.” (ibidem ,
p. 335)
164 „Q u an d la quantitć amenće au marchć suffit tout juste pour remptir
la dem ande effective, [...] le prix d e m archi se trouve naturellement
etre precisement.., le meme que le prix naturel.”

(ibidem , p. 114)

185 „L a nourriture de l’ homme parait ćtre le seul des produits d e la
terre qui fournisse toujours, et necessairem ent de quoi payer une
rente quelconque au propriśtaire.

Les autres genres de

produits

peuvent quelquefois en rapporter une, et quelquefois ne le peuvent
pas, selon les circonstances.” (ibidem , p. 337)
485 „L e s deux plus grands besoins de l’homme, apres la nourriture,
sont le velem en t et le lo g em en t." (ibidem , p. 338)
485 ,,j..dans son etat prim itif et inculte...” (ibidem , p. 338)
185 „...q u ’ elle n’en peut n o u r r i r (ibidem , p. 338)
465

sttrabondance de ces matćriaux.j ”

185

et le prix de celles dont on fait usage est regarde com m e equi

(ibidem , p. 338)

valent seulem ent au travail e t ä la depen se d e les m ettre en etal
d e servir". (ibidem , д. 338)
485 „...n e... aucune rente au proprićtaire du sol.” (ibidem , p. 338)
186 „.y.qu’elle serait dans les cas de nourrir...” (ibidem , p. 338)
165 „...tels

que

ces personnes voudraient

les avoir et consentiraient

4 les payer.” (ibidem , p. 338)
485 , „ 4ce qui augmente nccessairement leur valuer.”
485 ,,...il

у a souvent dem ande

pour plus

quon

(ibidem , p. 338)
n’en

peut

a voir."

( ibidem , p. 338)
465 ,,.|..la dćpense d e les transporter au m archć; ainsi leur prix peut
toujours fournir quelque chose pour faire une rente au proprićtaire
de la terre.” (ibidem , p. 33 8 /3 3 9 )
488 ... . des plus gros animaux.” (ibidem , p. 339)
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468

chaque homme, en pourvoyant a sa nourriture, se pourvoit en
т ёт е tem s d e m atieres d e vetem en t pour plus qu ’il n en pourra
p orter.” (ibidem , p. 339)

468 „...au-d clä de ce que coüte la depen se d e les en v oyer ver.dre. Ce
prix fournit don e quelque rente au proprietaire de la terre.” ([ibidem,
p. 33 9/34 0)
488

un peu la rente du pays qui la produisaitj.” (ibidem , p. 340i

488 „L es m atieres d e logem ent ne peuvent pas toujours se transporter
a une aussi grande distance que celles de vetement, et ne deviennent
pas non plus aussi promptement un objet d e comm erce ćtranger.
Lorsqu’ elles sont surabondantes dans le pays qui les produit, il arri
v e frequemment, meme dans l ’etat actuel du comm erce du m onde,
qu’elles ne sont A'aucune valeur pour le proprietaire d e la terre."
Сibidem , p. 34 0/341)
468 „..(.dans un pays bien pcuple et bien cultivc...”

(ibidem , p. 341)

488 „...dans plusicurs endroits de l’A m eriquc septentrionale...”

(ibidem ,

B- 341)
488 „Q u an d il у a une telle surabondance dans les m jticres d c log e
ment, la partie dont on fait usage n’a d ’autre valeur que le travail
et la depense qu’on a mis ä la rendre propre au service. E lle ne
rapportc aucune rente au proprietaire, qui en general en abandonne
l’ usage ä quiconque prend seulement la peine d c le lui demandcr.
Cependant il peut quclquefois etre dans le cas d ’en retirer une ren
te, s ’il у a dem ande de la part 'de nations plus riches.”

(ibidem ,

p. 341)
487 „...n om brc que leur produit peut vetir e t loger, mais en raison dc
celui que ce produit peut nourrir. Q uand la nourriture ne manque
pas, il est aise d c trouvcr les choscs nćcessaires pour se vetir et se
log er; mais on peut avoir cclles-ci sous sa main, et eprouver souvent
d e grandes difficultes ä se procurer la nourritura. Dans quelques
endroits, meme du royaume d’Angleterre, le travail d ’un seul hommc
dans une seule journee, peut bätir ce qu’on у appelle une m aison.”
6ibidem, p. 342)
487 „M a is quand, au moyen de la culture et de l’amelioration d c la
terre *, le travail d ’une seule fam ilie peut fournir ä la nourriture d e
deux, alors le travail d ’ une m oitie de la socićtć suffit pour nourrir le
tout.” (ibidem , p. 343)
1 W ręk op isie: rente.
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467 „...cherchent toujours a en echanger le surplus...” (ibidem , p. 344)
167

Les pauvres, pour obtenir d e la nourriture...”

467

une extreme subdivision de travail...” (ibidem , p. 344)

467

Ijbidem, p. 344)

„ D c la nait la demande de toutc cspece de matiercs que puisse
mettre en oeuvre l’ invention des hommes, soit pour 1’utilite, soit
pour la decoration des batimens, de la parurc, de l'cquipage ou
du m obilier: de lä la dem ande, de fossiles et de mineraux renfermes dans les cntrailles de la terre: d c la la demande d c metaux
precicux et de pierres prćcieuses.
A insi, non-seulement e’ est de la nourriture que la ren te tire sa
premiere originc, mais encore si quelqu’autre partie du produit de
la terre vient aussi par la suite ä rapporter une rente, elle doit
cette addition d e valeur a Vaccroissem ent d e puissance qu’a acquis
le travail pour produire d e la nourriture, au moyen de la culture
et d c l’amelioration de la terra.” ( ibidem , p. 34 4/34 5)

468

.....pour que Ic prix qu’elles rendent soit au-delä d e ce qu'exigent
le paiem ent du travail fait pour les amener au marcbe e t le rem placem cnt du capital em p loye pour le т ёт е ob jet a vec ses profits
ordinaires. h a dem ande sera ou ne sera pas asseZ fo r te pour cela,
d ’a pres d ifferen tes circonstances.” (ibidem , p. 345)

469 ,,Q u oique ces animaux ne multiplient pas dans la m cm e proportion
quc le ble, qui est entierem ent le fruit d e Vindustrie humaine, ccpendant la propagation d c leur cspece est favorisee par les soins
et la protection de l’ h o m m c.f” (ibidem , p. 347)
470

„...les profits ordinaires, le capital em ploye...”

470

,,L c proprićtaire n’ en perm ettrait pas Vexploitation ä d ’autres sans

(ibidem , pi 346)

exiger une rente, et p er sonne n e trouverait m oyen d e tui en payer
une.” (ibidem , p. 346)

471 „ L e prix le phis bas auqucl le charbon de terre puisse se vendre,
pendant un certain tcms, est comm e celui de toutes les autres marchandises, le prix qui est sim plem ent süffisant pour remplacer, avec
ses profits ordinaires, le capital em p loye a le faire venir an mar
cb e.” (ibidem , p. 350)
472

„A in si le prix des metaux meme grossiers, et plus encore celui
des

metaux

precieux, aux mines les plus fecon d es

qui existent,

influc nćccssairement sur le prix de ces metaux ä toutc autre mine
du M on d e.” (ibidem , p. 352)
„A insi le prix dc chaque metal ä chaque mine etant regie en quel-
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que sorte par le prix qu'a ce mćtal ä la mine la plus feconde qui
soit pour le moment exploitee dans le M onde, II en rćsulte qu’ ä
la plus grande partie des mines, ce prix ne doit gttire jaire plus
que payer la d ip en se d e V exploitation, et qu’il peut rarement fournir une bien forte rente au proprietaire. Aussi ä la plupart des
mines, la rente ne com pose-t-elle qu’une petite part dans le prix
du metal, et une bien plus petite encore s’ il s’ agit de mćtaux prćcieux. L e travail et le

profit form ent

la majeure

partie de

ce

prix.” (ibidem , p. 35 3/35 4)
472 „ L e plus bas prix auquel on puiese, pendant un certain tems, vendre les metaux

precieux.j

se r ig le

sur les monies principes qui

dźterminent le plus bas prix ordinaire de toute autre marchandise.
C e qui le determine, c’ est le capital qu’il faut communement em 
ployer pour les faire venir de la mine au marche, c ’cst-ä-dire, la
quantiti

de nourriture, vetement

nim ent consom mer pour cela.

et logement

II faut que le

qu’ il faut
prix

commu-

soit tout au

moins süffisant pour remplaccr ce capital avec les f rofits ordinai
res.” (ibidem , p. 359)
478 „L a dem ande d e pierrcs precieuses vicnt entićremcnt de leur bcuute. Elies ne servent a rien qu’ä l’ ornement, et le merite de leur
beaute est extrem em ent rehausse par leur ra reti ou par la dijjiculte
e t la d ip e n s e d e les extraire d e le mine. En consequence, c ’est de
salaires et de profits qu’ est com posee le plus souvent la presque
totalite de leur haut prix» La rente n’y entre que pour une tres-faible partie, tres-souvent elle n’y entre pour rien, et il n’y a que.
les mines les plus fecondcs qui puissent suffire ä en payer une un
peu considerable.” (ibidem , p. 361)
473 „ L e prix des metaux precieux et des pierres pricieuses etant regie
pour le M on d e entier par le prix qu'ils ont ä la mine la plus fćconde, il s’ ensuit que la rente que peut rapporter au proprietaire une
mine des uns ou des autres, est en proportion, non de la fćcondite
absolue de la mine, mais de ce qu’ on peut appeler sa feconditć
relative, e'est-a-dire, de sa supćriorite sur les autres mines du mźme
genre. Si on decouvrait d c nouvelles mines qui fussent aussi superieures ä celles du Potosi, que celles-ci sont trouvees etre supćrieures aux mines d c l’E urope, la valeur d e l’ argent pourrait par-la
se degrader au point que les mines, meme du Potosi, ne vaudraicnt
pas la peine d e les exploiter.” (ibidem , p. 362)
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47J . L abond.m ce degrade nćcessairemcnt la valeur d ’un produit, qui
ne tire sa principale valeur que de sa raretć.”

(ibidem , p. 363)

474 „II en est autrement des biens qui existent k la surface de la
terre. La valeur, tant de leur produit que de leur rente, est en
proportion de leur fertilite absolue et non de leur fertilite relative.
La terre qui produit une certaine quantity de nourriture ou
materiaux

de

vetement

ou

de

logement,

peut

toujours

de

nourrir,

vćtir et loger un certain nombre de personnes; et quelle que soit
la proportion dans laquelle le proprietaire prendra part dans ce
produit, cette part mettra toujours ä son commandement une quan
tity proportionee du travail d e ces personnes, et des com m oditćs
que ce travail peut lui procurer.” (ibidem , p. 3 6 3/36 4)
474 „L a valeur des terres les plus steriles n’ ćprouve aucune diminution
par

le voisinagc

des terres

les plus

fertiles.

A u .contraire,

elle

у gagne en gćnćral une augmentation. Le grand nombre de personnes
que les terres fertiles fon t subsister, procurent ä maintes parties
du produit des terres steriles un m archi qu’ elles n’auraient jamais
trouve parmi les personnes que leur propre produit eüt pu faire
subsisted” (ibidem , p. 364)
474 „T o u t ce qui tend ä rendre la terre plus fertile en subsistences,
augmente non-seulement la valeur des terres sur lesquelles se fait
l’amelioration, m ail encore contribue a augmenter pareillement la
valeur de

plusieurs autres terres, en faisant naitre de nouvelles

demandes d e leur produit.” (ibidem , p. 364)
475 „W h atever part o f the w h ole rent o f a house is ov e r and a b o ve what
is sufficient fo r affordin g this reasonable profit, naturally goes to
the ground rent; and where the owner o f the ground, and the owner
o f the building, are tw o different persons, it is in most cases com ple
tely paid to the formeq. In country houses, at a distance from any
great town, where there is plentiful choice o f ground, the ground
rent is scarcely any thing, or no m ore than what the space upon
which the house stands, w ou ld pay em ployed in agriculture.” (Adam
Smith, „ A n Inquiry into the Nature and Causes o f the W ealth o f
Nations...” , b ook V , ch. I I ; cytowane w ed lu g: D a vid Ricardo, „O n
the Principles o f Political E conom y, and T axation” , third edition,
London 1821, ц. 227)
476 „B oth ground rents, and the ordinary rent o f land are a species
o f revenue, which the owner in many cases enjoys, without any care
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or attention o f his own. Though a part o f this revenue should he
taken from him, in order to defray the expenses o f the State, no
discouragement w ill thereby be given to any sort o f industry. The
annual produce o f the land and labour o f the society, the real
wealth and revenue o f the great bod y o f the people, might be the
same after such a tax as before. G round rents, and the ordinary
rent o f land are, therefore, perhaps, the species o f revenue, which
can best bear to have a peculiar tax im posed upon them.” (Adam
Smith, „ A n Inquiry into the Nature and Causes o f the W ealth o f
N ations...” , b ook V , ch. I I ; cytowane w ed łu g: D a vid Ricardo, „O n
the Principles o f Political E conom y, and T axation” , third edition.
L ondon 1821, д. 22 9/23 0)
476 „T roisićm e

section. D e s

variations dans la proportion

entre

les

valeurs resp ectives d e l ’es p ece d e produit qui fournit toujours une
rente, et I’esp ece d c produit qui qu elquefois en rapporte [une et
qu elquefois rien rapporte p o in t]" (A dam Smith, „Recherches sur la
nature et las causes de la richessc des nations. Traduction nouvelle...
par Germain Garnier” , t. II, Paris 1802, p. 1)
470 „D a n s

un pays naturellement

fertile,

mais

dont

la tres-majeure

partie est tout-a-fait inculte, com m e le betail, la volatile, le gibier
de

toute

cspece,

peu ven t

s ’acquerir

au m oyen

d'une

tres-petite

quantite d e travail, il s’ ensuit qu’ ils ne peu ven t en acheter ou en
comm ander qu ’une tres-p etite quantite." Ijbidem, p. 25)
477 „Q u e l quc soit l’etat de la socićtć, quel quc soit son degre de
civilisation, le ble est toujours une production d e l'industrie des
hom m es: or, le produit moyen de toute espece d ’ industrie s’ assortit
toujours avec plus ou moins d e precision ä la consom mation m oyennc,
la quantite m oyennc de l’approvisionnem ent ä la quantite moyenne
de la dem ande; d ’ailleurs, dans les d ifferen s degres d ‘amelioration
d ’un pays, il faudra toujours, l’une portant l’autre, dc-s quantites
d e travail a peu p res e g d e s , ou, ce qui revient au m ćm c, le prix
d e quantites a peu p res egales, pour faire croitre des quantites egales
d e ble dans un m eme sol et un meme clim at; l'augmentation continuelle qui a lieu dans les facultes productives du travail, a mesurc
que la culture va en sc perfectionnant, ctant plus ou moins contrc-balancee par l’accroissement continuel du prix des bestiaux, qui
sont les principaux instrumens d e l’agriculture. N ous devons done,
d ’aprcs ceci, dtre bien certain qu’en tout ćtat possible d e la socićtć,
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dans tout d cgrć d c civilisation, des quantites egales d e b le scront
unc representation o n

un equivalent plus juste d c quantites egales

d e travail, qtic nc lc seraient des quantites ćgalcs d c toute autre
partie du produit brut de la tcrrc. En consequence le ble... est, dans
tous les differens degres d c richcssc et d'am elioration de la societö,
unc mesure de valeur plus cxactc que toute autre marchar.disc ou
que toute autre classe de marchandises./. En outre, le b le ou tout
autre vegetal faisant la nourriture ordinaire et favorite du pcuplc,
constituc, dans tout pays civilise, la principale partie d e la subsistan
ce d e Vouvrier... Ainsi le prix du travail en argent depend beaucoup
plus du prix moyen du ble, qui est la subsistance d c l'ouvrier, quc
de celui d c la viande ou d c toute autre partie du produit brut
d c la terre; par consequent, la valeur reelle d c l’o r et d c l’argcnt,
la quantite reelle de travail qu’ils peuvent achctcr ou commander,
depend beaucoup plus de la quantite de Ыё qu’ ils peuvent acheter
ou representor, que d c cclle d c viande ou d e toute autre espece d c
produit brut dont ils pourraicnt disposer.”
478

„O n

peut dire

d ’ une marchandise,

(ibidem , p. 2 6 -2 8 )

qu’ clle

est ebere ou

d

bón

marcbe, non-seulcment en raison d c ce que son prix habituel fait
une grosse ou une petite somme, mais aussi en raison d c ce quc
cc prix habituel se trouve plus ou moins au dessus du prix lc plus
bas, auqucl il soit possible d e la mcttre au marche pendant un
certain tems d c suite. C e prix le plus bas est celui qui rcm placc
purcment, avec un profit m odiqiie, lc capital qu’il faut em ployer
pour mettre cette marchandise au marchó. C e prix est celui qui ne
fournit rien pour le proprietaire d e la terre, celui dont la rente
ne fait pas une partie Constituante, et qui s e resout tout entier en
salaires e t en profits.” (ibidem , p. 81)
478 „ L c prix des diamans et des autres picrres precicuses est peut-ćtre
encore plus pres que le prix de l’ or, du prix le plus bas auqucl
il soit possible de les mettre au marche.” (ibidem , p. 83)
478 ,„ ..я ’а qu’ une puissance borne ou incertaine.”

(ibidem , p.

478 „...la quantite de ces marchandises restant la nieme ou ä
la meme,

tandis

que

la

concurrence

des

achctcurs

89)
peu prds

va toujours

croissant, leur prix peut monter a tous les degres possibles d ’exces, .”
(ibidem , p. 91)
478

elle consiste dans ces plantcs et ces animaux utiles quc la nature
produit dans les pays incultcs, avec. tant d c profusion, qu’ ils n’ont
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quc peu ou point d c valeur, et qui, ä mesure que la culture s’ etend,
sont forces par elle d c cćder le terrain к quelque produit plus p ro
fitable. Pendant une longue periode dans le cours des progres de
l’am ćlioration, la quantite des produits d e cette elasse va toujours
en diminuant, tandis qu’ en т ё ш е tems la dem ande qu’on en fait va
toujours en augmentant. Ainsi leur valeur reelle, la quantite reelle
d e travail qu'ils peuvent acheter ou comm ander, s’ ćteve par degres
jusqu’ä ce qu’enfin eile monte assez haut pour en faire un produit
aussi avantageux

que toute autre production

venue ä l’aide

de

l’industrie humaine, sur les terres les plus fertiles et les mieux
cultivees. Quand eile est m ontec jusque-lä, elle ne peut plus guere
aller plus haut; autrement, pour augmenter la quantite du produit.
on у consacrerait bientót plus d e terre et plus d ’ industrie,” (ibidem .
p. 94 /9 5 )
479 „ ...d e tous les differens articles qui com posent cette seconde classe
d e produit brut, le bćtaii est peut-ótre celui dont le prix s’ eleve le
premier ä cette hauteur, dans le cours des progres de 1’am ćlioration.” (ibidem , p. 9 6 /9 7 )
479 ,,.+si le bćtaii est une des premieres parties qui atteigne ce prix, le
gibier est peut-ćtre une des dernićres. Q u elqu’ exorbitant que puisse
paraitre le prix de la venaison en Angleterre, il s’ en faut encore
qu’ il puisse compenser la dćpense d ’ un pare de bćtes fauves, с о т ш с
le savent trćs-bien tous ceux qui se sont occupes de la conservation
de ce genre de gibier.” (ibidem , p. 104)
479

dans toutes les fermes, les rebuts d e la grange et de 1'ćtable
peuvent entretenir un certain nombre d e

volailles.

Com m e eiles

sont nourries de ce qui serait perdu sans cela, on les a seulement
pour faire profit de tou t; et comm e eiles ne coütent presque rien
au fermier, il peut trouver encore son com pte a les vendre pour
tres-pcu d e chose.” (ibidem , p. 105/106)
479 „...il у ait profit к cultiver la terre expres pour en nourrir.”

(ibi

dem , p. 106)
479 „ 4..on a, dans l’origine, [...]

pour faire profit de tout.”

(ibidem ,

p. 108)
489 „ I ! est evident que les terres d ’un pays ne peuvent jamais parvenir
a un etat d ’am elioration et de culture com plete avant que le prix
de

chaque produit que l’industrie humaine se propose d ’ y faire

croitre, ne soit d ’abord monte assez haut pour payer la d ip en se

838

Teksty cytatów w języku oryginału

d ’une amelioration et d ’une culture co m p lite. Pour que les choses
en soient 14, il faut que le prix de chaque produit particulier suffisc
4 payer d ’abord la rente d'une bonne terre 4 ble, qui est celle qui
regie la rente d e la plupart des autres terres cultivees, et 4 payer
en second lieu le travail ct la dćpense du ferm icr, aussi bien qu'ils
sc paient communement sur unc bonne terre 4 bić, ou bien, en
autres tcrmes, ä lui rendre a vec les profits ordinaires, le capital
qu’il у em ploic. Cette bausse dans le prix de chaque produit parti
culier doit evidemment p riced er l’amelioration et la culture de la
terre destinee 4 faire naitre ce produit... ces diffćrentes sortes de
produit brut [...] sont venues ä valoir, non une plus grande somme
d ’argent, mais une plus grande quantite d c travail et de subsistances
qu’auparavant. Com m e il en coü te une plus grande d o se d e travail
et d e subsistances pour les faire venir au m arcbe, par cela meme elles
en representent ou en valent une plus grande quantite quand elles
у sont ven u es." (ibidem , p. 1 1 3 -1 1 5 )
481 „...su r la multiplication duquel l’incjpstrie lnimaine n’a qu'un pouvoir
limite ou incertain.” (ibidem , p. 115)
481 „D a n s les pays mal cultives, et qui par consequent ne sont que
tres-faiblement pcuplćs, le prix de la laine et de la peau est toujours
beaucoup plus grand, relativement 4 celui de la bćte entićre, que
dans le pays qui, etant plus avances en richesse et en population,
ont une plus grande demande d c viande d e boucheric.”

(ibidem ,

p. 117)
J8ä „II faut alors, en general, aller chercher le poisson ä d e plus grandes distances; il faut em ployer de plus grands batimens et mettre
en oeuvre de machines plus dispendieuses en tout genre.” (ibidem ,
p. 130)
482 „..n e pourra guere etre alors approvisionne 5 moins d’ un travail..."
{ibidem , p. 130)
482

travail qu’ il fallait pour I’approvisionner dans le premier etat.”
{ibidem , p- 130)

482 „A in si le prix reel de cette denree doit augmenter naturellement
dans les progres quc fait l'ameliorationi...”

{ibidem , p. 130)

482 ,,Si l’extensiou de l’amelioration et d c la culture eleve nicessairem ent le prix d e chaque esp ece d e nourriture animale, relativement
au prix du Ыё, d ’ un autre có tć elle fait aussi necessairemcnt baisser
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celui de toute espćce, je ctois, de nourriture vegcta le. E lle elevc
le prix d c la nourriture animale, parce qu’ une grande partie d c la
terre qui produit cctte nourriture, etant rendue propre ä la p ro 
duction du Ыё, d oit rapporter au proprićtaire et au fermier la rente
et le profit d'une terre a ble. Elle fait baisser le prix d e la nourri
ture vig eta le, parce qu’en ajoutant ä la fertility d e la terre, elle
accroit l’abondance de cctte sortc d c nourriture. Les ameliorations
dans la culture introduisent aussi plusieurs especcs d e nourriture
vegetale, qui, cxigeant moins d c terre quc le bić. et pas plus de
travail, vienncnt au marche ä beaucoup m cillcur com pte que le bić.
Teiles sont les pommes de terre et le m a is .. D ’ailleurs, il у a beau
coup d ’cspeces d ’alimens du genre vegetal, qui dans l’etat grossicr
d c l ’agriculture, sont confines dans le jardin potager, et ne croissent
qu’a 1’aide de la bechc, mais qui, lorsqu’elle s’est perfectionnće,
viennent ä sc scmer en plein champ, et ä croitre л l’aide de la charrue; tels sont les turneps, les carottes, les choux, etc.”

(tbidem ,

p. 14 5/146)
4M ,,...le prix reel des matićres prem ićrcs ne hausse point ou ne hausse
pas extrem em ent..." (ibidem , д. 149)
483 „ D e meilleures machines, une plus grande dextćritć et une division
et distribution d e travail mieux entcndues, toutes choses qui sont
les effets naturels de l'avancem ent du pays, sont cause que, pour
executer une p iece

ąuelconąue, il ne faut

qu’une bien

m oindre

quantite d e travail; et quoiquc, par suite de l’etat florissant de la
socićtć, le

prix ree l du

travail d o iv e

s'elever

considćrablement,

cependant la grande diminution dans la quantite du travail qu e
cbaque cbose exig e, fait bien plus en general que compenser quelque
hausse quc ce soit qui puisse survenir dans le prix d c ce travail.”
(,ibidem , p. 148)
484 „II en coütait une bien plus grande quantite d e travail pour m ettre
la marchandise au marche-, ainsi, quand elle у ćtait venue, il fallait
bien qu’ elle achetat ou qu’elle obtint en

ćchangc le prix d ’une

plus grande quantite de travail.” (ibidem , p. 156)
484 „ 4 .toute amelioration qui se fait dans l’etat de la socićtć, tend, d ’une
maniere directe ou indirecte, faire m onter la rente reelle de la ter
re...” (ibidem , p. 15 7/158)
484 „ L ’extcnsion d e l’am elioration des terres et d c la culture у tend
d ’ une maniere directe.
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augmcnte nćcessaircment a mesure que le produit augmentc.”
dem , p. 158)

(jbi-

484 „»...survient dans le prix reel d c ces sortes d c produits bruts, dont
le renchćrissement est d ’abotd 1’effet de 1’am elioration et de la cul
ture, et devient ensuite la cause de leurs progres ultćrieurs...” (ibi
dem , p. 158)
484 „C e

produit, aprćs avoir haussć dans son prix reel, n’ exig e pas

plus d e travail, pour etre recueilli, qu’il ti’en exigeait auparavant.
Par consequent il faudra une m oindre portion qu’auparavant d e ce
produit, pour suffire ä rem placer le capital qui fait m ouvoir ce
travail, ensem ble les profits ordinaires d e ce capital. La portion
restante du produit, qui est la part du proprietaire, sera done plus
grande, relativement au tout, qu’elle ne l’etait auparavant.” (ibidem ,
p. 158/159)

485 „T o u t ce qui reduit le prix гёе1 d c ce premier genre de produit,
eleve le prix reel du second,..” (ibidem , p. 159)
485 ,,...et la rente grossit avec lc produit.”
485

(ibidem , p. 160)

intćrćt general de la socićtć.” (ibidem , p. 161)

488 „L a classe des proprićtaires peut gagner peut-etre plus que celle-ci
a la prosperitę de la so cićtć; mais aucunc ne sou ffrc aussi cruellement de son d ćd in , que la classe des ouvriers.”
488

(ibidem , p. 162)

intćrćt general de la societq.” (ibidem , p. 163)

488 „...1’intćrćt particulier d c ceux qui exercent une branche particulierc
d e comm erce ou de manufacture, est toujours, ä quelques ćgards,
d ifferen t et т ёт е contraire ä celui du public.” (ibidem , p. 164/165)
488 ,,...une classe d c gens dont l’ interet ne saurait jamais etre exactement
le meme quc 1’ intćrćt de la socićtć, qui ont en gćnćral

intćrćt

a tromper le public et meme a le surcharger, et qui en consćquence
ont dejä fait Tun et l’autre en beaucoup d ’occasions.” (ibidem ,
p. 165)
488

trades where profits are in proportion to the capital, and
proportion to the quantity o f labour em ployed.”

not in

(D a v id Ricardo..

„ O n the Principles o f Political E conom y, and T axation ", third edi
tion, L ondon 1821, p. 418)
488 „...a re in proportion to the capital, and not in proportion to the
quantity o f labour em ployed.” (ibidem , p. 418)
489 „...carrying trade, the distant foreign trade, and trades where expen
sive machinery is required.л” (ibidem , p. 418)
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100

that the great profits which are sometimes made by particular
merchants in foreign trade, will elevate the general rate o f profits
in the country...” (ibidem , p\ 132)

499

They contend, that the equality o f profits w ill be brought about
by
of

the general rise o f profits, and I am o f opinion, that the profits
the favoured trade w ill speedily subside to the general

level.”

(ibidem , p. 132/133)
4,1 „ ...I admit, that from the nature o f rent, a given capital em ployed
in
a

agriculture, on any but the land last cultivated, puts in m otion
greater quantity o f labour thanan equal capital em ployed

in

manufactures and trade...” (ibidem , p. 419)
492 „T h ere cannot be tw o rates o f profit in the same em ploym ent,
and therefore when the value o f produce is in different proportions
to capital, it is the rent which w ill differ, and not the profit.”
{ibidem , p. 21 2/21 3)
492 „T h e

exchangeable

value

of

all

com m odities,

whether

they

be

manufactured, or the produce o f the mines, or the produce o f land,
is always regulated, not by the less quantity o f labour that will
suffice for their production under circumstances highly favorable,
and exclusively enjoyed by those who have peculiar facilities o f
prod uction; but by the greater quantity o f labour necessarily besto
w ed on their production by those w ho have no such facilities; by
those w ho continue to produce them under the m ost unfavorable
circumstances; meaning -

by the m ost unfavorable circumstances,

tb e m ost unfavorable under w bicb tbe quantity o f produce required,
renders it necessary to carry on tb e production.” {ibidem , p. 60 /6 1 )
49a „ЭД. Say supposes, «A landlord by his assiduity, econ om y and, skill,
to increase his annual revenue by 5000 francs;» but a landlord has
no means o f em ploying his assiduity, econom y and skill on

his

land, unless he farms it him self; and then it is in quality o f capi
talist and farmer that he makes the im provement, and not in quali
ty

of

landlord.

It

is not conceivable

that

he

so

augment

the

produce o f his farm by any peculiar skill on his part, without first
increasing

the

quantity

of

capital

em ployed

upon

it.”

(ibidem ,

p. 209)
494 „ T h e rise in the price o f comm odities, in consequence o f taxation
o r o f difficulty o f production, w ill in all cases ultimately ensue;
but the duration o f th e interval, before the market price w ill con 

841

Teksty cytatów w języku oryginałuform to the natural price, must d epen d on the nature o f the com m o
dity, and on tb e facility with which it can reduced in quantity. If
the quantity o f the comm odity taxed could not be diminished, if
the capital o f the farmer or o f the hatter for instance, could not be
withdrawn to other employments, it w ould be o f no consequence
that their profits were reduced below the general level by means
o f a tax; unless the demand for their commodities should increase,
they w ould never be able to elevate the market price o f corn and
o f hats up to their increased natural price. Their threats to leave
their employments,

and

rem ove

their capitals

to

m ore

favoured

trades, w ould be treated as an idle menace which could not b e
carried into e ffe ct; and consequently the price w ou ld not be raised
by diminished production. Com m odities, how ever, o f all descriptions
can be reduced in quantity, and capital can b e rem oved from trades
which are less p rofitable to those which are m ore so, but with
d ifferen t d egrees o f rapidity. In proportion as the supply o f a par
ticular com m odity can be more easily reduced, without inconvenien
ce to the producer, the price o f it w ill m ore quickly rise after the
difficulty o f its production has been increased by taxation, or by
any other means.” ([ibidem, p; 21 4/215)
4,4 „T h e agreement o f the market and natural price o f all comm odities,
depends at all times on the facility with which the supply can be increa
sed or diminished. In the case o f gold, houses, and labour, as well as
many other things, this effect cannot, under some circumstances, be
speedily produced. But it is different with those com m odities which
are consumed and reproduced from

year to year, such as hats,,

shoes, corn and d o t h ; they may be reduced, if necessary, and the
interval cannot be long before the supply is contracted in propor
tion to the increased charge o f producing them.” (ibidem , p. 22 0/221)
495 „...ren t being not a creation, but m erely a transfer o f w e a lth ..” {ibi
dem , p. 221)
455 ,,A tax on raw produce from the surface o f the earth, will... fall
on the consumer, and w ill in no way affect rent; unless by dim i
nishing the funds for the maintenance o f labour, it lowers wages,
reduces the population, and diminishes the demand for corn.” (ibi
d em , p 221)
502 „T a xes

on

those

comm odities,

which

are

generally

denom inated

luxuries, fall on those only who make use o f them... But taxes
54 - Marks, Engels - D /ie ła , t. 26
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on necessaries d o not affect the consumers o f necessaries, in pro
portion to the quantity that may be consumed by them, but often
in a much

higher proportion... it alters

the

rate o f

profits

of

stock [...] W hatever raises the wages o f labour, lowers the profits
o f stock ; therefore every tax on any com m odity consumed by the
labourer, has a tendency to low er the rate o f profits.”

(ibidem ,

p. 231)
-304 ,,In a form er part o f this w ork, w e discussed the effects o f the
division o f capital into fixed, and circulating, or rather into durable
and perishable capital, on the prices o f com m odities. W e showed
that tw o manufacturers might em ploy precisely the same amount
o f capital, and might derive from it precisely the same amount o f
profits, but that they w ou ld sell their com m odities for very different
sums o f money, according as the capitals they em ployed were rapidly,
or slowly, consumed and produced. T he one might sell his goods
fo r 4000 1., the other for 10,000 1., and they might both em ploy
10,000

к o f capital, and obtain 20 per cent, profits, or 2000 1.

T he capital o f one might consist, fo r exam ple, o f 2000 1. circula
ting capital, to be reproduced, and 8000 1. fixed, in buildings and
m achinery; the capital o f the other, on the contrary, might consist
o f 8000 1. o f circulating, and o f only 2000 1. fixed capital in ma
chinery and buildings. N o w , if each o f these persons w ere to be
taxed ten per cent, on his income, or 200 1. the one, to make his
business yield him the general rate o f profit, must raise his goods
from 10,000 1. to 10,200 I ; the other w ould also be obliged to
raise the price o f his goods from 4000 1. to 4200 1. B efore the tax,
the g oods sold by one o f these manufacturers were 2*/г times more
valuable than the goods o f the other; after the tax they w ill be
2.42 times m ore valuable: the one kind w ill have risen tw o per
cen t.; the other fiv e per ce n t.: consequently a tax upon income,
whilst m oney continued unaltered in value, w ou ld alter the relative
prices and value o f com m odities.” (ibidem , p. 23 4/23 5)
505 „ I f a country were not taxed, and m oney should fall in value, its
abundance in every market w ou ld produce similar effects in each'.
If meat rose 20 per cent., bread, beer, shoes, labour, and every
com m odity, w ou ld also rise 20 per cent.; it is necessary they should
d o so, to secure to each trade the same rate o f profits. But this is
no longer true when any o f these com m odities is taxed; if in that
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case, they should all rise in proportion to the fail in the value
o f m oney, profits w ou ld be rendered un equal; in the case o f the
com m odities taxed, profits would be raised a bove tbe general level,
and capital w ould b e rem oved from one em ploym ent to another,
till an equilibrium o f profits was restored, which could only be,,
after the relative prices w ere altered.’ ’ (ibidem , p. 23 6/237)
506 „M r. Buchanan considers corn and raw produce as at a m onopoly
price, because they yield a rent: all commodities which yield a rent,,
he supposes must be at a m onopoly price; and thence he infers,
that all taxes on raw produce w ou ld fall on the landlord, and not
on the consumer.
«T he price o f corm , he says, «which always affords a rent, being
in no respect influenced by the expenses o f its prodiution, those
expen ses must b e paid out o f the rent-, and when they rise or fa ll,
therefore, the consequence is not a higher or

low er

price,

but

a higher or [.(..} low er rent. In this view , all taxes on farm servants,
horses, or the implements o f agriculture, are in reality land-taxes;
the burden falling on the farmer during the currency o f his lease,
and on the landlord, when the lease comes to be renewed. In lik e
manner all those im proved implements o f husbandry which save
expense to the farmer, such as machines fo r treshing and reaping,
whatever gives him easier access to the market, such as g ood roads,
canals and bridges, though they lessen the original cost o f corn,
do not lessen its m arket price. W hatever is saved by those im pro
vements, therefore, belongs to the landlord as part o f his rent.»
It is evident that if we yield to M r. Buchanan the basis on which
his argument is built, namely, that the price o f corn always yields
a rent, all the consequences which he contends for w ould follow
o f course.” (ibidem , p. 29 2/293)
508 ,,4..the very highest price at which the consumers are willing ti>
purchase it” (ibidem , p. 290)
518 „...I hope I have m ade it sufficiently clear, that until a country is
cultivated in every part, and up to the highest degree, there is
always a portion o f capital em p loyed on the land which yields no
rent, and that it is this portion o f capital, the result o f which, as
in manufactures, is divided between profits and wages that regula
tes the price o f corn. T he price o f corn, then, which does not afford
a rent,

being influenced by the expenses o f its production, those
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expenses cannot be paid out ot tent. The consequence therefore o f
those expenses increasing, is a higher price, and not a low er rent.”
( ibidem , p. 293)
514 ,,M r. Malthus appears to think that it is a part o f my doctrine,
that the cost and value o f a thing should be the sam e; -

it is, if

he means by cost. «cost o f production» including profits.”

(ibidem ,

p. 46, note)
51* „R a w

produce is not at a m onopoly

price, because the market

price o f barley and wheat is as much regulated by their cost of
production, as the market price o f cloth and linen. T he only d iffe 
rence is this, that on e portion o f the capital em ployed in agriculture
regulates the price o f corn, namely, that portion which pays no
rent; whereas, in the production o f manufactured com m odities, every
portion o f capital is em p loyed with the same results-, and as no
portion pays rent, ev ery p ortion is equally a regulator o f p rice..."
Сibidem , p. 29 0/291)
-517 „T h e value o f a com m odity, or the quantity o f any other com m o
dity for which it w ill exchange, depends on the relative quantity
o f labour which is necessary fo r its production, and not on the
greater or less compensation which is paid for that labou r." (ibi
dem, p. 1)
r' 18 „A d a m

Smith, w ho

so accurately defined

the original source o f

exchangeable value, and w ho was bound in consistency to maintain,
that all things becam e m ore or less valuable in proportion as more
or less labour was bestow ed on their production, has himself erected
another standard measure o f value, and speaks o f things being more
or less valuable, in proportion as they w ill exchange fo r m ore or
.less o f this standard m e astire\.. as if these w ere tw o equivalent
expressions, and as if because a man’s labour had becom e doubly
efficient, and

he could

therefore produce twice

the quantity o f

a com m odity, he w ould necessarily receive twice the form er quan
tity in exchange for it. I f this indeed w ere true, if the reward of
the labourer w ere always in proportion to what he produced, the
quantity o f labour bestow ed on a com m odity, and the quantity of
labour which that com m odity w ould purchase, w ould be equal, and
either might accurately measure the variations o f other things; but
they are not equa l..." (jbidem , p. 5)
520 „Is not the value o f labour... variable; being not only affected, as
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all other things are, by the proportion

between the supply and

demand, which uniformly varies with every change in the condition
o f the community, but also by the varying price o f fo o d and other
necessaries, on which the wages o f labour arc e x p en d ed ?” (ibidem ,
p. 7)
521 „Treating labour as a com m odity, and capital, the produce o f labour,
as another, then, if the value o f these tw o com m oditites w ere re
gulated by equal quantities o f labour, a given amount o f labour
w ould, under all circumstances, exchange for that quantity o f ca
pital which had been produced by the same amount o f labour;
antecedent labour [.>.] w ould always exchange for the same amount
o f present labour [...] It follow s, that the value o f labour in rela
tion to other comm odities, in so far, at least as wages depend upon
share, is determined, not by equal quantities o f labour, but by the
proportion between supply and dem and.” (N otka E . G . W a kefield a
w ; Adam a Smitha „ A n Inquiry into the Nature and Causes o f the
W ealth o f N ations... by E . G . W a k e fie ld ", vol. I, L ondon

1835,

p. 230)
522 „ N o t only the labour applied im m ediately to com m odities affects
their value, but the labour also which is b estow ed on the implement,
tools, and building, with which such labour is assisted.”

(D a vid

Ricardo, „ O n the Principles o f Political E conom y, and T axation” ,
third edition, L ondon 1821, p. 16)
528 „Labour, like all other things which arc purchased and sold, and
which may be increased or diminished in quantity, has its natural
and its market price. T h e natural price o f labour is that price which
is necessary to enable the labourers, one with another, to subsist
and to perpetuate their race, without either increase or diminution.
T he pow er o f the labourer to support himself, and the family
which

may be necessary to keep up the number o f labourers.|..

depends on tb e price o f the fo o d , necessaries, and conveniences
required fo r the support o f

the labourer and his family.

W ith

a rise in the price o f fo o d and necessaries, the natural price o f
labour w ill rise; with the fall in their price, the natural price o f
labour will fa ll.” (ibidem , p. 86)
528 „I t is not to be understood that the natural price o f labour, esti
mated even in fo o d and necessaries, is absolutely fixed and constant.
It varies at different times in the same country, and very materially
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differs in different countries. It essentially depends on the habits
and customs o f the p eop le.” (ibidem , p. 91)
524 „ Capital is that part o f the wealth o f a country which is em ployed
in production, and consists o f fo o d , clothing, tools, raw materials,
machinery, etq. necessary to give effect to labour.” (ibidem , p. 89)
521 „ Less capital, which is the sam e thing as less labour..." (ibidem .
P- 73)
524 „...M r.

R icardo,

ingeniously

enough,

avoids

a

difficulty,

which,

on a first view , threatens to encumber his doctrine, that value de
pends on the quantity o f labour em ployed in productionv I f this
principle is rigidly adhered to, it follow s, that the value o f labour
depends on the quantity o f labour em p loyed in producing it which is evidently absurd. By a dexterous turn, therefore, Mr. R i
cardo makes the value o f labour depend on the quantity o f labour
required to produce wages, or, to give him the benefit o f his own
language, he maintains, that the value o f labour is to b e estim ated
by the quantity o f labour required to produce wages, by which he
means, the quantity o f labour required to produce the m oney or
com m odities given to the labourer. This is similar to saying, that
the value o f cloth is to be estimated, not by the quantity o f labour
bestow ed on its production, but by the quantity o f labour bestowed
on the production o f the silver, for which the cloth is exchanged.”
( [ Samuel B ailey], „ A Critical Dissertation on the Nature, Measures,
and Causes o f V alu e...” , L ondon 1825, p. 50 /51)
5:5 „(...the number o f pounds that may be annually paid to the la
bourer...” (D a vid Ricardo, „ O n the Principles o f Political E conom y,
and T axation” , third edition, L ondon 1821, p. 152)
527

the number o f day’s w ork, necessary to obtain those pounds.”
Cibidem, p. 152)

527

the

foundation

of

th e

value

of

com m odities..."

(ibidem ,

p. 80)
527 „...th e com parative quantity o f labour which is necessary to their
production...” (ibidem , p\, 80)
527 „...th e rule which

determines the respective

quantities o f

g ood s

which shall be given in exchange for each other.,.” (ibidem , p. 80)
541 „T h e labour o f a million o f men in manufactures, will always pro
duce the sam e valu e, but w ill not always produce the same riches.”
{ibidem , p. 320)
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51,>

they are togeth er always o f the sam e va lu es.'' {ibidem , p. 499)

515

wages and profits together w ill be o f the sam e value.”

{ibidem .

I». 491, note)
545

wages and

profits taken together will continue always o f the

same value...” (ibidem , 49 0/49 1)
345 „W ag es arc to be estimated by their real value, viz. by the quanti
ty o f labour and capital em p loyed in producing them, and not by
their nominal value cither in coats, hats, m oney, or corn.” {ibidem ,
p. 50)
548 „T h e labourer is only paid a really high price for his labour, when
his wages w ill purchase the produce o f a great deal o f laboun.”
{ibidem , p. 322, note)
319 „...th e value o f the deer, the produce o f the hunter's day’s labour,
w ould be exactly equal to the value o f the fish, the produce o f
the fisherman’s d a y’s labour. T he comparative value o f the fish and
the game, w ou ld be entirely regulated by the quantity o f labour
realized in each, w h atever might b e th e quantity o f production, or
h ow ev er high or lo w general w ages or profits might be. If.., the
fisherman... em ployed ten men, whose annual labour cost 100 1. and
w ho in on e day obtained by their labour twenty salmon. If,... the
hunter

[...]

also

em ployed

ten

men,

whose

annual labour

cost

100 1. and w ho in one day procured him ten d eer; then the natural
price o f a deer w ou ld be two salmon, whether the proportion of
tb e w h ole prod uce bestow ed on the m en w ho obtained [...] were
large or small(. T he proportion which might be paid for wages, is
o f the utmost importance in the question o f profits-, for it must
at once be seen that profits w ould be high or low', exactly in p ro
portion as wages w ere lo w or high; but it could not in the least
affect the relative value o f fish and game, as wages w ould be high
or low

at the same time in both occupations.”

{ibidem , p.

20

i 21)
549 „ N o alteration in the wages o f labour could produce any alteration
in the relative value o f these com m odities; for suppose them to
rise, no greater quantity o f labour w ou ld be required in any of
these occupations, but it w ou ld be paid for at a higher price... W a 
ges might rise twenty per cent., and profits consequently fall in
a greater or less proportion, without occasioning the least altera
tion in the relative value o f these com m odities.”

{ibidem , p. 23)
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519 „T h ere can be no rise in the value o f labour without a fall o f
p rofit*

If the corn to be divided

between the farmer and the

labourer, the larger the proportion that is given to the latter, the
less w ill remain for the former. So if cloth or cotton goods be
divided between the workman and his em ployer, the larger the
proportion given to the former, the less remains for the latter.”
0ibidem, p. 31)
539 „...A d a m Smith, and all the writers w ho have follow ed him, have,
without one exception that I know o f, maintained that a rise in the
price o f labour w ou ld be uniformly fo llo w e d by a rise in the price
o f all com m odities. I hope I have succeeded in showing, that there
are no grounds fo r such an opinion^.” (ibidem , p. 45)
559

a rise o f wages, from the circumstance o f the labourer being
more liberally rewarded, o r from a difficulty o f procuring the ne
cessaries on which wages are expended, does not, except in some
instances, produce the effect o f raising price, but has a great effect
in lowering profits.” (ibidem , p. 48)

559 „ „.a n alteration in the value o f m oney...”

(ibidem , p. 48)

659 „In the one case, no greater proportion o f the annual labour o f the
country is d evoted to the support o f [...], labourers-, in the other
case, a larger portion is so d evoted .” (ibidem , p. 48)
559 „W ith a rise in the price o f fo o d and necessaries, the natural price
o f labour will rise; with the fall in their price, the natural price
o f labour will fa ll.” (ibidem , p 86)
550

the surplus produce remaining, after satisfying the wants o f the
existing population, must necessarily be in proportion to the facility
o f production, viz. to the smaller number o f persons em ployed in
production.” (ibidem , p. 93)

550 „N either the farmer w ho cultivates that quantity o f land, which
regulates

price,

nor

the

manufacturer,

w ho

manufactures

goods,

sacrifice any portion o f the produce for rent. T he w h ole value o f
tbeir com m odities is divid ed into tw o portions on ly : one consti
tutes the profits o f stock, the other the wages o f lab ou n ” (ibidem ,
p. 107)
sso „...su ppose

the price

of

silks, velvets,

furniture,

and

any other

com m odities, not required by the labourer, to rise in consequence
o f m ore labour being expended

on them, w ou ld not that affect

profits? Certainly n ot: for nothing can affect profits but a ri.e in
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w ages; silks and velvets are not consumed by the labourer, and
therefore cannot raise wages.” (ibidem

, p.

118)

550 ,,.v if the labour o f ten menwill, on land o f a certain quality, obtain
180 quarters o f wheat,

and its value be 4 1. per quarter, or 720 1....”

(,ibidem , p. 110)
550 „ f .i n all cases the same sum o f 720 1. must be d ivided between
wages and profits... W hether wages or profits rise or fall, it is
this sum o f 720 1. from which they must both be provided. On
the one hand, profits can never rise so high as to absorb so much
o f this 720 1. that enough will not be left to furnish the labourers
with absolute necessaries;

on

the other

hand, wages

can

never

rise so high as to leave no portion o f this sum for profits.” (ibidem ,
R. 113)

551 „...p rofits d epen d on high or lo w wages, wages on the price of
necessaries, and the price

o f necessaries chiefly on the price o f

fo o d , because all other requisites may be increased almost without
limit.” (ibidem , p. 119)
„A lthough a greater value is produced, a greater proportion o f wbat
remains o f that value, after paying rent, is consumed by the p ro
ducers, and it is this, and this alone, which regulates profits.” {ibi
dem , p. 127)
551 „ f .i t is the essential quality o f an im provem ent to

diminish the

quantity o f labour before required to produce a com m odity ; and
this diminution cannot take place without a fall o f its price or
relative value.” (ibidem , p. 70)
•',M „D im inish the cost o f production o f hats, and their price will ulti
mately fall to their new natural price, although the demand should
be

doubled,

trebled,

or

quadrupled.

Diminish

the

cost

of

sub

sistence o f men. by diminishing the natural price o f the fo o d and
clothing, by which life is sustained, and wages w ill ultimately fall,
notwithstanding that the demand fo r labourers may very greatly
increase.” (ibidem , p. 460)
531 ,,In proportion as less is appropriated

for wages, m ore will be

appropriated fo r profits, and vice versa.”

(ibidem . p. 500)

351 „I t has been one o f the objects o f this w ork to show, that with
every fall in the real value o f necessaries, the wages o f labour
w ould fall, and that the profits o f stock w ou ld rise -

in other

words, that o f any given annual value a less portion w ould b e paid
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to the labouring class, and a larger portion to those w hose funds
em p loyed tbis class.” (ibidem , p. 51 1/512)
5S- „Suppose the value o f the com m odities produced in a particular
manufacture to be 1000 1., and to b e divid ed between the master
and bis labourers, in the proportion o f 800 1. to labourers, and
200 I. to the m aster; if the value o f these com m odities should fall
to 900

1., and

100

1. be saved from

the wages o f

labour, in

consequence o f the fall o f necessaries, the net incom e o f the mas
ters w ould be in no degree im paired...”

(ibidem , p. 512)

55- „ I f the shoes and clothing o f the labourer, could, by improvements
in machinery, be produced by one fourth o f the labour now ne
cessary to their production, they w ou ld probably fall 75 per ceno.;
but so far is it from being true, that the labourer w ould thereby
be enabled permanently to consume fou r coats, or fou r pair o f
shoes, instead o f one, that it is probable his wages w ould in no long tim e
b e adjusted by the effects o f com petition, and the stimulus to p o 
pulation, to the n ew value o f the necessaries on which they w ere expen
ded. I f these im provements extended to all the objects o f the labou
rer’s consumption, w e

should

find

him

probably at the end o f

a very few years, in possession o f only a small, if any, addition
to his enjoyments, although the exchangeable value o f those com 
modities, com pared with any other com m odity [...] had sustained
a very considerable reduction; and though they were the produce
o f a very considerably diminished quantity o f

labour.”

( ibidem ,

p. 8)
s** „W h en

wages rise, it is always at the expense o f

profits, and

when they fall, profits always rise.” (ibidem , p. 491, note)
S5* „I t has been my endeavour to show throughout this w ork, that
the rate o f profits can never be increased but by a fall in wages,
and that there can be no permanent fall o f wages but in conse
quence o f a fall o f the necessaries on which wages are expended.
If, therefore, by the exten sion o f foreign trade, or by im provem ents
in machinery, the fo o d and necessaries o f the labourer can be bro
ught to market, at a reduced price, profits w ill rise. If, instead o f
growing our ow n

corn, o r manufacturing the clothing and other

necessaries o f the labourer, w e discover a new market from which
we

can

supply

ourselves

with

these

com m odities

at

a

cheaper

price, wages will fall and profits rise; but if the com m odities obta

852

Teksty cytatów w języku oryginału

ined at a cheaper rate, by the extension o f foreign comm erce, or
by the im provement o f machinery, be exclusively the com m odities
consumed by the rich, no alteration will take place in the rate
o f profits. T he rate o f wages w ould not be affected, although wine,
velvets, silks, and other expensive com m odities should fall 50 per
cent., and consequently profits w ould continue unaltered.
Foreign trade, then, though highly beneficial to a country, as
it increases the amount and variety o f the objects on which re
venue may be expended, and affords, by the abundance and che
apness o f com m odities, incentives to saving, and to the accumu
lation o f capital, has no tendency to raise the profits o f

stock,

unless the com m odities im ported h e o f that description on which
t b e w ages o f labour are expended.
T he

remarks which have been made

respecting foreign trade,

apply equally to home trade. T he rate o f profits is never incre
a sed by a better distribution o f labour, by the invention o f ma
chinery, by the establishment o f roads and canals, or by any means
o f abridging labour [...] in tb e manufacture or in the conveyance
o f goods. These are causes which operate

on

price, and

never

fail to be highly beneficial to consumers; since they enable them,
with the same labour [...] to obtain in exchange a greater quantity
o f the com m odity to which tb e im provem ent is ap p lied ; but they
have no effect whatever on profig. O n the other hand, every dimi
nution

in the wages

of

labour

raises

profits,

but

produces

no

e ffect on the price o f com m odities. O ne is advantageous to all
classes, fo r all classes are consumers, the other is beneficial only
to producers; they gain more, but every thing remains at its for
mer price. In the first case they get the same as b e fo re ; but every
thing on which their gains are expended, is diminished in exchan
geable value.” (ibidem , p. 137/138)
,,If I have to hire a labourer fo r a week, and instead o f ten
shillings I pay him eight, no variation having taken place in the
value o f m oney, the labourer can probably obtain m ore fo o d and
necessaries, with his eight shillings, than he before obtained for ten.
but this is ow ing, not to a rise in the real value o f his wages,
as stated by A dam Smith, and m ore recently by M r. Malthus, but
to a fall in the value o f the things on which his wages are expen
d ed, things perfectly distinct, and yet fo r calling this a fall in the
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real valu e o f wages, I am told that I adopt new and unusual lan
guage, not reconcileable with the true principles o f the science.”
0ibidem, p. 11 /12)
655 „I t is not by the absolute quantity o f p rod uce obtained by either
class, that w e can correctly judge o f the rate o f profit, rent, and
wages, but by the quantity o f labour required to obtain that pro
duce. By improvements in machinery and agriculture, the w h ole p ro
duce may be d o u b le d ; but if wages, rent, and profit be also d ou 
bled, these three w ill bear the sam e proportions to on e another
as b e fo r e , and neither could

be said to

have relatively varied.

But if wages partook not o f the w h ole o f this increase; if they,
instead o f being doubled, w ere only increased one-half... it w ould,
I apprehend, be correct fo r m e to say, that... wages had fallen
while profits had risen; fo r if w e had an invariable standard by
which to measure the value o f this produce, w e should find that
a less value had fallen to the class o f labourers..., and a greater to
the class

of

capitalists,

than

had

been

given

b efore.”

(ibidem ,

p. 49)
5S*

it w ill not the less be a real fall, because they might furnish him
with a greater quantity o f cheap com m odities than his form er w a
ges.” (ibidem , p. 51)

55* „W h en it was asked [s..] what determined the value o f all com 
m odities; it was answered that this value was chiefly determined
by wages. W hen again it was asked -

what determined wages?

It was recollected that wages must [...] be adjusted to the value
o f the com m odities upon which they were spent; and the answer
was in effect that wages were determined by the value o f com 
m odities.”

(JTbomas d e Q u incey], „D ialogu es o f Three Templars

on Political E conom y chiefly in relation to the Principles o f Mr.
R icardo” in „T h e L ond on M agazin e", vol. IX , 1824, p. 560)
56* „...so far are the tw o form ulae from

presenting merely tw o d if

ferent expressions o f the same law, that the very best way of
expressing negatively M r. R icardo’ s law (viz. A is to В in value
as the quantities o f the producing labor) w ou ld be to say -

A is

not to В in value as the values o f the producing lab or.'' (ibidem ,
p. 348)
551 „ I f the price is ten shillings, then f...l wages and profits taken as
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a w hole, cannot exceed ten shillings. But do not the wages and
profits as a w hole, themselves, on the contrary, predetermine th e
price? N o ; that is the old superannuated doctrine.”

(Thom as de

Q uincey, „T h e L ogic o f Political E conom y” , Edinburgh and L on
don 1844, p. 204)
557 „...T h e new econom y has shown that all price is governed by pro
portional quantity o f the producing labour, and by that only. Being
itself once

settled,

then,

ipso

facto,

price

settles

the fund

out

o f which both w ages and profits must draw their separate divi
dends.” (ibidem , p. 204)
567 „A n y change that can disturb the existing relations between wagesand profits must originate in w a g es..." (ibidem , p
5,0

205)

..The variation in the value o f money, how ever great, makes no
difference in the rate o f profits; for suppose the goods o f the ma
nufacturer to rise from

1000 1. to 2000 1., or 100 per cent., if

bis capital, on which the variations o f m oney have as much effect
as on the value o f produce, if his machinery, buildings, and stock
in trade rise also 100 per cent., his rate o f profits w ill be the
same... If, with a capital o f a given value, he can, by econom y in
labour, double the quantity o f produce, and it fall to half its fo r 
mer price, it w ill bear tb e sam e proportion to tb e capital that pro
duced it which it did before, and consequently profits w ill still be
at the same rate. I f, at the same time that he doubles the quantity
o f produce by the em ploym ent o f the same capital, the value o f
money is by any accident low ered one half, the produce will sell
for tw ice the m oney value that it d id b e fo re ; but the capital em 
ployed to produce it w ill also be o f twice its form er m oney v a 
lue; and therefore in this case too, tb e value o f the p rod uce will'
bear the sam e proportion to tb e value o f tb e capital as it did b e
fore...” (D a vid Ricardo, „ O n the Principles o f Political E conom y,..” „
cyt. w yd., p. 5 1 /5 2 )
561

the raw produce o f which com m odities are made, is supposedto have fallen in price, and, therefore, com m odities will fall on
that account. True, they will fall, but their fall w ill not be attended
with any diminution in the m oney incom e o f the producer. If he
sell his com m odity for less m oney, it is only because on e o f tbe
materials from w bicb it is m ade has fallen in value. I f the clothier
sell his cloth for 90 0 I. instead o f 1000 I., his incom e will not be
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less, if the w o o l from which it is made, has declined

100 1. in

value.” (ibidem , p. 518)
31,2 „B u t the rate o f p rofits will fall still m ore, because the capital o f
the farm er.* consists in a great measure o f raw produce, such as
his corn and hay-ricks, his unthreshed wheat and barley, his hor
ses and cows, which w ou ld all rise in price in consequence o f the
ris e o f produce.

His absolute profits w ou ld

fall from 480

I. to

445 1. 15 s.; but if from the cause which I have just stated, his
capital should rise from 3000 1. to 3200 I., the rate o f bis profits
w ou ld , when corn was at 5 V 2 s. 10 d. be under 14 per cent.
I f a manufacturer had also em ployed 3000 1. in his business, he
w o u ld be

obliged in consequence o f the rise o f wages, to increase

his capital, in order to be enabled to carry on the same business.
I f his com m odities sold before for 720 1. they w ould continue to
sell at the same p rice; but the wages o f labour, which were b e
fo re 240 1., w ou ld rise when corn was at 5 I. 2 s. 10 d., to
2 7 4 1. 5 s. In the first case he w ou ld have a balance o f 480 1.
as profit on 3000 1., in the second he w ould have a profit only
o f 445 1. 15 s., on an increased capital, and therefore his profits
w ould conform to the altered rate o f those o f the farmer.”

(ibi

demi, p. 116/117)
385 „A rticles o f jew ellery, o f iron, o f plate, and o f copper, w ou ld not
rise because none o f the raw produce from the surface o f the earth
enters into their com position.” (ibidem p. 117)
3W

in every

case,

agricultural,

as

w ell

as

manufacturing

profits

are low ered by a rise in th e price o f raw produce, if it be accom 
panied by a rise o f wages.” (ibidem , p. 11 3/114)
suppose the

price

of

silks,

velvets,

furniture, and

any other

com m odities, not required by the labourer to rise in consequence
o f m ore labour being exp en d ed on them , would not that a ffect
profits? Certainly n ot: for nothing can a ffect profits but a rise in
w a ges; silks and velvets arc not consumed by the labourer, and
therefore cannot raise wages.” (ibidem , p. 118)
3,5

,,I must again observe, that the rate o f profits w ou ld fall much
m ore rapidly than I have estimated in my calculation:

for

the

value o f th e prod uce being what I have stated it under the circum
stances supposed, the value o f the farmer’ s stock w ou ld be greatly
increased from its necessarily consisting o f many o f the com m odities
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which had risen in value. B efore corn could rise from 4 I. to 12 I.,
bis capital w ould probably be doubled in exchangeable value, and
be worth 6000 L instead o f 3000 1. I f then his profit w ere 180 1.,
or 6 per cent, on his original capital, profits w ould not at that time
be really at a higher rate than 3 per ce n t.; for 6000 1. at 3 per
cent, gives 180 1.; and on those terms only could a new farm er
with 6000 I. m oney in bis p o ck et enter into the farming business.
M any trades w ou ld

derive some advantage, m ore or

less, from

the same source. T he brewer, the distiller, the clothier, the linen
manufacturer, w ou ld be partly com pensated fo r the diminution o f
tbeir profits, b y the rise in the value o f their stock o f raw and fi
nished materials; but a manufacturer o f hardware, o f jewellery,
and o f many other com m odities, as w ell as those w hose capitals
uniformly consisted o f m oney, w ou ld be subject to the w h ole fall
in the rate o f profits, without any compensation whatever.”

(ibi

dem , p. 123/124)
6.7 „ I have already remarked, that the m arket price o f a com m odity
may e x ce e d its natural or necessary price, as it may be produced
in less abundance than the new demand fo r it requires. This, how e
ver, is but a tem porary e ffe c t. T he high profits on capital em ployed irr
producing that com m odity, will

naturally attract capital

to

that

trade; and as soon as the requisite funds arc supplied, and the
quantity o f the com m odity is duly increased, its price will fall,
and the profits o f the trade will conform to the general level. Л ja il
in th e g en era l'ra te o f profits is by no means incom patible with
a partial rise o f profits in particular em ploym ents. I t
the

inequality

ved

from

one

of

profits,

employm ent

that
to

is

through

capital

another.

is

mo

W hilst then

general profits are falling, and gradually settling at a low er lcvef
in consequence o f the rise o f wages, and the increasing difficulty
o f supplying the increasing population with necessaries, the profits
o f the farmer may, fo r an interval o f some little duration, be above
the form er level. A n extraordinary stimulus may be also given for
a certain time, to a particular branch o f foreign and colonial tra
d e...” (ibidem , p. 11 8/119)
5.7 „I t should recollected that prices always vary in the market, and
in the first instance, through the com parative state o f demand and
supply. Although cloth could be furnished at 40 s. per yard, and
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give the usual profits o f slock, it may rise to 60 or 80 s. from
a general change o f fashion... The makers o f cloth w ill for a time
have unusual profits, but capital w ill naturally flo w to that manu
facture, till the supply and demand are again at their fair level,
when the price o f cloth will again sink to 40 s., its natural or ne
cessary price. In the same manner, with every increased demand
fo r corn, it may rise so high as to afford m ore than the general
profits to the farmer. If there be plenty o f fertile land, the price
o f corn w ill again fall to its form er standard, after the requisite
quantity o f capital has been em ployed in producing it, and profits
w ill be as b e fo re ; but if there be not plenty o f fertile land, if, to
produce this additional quantity, m ore than the usual quantity of
capital and labour be required, corn will not fall to its former
level. Jts natural price will be raised, and the farmer, instead of
obtain! lg permanently larger profits, w ill find himself obliged to be
satisfied with the diminished rate which is the inevitable conse
quence o f the rise o f wages, produced by the rise o f necessaries."
Сibidem , p. 119/120)
.» 7 2

„(..any change from one foreign trade to another, or from home
to foreign trade, cannot, in my opinion, affect the rate o f profits.’ '

(ibidem , p. 413)
573 „...T h ey contend, that the equality o f profits will be brought about

•

by the general rise o f p rofits; and I am o f opinion, that the profits
o f the favoured trade will speedily subside to the general level.”
Сibidem, p. 13 2/133)
.5 7 3

„It is not, therefore, in consequence o f the extension o f the market
that the rate o f profits is raised...” (ibidem , p. 136)

«02

rent is [...] that portion o f the produce from the soil (or from
any agency o f production) which is paid to the landlord for the
u se o f its differential pow ers, as measured

by comparison

those o f similar agencies operating on the same market.”
de

Q uincey, „T h e

L ogic

o f Political

with

(Thomas

E conom y” , Edinburgh

and

occupants and tenants distinct from

the

L ondon 1844, p. 163)
(102

no separate class o f

class o f owners can have been form ed.” (ibidem , p. 176)
004

„M r.

Hallet insists that ears o f corn, like race-horses, must be

carefully reared, instead o f, as is done ordinarily, grown in higgledy-piggledy fashion, with no regard to the theory o f natural selection.
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In illustration o f what good education may d o, even with wheat,
som e remarkable examples are given. In 1857, Mr. Hallet planted
an ear o f the first quality o f the red wheat, exactly 4 3/s inches
long, and containing 47

grains. From

the produce o f the small

crops ensuing, he again selected, in 1858, the finest ear, 6 V 2 inches
long, and with 79 grains; and this was repeated, in 1859, with the
again

best offspring, this time

73A

inches long, and

containing

91 grains. T he next year, 1860, was a bad season for agricultural
education, and the wheat refused to grow any bigger and better;
but the year after, 1861, the best ear came to be 8s/4 inches long,
with no

less than 123 grains on the single stalk. Thus the wheat

had increased, in five

years, to very nearly double its size,

and

to a threefold amount o f productiveness in number o f grains. These
results w ere obtained by what M r. Hallet calls the «natural system»
o f cultivating w heat; that is the planting o f single grains at such
a distance -

about 9 inches from each other -

every way -

as to

a fford each sufficient space fo r full developm ent... H e asserts that
the corn produce o f England may be doubled by adopting «pedigree
wheat» and the «natural system» o f cultivation. H e states that from
single grains, planted at the proper time, one only o f each square
fo o t o f ground; he obtained
average,

plants consisting o f 23 ears in

the

with about 36 grains in each ear. T he produce o f an acre

at this rate was, accurately counted, 1 ,0 0 1 , 880 ears o f w heat;
while, when sown in the ordinary fashion, with an expenditure of
m ore than 20 times the amount o f seed, the crop amounted to only
934,12 0

ears

o f co m ,

or

67,760

ears

less.,.”

(źródła

nie

usta

lono)
„W ith the progress o f society the natural price o f labour has always
a ten dency to rise, because on e o f tb e principal com m odities b y which
its natural price is regulated, bas a ten dency to becom e dearer, from
the greater difficulty o f producing it. A s, how ever, the improvements
in agriculture, the discovery o f new markets, whence provisions may
b e im ported, may fo r a time counteract the tendency to a rise in the
price o f necessaries, and may even occasion their natural price to
fall, so will the same causes produce the correspondent effects on
the natural price o f labour.
T he natural price o f all com m odities, excepting raw produce and
labour, has a tendency to fall, in the progress o f wealth and p o- Marks, Engels - D zieła, t. 26
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pulation; foe though, on one hand, they are enhanced in real value,
from the rise in the natural price o f the raw material o f which they
are made, this is m ore than counterbalanced by the improvements
in machinery, by the better division and distribution o f labour, and
by the increasing skill, both in science and art, o f the producers.”
{D a v id

Ricardo,

„O n

the

Principles

of

Political

E conom y,

and

Taxation” , third edition, L ondon 1821, p. 86 /87)
cos „A s

population increases, these necessaries will be constantly ri

sing in price, because m ore labour will be necessary to

produce

them... Instead, therefore, o f the m oney wages o f labour falling,
they w ou ld

rise; but they w ould

not rise sufficiently to enable

the labourer to purchase as many com forts and necessaries as he
did before the rise in the price o f those com m odities... Notwithstan
ding, then, that the labourer w ou ld be really w orse paid, yet this
increase in his wages would necessarily diminish the p rofits o f the
manufacturer-, fo r his goods w ould sell at no higher price, and yet
the expense o f producing them w ou ld be increased... It appears,
then, that the same cause which raises rent [...1 the increasing d iffi
culty o f providing an additional quantity o f fo o d with the same
proportional quantity o f labour, will also raise wages-, and there
fore if m oney be o f an unvarying value, both rent and wages will
have a tendency to rise with the progress o f wealth and popula
tion.
But there is this essential difference between the rise o f rent and
the rise o f wages. T he rise in the m oney value o f rent is accom pa
nied by an increased share o f the p rod u ce; not only is the landlord's
money rent greater, but his corn rent also... T he fate o f the labourer
will be less happy; he w ill receive m ore m oney wages, it is true,
but his corn wages will be redu ced ; and not only his command of
corn, but his general condition will be deteriorated, by his finding
it m ore difficult to maintain the market rate o f wages ab ove their
natural rate.” {ibidem , p. 9 6 -9 8 )
бое „Supposing corn and manufactured

goods

always to

sell at the

same price, profits w ou ld be high or low in proportion as wages
were low or high. But suppose corn to rise in price because more
labour is necessary to produce it; that cause w ill not raise the price
o f manufactured goods in the production o f which no additional
quantity o f labour is required... if, as is absolutely certain, wages
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should rise with the rise o f corn, then their profits w ould necessa
rily fa ll.” (ibidem , p. 108)
806

whether the farm er at least w ou ld not have die same rate of
profits, although he should pay an additional sum for wages? Cer
tainly n ot: for he will not only have to pay, in com m on with the
manufacturer, an increase o f wages to each labourer he employs,
but he w ill be obliged either to pay rent, or to em p loy an addi
tional number o f labourers to obtain th e same prod u ce; and the
rise in the price o f raw produce w ill be proportioned only to that
rent, or that additional number, and will not compensate him for
the rise o f wages.” (ibidem , p. 108)

606 ..W e have shown that in early stages o f society, both the landlord’s
and the labourer’s share o f the value o f the produce o f the earth,
w ou ld be but sm all; and that it w ou ld increase in proportion to the
progress o f wealth, and the difficulty o f procuring fo o d .” (ibidem .
p. 109)
607 „T h e

natural

progress o f

tendency

of

profits

then

is

to

society and wealth, the additional

fa ll;

for,

in

quantity o f

required is obtained by the sacrifice o f m ore and m ore

the
food

labour.

This tendency, this gravitation as it w ere o f profits, is happily chec
ked at repeated intervals by the improvements in machinery, con 
nected with the production o f necessaries, as w ell as by discoveries
in the science o f agriculture which enable us to relinquish a portion
o f labour before required, and therefore to lower the price o f the
prime necessary o f the labourer.” (ibidem , p. 120/121)
007 „A lthough

a greater value is produced, a greater proportion

of

what remains o f that value, after paying rent, is consumed by the
producers, and it is this, and this alone, which regulates profits.”
{ibidem , p. 127)
808 „In the form o f money.;., capital is productive o f no p rofit; in the
form o f

materials, machinery, and fo o d ,

for which

it might be

exchanged, it w ould be productive o f rev en u e...” {ibidem , p. 267)
808 „T h e capital o f the stockholder can never be m ade productive it is, in fact, no capital. I f he were to sell his stock, and employ
the capital he obtained fo r it, productively, he could only d o so
by detaching the capital o f the buyer o f his stock from a pro
ductive em ploym ent.” {ibidem , p. 289, note)
f’os „...w hen poor lands are taken into cultivation, or when m ore ca-
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pital and labour are expended on the old land, with a less return
o f produce, the effect must be permanent. A

greater proportion

o f that part o f the produce which remains to b e divid ed , after
paying rent, between the owners o f stock and the labourers, will
be apportioned to the latter.” (ibidem , p. 12 7/128)
609 „E a ch man may, and probably w ill, have a less absolute quantity;
but as m ore labourers are em ployed in proportion to the w h ole
p roduce retained by the farmer, the value o f a greater proportion
o f the w h ole produce w ill be absorbed by wages, and consequently
the value o f a smaller proportion

w ill be

d evoted

to

profits.”

0ibidem , p. 128)
609 „T h e remaining quantity o f

the produce o f the land,

after the

landlord and labourer are paid, necessarily belongs to the farmer,
and constitutes the profits o f his stock.” (ibidem , p. 110)
609 „In the Chapter on W ages, w e have endeavoured to show that
the m oney price o f com m odities w ou ld not b e raised b y a rise o f
wageSy. But if it w ere otherwise, if the prices o f com m odities w ere
permanently raised by high wages, the proposition w ou ld not be
less

true,

which

asserts

that

high

wages

invariably

affect

the

employers o f labour, by depriving them o f a portion o f their real
profits. Supposing the hatter, the hosier, and the shoemaker each
paid 10 1. m ore wages in the manufacture o f a particular quantity
o f their com m odities, and that the price o f hats, stockings, and
shoes, rose

by a

sum

sufficient

to

repay the manufacturer

the

10 1., their situation w ould b e no b etter than if no such rise to o k
place. I f the hosier sold his stockings fo r 110 1. instead o f 100 1.,
his profits w ou ld be precisely the same m oney amount as b e fo re ;
but as he w ould obtain in exchange fo r this equal sum, one tenth
less o f hats, shoes, and every other com m odity, and as he could
with his form er amount o f savings em p loy fe w e r labourers at the
increased w ages, and purchase few er raw materials at the increased
prices, he w ou ld be in no better situation than if his m oney profits
had been really diminished in amount, and every thing had re
mained at its form er price.” (ibidem , д. 129)
910 „In an im proving state o f society, the net produce o f land is always
diminishing in proportion to its gross produce...”

(ibidem , p. 198)

911 „In rich and pow erful countries, where large capitals are invested
in machinery, m ore distress w ill be experienced from a revulsion
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in trade, than in p oorer countries w here th ere is proportionally
a much smaller amount o f fix ed , and a much larger amount o f cir
culating capital, and where consequently m ore w ork is d on e b y tbe
labour o f men. It is not so difficult to withdraw a circulating as
a fixed capital, from any employment in which it may be engaged.
It is often im possible to divert the machinery which may have been
erected

fo r

one

manufacture,

to

the

purposes

of

another;

but

the clothing, the fo o d , and the lodging o f the labourer in one
em ploym ent may be d evoted to the support o f the labourer in
another; or the same labourer may receive the same fo o d , clothing
and lodging, whilst his em ploym ent is changed. This, how ever, is
an evil to which a rich nation must subm it; and it w ould not be
more reasonable to complain o f it, than it w ould be in a rich
merchant to lament that his ship was exposed to the dangers o f
the sea, whilst his p oor neighbour’ s cottage was safe from all such
hazard.” (ibidem , p. 311)
en „W h atever capital becom es fix e d on the land, must necessarily be
the landlord’s, and not the tenants, at the expiration o f the lease.
W hatever compensation the landlord may receive for this capital
on re-letting his land, w ill appear in th e form o f rent-, but no rent
w ill be paid, if, with a given capital, m oro corn can be obtained
from abroad, than can b e grown on this land at hom e.”

libidem ,

p. 315, note)
«12 „In

a form er part o f this w ork, I have

noticed

the difference

between rent, properly so called, and the remuneration

paid to

the landlord under that name, fo r the avantages which the expen
diture o f his capital has procured to his tenant; but I did not
perhaps sufficiently distinguish the difference which w ou ld arise
from the different m odes in which this capital might be applied.
A s a part o f this capital, when once expended in the improvement
o f a farm, is inseparably amalgamated with the land, and tends to
increase its productive powers, the rem uneration paid to tb e landlord
fo r its use is strictly o f tb e nature o f tb e rent, and is subject to all
the laws o f rent. W hether the im provement b e m ade at the expense
o f the landlord or the tenant, it w ill not be undertaken in the
first instance, unless there is a strong probability that the return
w ill at least be equal to the p rofit that can b e m ade by the dispo
sition o f any other equal capital; but when once made, the return
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obtained will ever after b e wholly o f the nature o f rent, and will
be subject to all the variations o f rent. Some o f these expenses,
how ever, only give advantages to the land for a limited period,
and d o not ad d permanently to its productive pow ers: being besto
w ed on buildings, and other perishable improvements, they require
to be constantly renewed, and therefore do

not obtain

for the

landlord any permanent addition to his real rent.” (ibidem , p. 306,
note)
“l2 ,j...in all countries, and at all times, profits d epen d on the quantity
o f labour requisite to provide necessaries for the labourers, on that
land

or

with

that

capital

which

yields

no

rent.”

(ibidem ,

p. 128)
618 „F rom the account which has been given o f the profits o f stock,
it w ill appear, that no accumulation o f capital will permanently
tow er profits, unless there be som e perm anent cause fo r the rise
o f wages... If the necessaries o f the workman could be constantly
increased with the same facility, there could be no permanent alte
ration in the rate o f profit or wages, to whatever amount capital
might be accumulated. Adam

Smith, h ow ever,

uniformly ascribes

the fall o f profits to the accumulation o f capital, and to the com p e
tition which will result from

it, without

ever

adverting

to

the

increasing difficulty o f providing fo o d for the additional number
o f labourers which the additional capital will em ploy.”

(ibidem .

p. 33 8 /3 3 9 )
6,5 „T h ere is only one case, and that will be tem porary, in which the
accumulation o f capital with a low price o f fo o d may be attended
with a fall o f p rofits; and that is, when the funds for the mainte
nance o f labour increase much m ore rapidly than p opu lation ; wages w ill then be high, and profits low).”

(ibidem , p. 343)

8.8 „ M . Say allows, that the rate o f interest depends on the rate of
p rofits; but it does not therefore fo llo w , that the rate o f profits
depends on the rate o f interest. O ne is the cause, the other the effect,
and it is im possible for a n y , circumstances to make them change
places.” (ibidem , p. 353, note)
8.8 „M . Say acknow ledges that the cost o f production is the foundation
o f price, and yet in various parts o f “ his b ook he maintains that
price is regulated by the proportion which demand bears to supply ”
{ibidem , p. 411)
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•l ł „T h e real and ultimate regulator Of the relative value o f any two
com m odities, is the cost o f their production^.” (ibidem , p. 411)
„A n d does not A dam Smith agree in this opinion, when he says,
that «the prices o f com m odities, or the value o f gold and silver
as com pared with com m odities, depends upon the proportion between
the quantity o f labour which is necessary in order to bring a certain
quantity o f gold and silver to market, and that which is necessary
to bring thither a certain quantity o f any other sort o f g oods?»
That quantity will not be affected, whether profits be high or low,
or wages low or high. H o w then can prices b e raised by high pro
fits ? ” (ibidem , p. 4 1 3/41 4)
®18 „...all the productions o f a country are consumed, but it makes
the greatest difference imaginable whether they are consumed bv
those who reproduce, or b y those who d o not reprodu ce another
value. W hen w e say that revem te is saved, and added to capital,
what w e mean is, that the portion o f revenue, so said to b e added
to capital, is consum ed by p rod uctive instead o f unproductive la
bourers. There can be no greater error than in supposing that capi
tal is increased b y non-consum ption. If the price o f labour should
rise so high, that notwithstanding the increase o f capital, no more
could be em ployed, I should say that such increase o f capital would
be still unproductively consum ed.” (ibidem , p. 163, note)
„T h e labour o f a million o f men in manufactures, will always p ro
duce the same value, but w ill not always produce the same riches."
(ibidem , p. 320)
,Si „T h ere will, indeed, where production and consumption are com 
paratively great, naturally be, at any given moment, a com paratively
great surplus in the intermediate state, in the market, on its way
from having been produced to the hands o f the consumer; unless
indeed the quickness with which things are sold o ff should have
increased so as to counteract what w ould else have been the con 
sequence o f

the increased

production.”

(„ A n

Inquiry

into

those

Principles, respecting the N ature o f D em and and the Necessity o f
Consumption, lately advocated by Mr. M althus..,” , L ondon

1821.

p. 6 /7 )
,4? „M . Say has... most satisfactorily shown, that there is no amount
o f capital which may not be em ployed in a country, because d e 
mand is only limited b y production. N o man produces, but with
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a view to consum e or sell, and h e n ev er sells, but with au intention
to purchase som e other com m odity, which may be immediately use
ful to him, or which may contribute to future production. By produ
cing, then, he necessarily becom es either the consumer o f his own
goods, or the purchaser and consumer o f the goods o f some other
person. It is not to be supposed that he should, fo r any length of
time, b e ill-inform ed o f the com m odities which he can most advan
tageously produce, to attain the object which he has in view , namely,
the possession o f other goods-, and, therefore, it is not probable
that he w ill continually produce a com m odity for which there is
no dem and.” (D a vid Ricardo, „ O n the Principles o f Political E c o 
nomy,

and

T axation” ,

third

edition,

L ondon

1821,

339

i 340)
847 „Is the follow in g quite consistent with M . Say’s principle? «The
m ore disposable capitals are abundant in proportion to the extent
o f em ploym ent for them, the m ore w ill the rate o f interest on loans
o f capital fall.» - V o l. II p. 108. I f capital to any extent can be
em ployed by a country, how can it be said to be abundant, compared
with the extent o f em ployment for it ? ”

(ibidem , p. 340, note)

esl „T h ere cannot, then, be accumulated in a country any amount
capital which cannot be em ployed productively, until

of

wages rise

so high in consequence o f the rise o f necessaries, and so little
consequently remains fo r the profits o f stock, that the m otive for
accumulation ceases.” (ibidem , p. 340)
651 „I t follow s, then... that there is no limit to demand - no limit to the
employment o f capital while it yields any profit, and that h ow ev er
abundant capital may b ecom e, there is no other adequate reason
fo r a fall o f profit but a rise o f wages, and further it may be added,
that the only adequate and permanent cause for the rise o f wages is
the increasing difficulty o f providing fo o d and necessaries for the
increasing number o f workm en.”

(ibidem , p. 34 7/34 8)

e*4 „ O n e w ou ld be led to think.v. that A dam Smith concluded

we

were under som e necessity o f producing a surplus o f corn, w oollen
goods, and hardware, and that the capital which produced them
could not be otherwise em ployed. It is, how ever, always a matter
o f choice in what way a capital shall be em ployed, and therefore
there can never, fo r any length o f tim e, b e a surplus o f any co m m o
d ity ; for if there were, it w ou ld fall below its natural price, and
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capital w ou ld be rem oved to some m ore profitable em ploym ent.”
Сibidem , p. 34 1/34 2)
855 „ Productions are always

bought b y productions, or b y services',

m oney is only th e m edium b y which the exchange is e ffected . T o o
much o f a particular com m odity may be produced, o f which there
may be such a glut in the market, as not to repay the capital
expended on it ; but this cannot be th e case with [...] all com m o
d itie s ..’ ' (ibidem , p. 34 1/34 2)
655 „W h eth er th ese increased productions, and the consequent demand
which they occasion, shall or shall not low er profits, depends solely
on the rise o f w ages; and the rise o f wages, excepting, fo r a limited
period, on the facility o f producing the fo o d and necessaries o f the
labourer.” (ibidem , p. 343)
655 „W h en merchants engage their capitals in foreign trade, or in the
carrying trade, it is always from choice, and never from necessity:
it is because in that trade their profits be somewhat greater than
in the hom e trade.” (ibidem , p. 344)
880 „ T o o much o f a particular com m odity may be produced, o f which
there may be such

a glut in the market, as not to repay the ca

pital expended on

it; but this cannot be the case with respect to

all com m odities...” (ibidem , p. 34 1/34 2)
888 „ T o o much o f a particular com m odity may be produced, o f which
there may be such

a glut in the market, as not to repay the ca

pital expended on

it; but this cannot be the case with respect to

all com m odities; the demand fo r corn is limited by the mouths
which are to eat it, fo r shoes and coats by the persons w ho are to
wear them ; but though a community, or a part o f a community,
may have as much corn, and as many hats and shoes, as it is
able or may wish to consume, the sam e cannot b e said o f every
com m odity produced b y nature or by art. Some w ou ld consume
m ore wine, if they had the ability to procure it. Others having
enough o f wine, w ou ld wish to increase the quantity or im prove
the quality o f their furniture. Others might wish to ornament their
grounds, or to enlarge their houses. T he wish to d o all or some o f
these is implanted in every man’s breast; nothing is required but
the means, and nothing can a fford the means, but an increase o f
production.” (ibidem , p. 34 1/34 2)
887 „W h e

merchants engage their capitals in foreign trade, or in the
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carrying trade, it is always from choice, and never from necessity;
it is because in that trade their profits be somewhat greater than
in the home trade. A dam Smith has justly observed «that the desire
o f fo o d is limited in every man by the narrow capacity o f the
human stomach, but the desire o f the conveniences and ornaments
of

building,

dress,

equipage,

and

household

furniture,

seems

to

have no limit or certain boundary.» N ature then has necessarily
lim ited the amount o f capital which can at any [...] tim e b e p rofi
tably engaged in agriculture, but she bas placed no limits to the
amount o f capital that may be em ployed in procuring «the con v e
niences and ornaments» o f life. T o procure these gratifications in
the greatest abundance is the object in view , and it is only because
foreign trade, or the carrying trade, w ill accomplish it better, that
men engage in them in preference to manufacturing the com m o
dities required, or a substitute for them, at home. If,

however,

from

engaging

peculiar

circumstances,

we

w ere

precluded

from

capital in foreign trade or in the carrying trade, w e should, though
with less advantage, em ploy it at home, and w hile there is no
limit to the desire o f «conveniences, ornaments o f building, dress,
equipage, and household furniture,» there can h e no limit to the
capital that may b e em p loyed in procuring them, except that which
bounds our pow er to maintain the w orkm en w ho are to produce
them.
A dam Smith, how ever, speaks o f the carrying trade as one, not
o f choice, but o f necessity; as if the capital engaged in it w ould
be inert if not

so em ployed, as if the capital in the borne trade

could

if

overflow ,

not confined to a limited amount.

He

says,

«when the capital stock o f any country is increased to such a degree,
that it cannot b e all em p loyed in supplying the consumption, and
supporting the p rod uctive labour o f

that particular country,

the

surplus part o f it naturally disgorges itself into the carrying trade,
and is em ployed in perform ing the same offices to other countries»...
But could not this portion o f the procuctive labour o f Great Britain
be em ployed in preparing some other sort o f goods, with which
something m ore

indemand at home might be

purchased? A nd if

it could not, might w e not em ploy this productive labour, though
with less advantage, in ma ing those goods in demand at home,
or at least some substitute
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we not attempt to make velvets: and if we could not succeed,
might w c not make m ore cloth, or some other object desirable to
us? W e manufacture com m odities, and with them buy goods abroad,
because we can obtain a greater quantity than w e could make at
home. D ep rive us o f this trade, and w c immediately manufacture
again for ourselves. But this opinion o f A dam Smith is at variance
with all his general doctrines on this subject. «If a foreign country
can supply us with a com m odity cheaper than w c ourselves can
make it, better buy it o f them with some part o f the produce o f
our ow n industry, em ployed in a way in which

w c have some advan

tage. T h e general industry o f tb e country being always in proportion
to the capital which em ploys it, w ill not thereby be diminished, but
only left to find out the way in which it can be em ployed with the
greatest advantagq.»
Again. «T hose, therefore, w ho have the command o f m ore food
than they themselves can consume, are always willing to exchange
the surplus, or, what is the same thing, the price o f it, for gratifica
tions o f another kind. W hat is over and ab ove satisfying the limi
ted desire, is given fo r the amusement o f those desires which cannot
b e satisfied, but seem to b e altogether endless. T he p oor, in order
to obtain fo o d , exert themselves to gratify those fancies o f the
rich; and to obtain it m ore certainly, they v ie with one another
in the cheapness and

perfection

of

their work. T he

number o f

workmen increases with the increasing quantity o f fo o d , or with
the growing im provement and cultivation o f the lands; and as the
nature o f their business admits o f the utmost subdivisions o f labours,
the quantity o f materials which they can w ork

up increases in

a much greater proportion than their numbers. Hence arises a de
mand for every sort o f material which human invention can em ploy,
either usefully or

ornamentally,

in building,

dress,

equipage,

or

household furniture; for the fossils and minerals contained in the
bowels o f the earth, the precious metals, and the precious stones.»
It follow s then from these admissions, that there is no limit to
demand - no limit to tb e em ploym ent o f capital while it yield s any
profit, and that h o w ev er abundant capital may b ecom e, there is
no other adequate reason for a fall o f profit but a rise o f wages,
and further it may be added, that the only adequate and perma
nent cause for the rise o f wages is the increasing difficulty o f pro-
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viding fo o d

and necessaries for the increasing number o f w ork

m en.” (ibidem , p. 3 4 4 -3 4 8 )
700 „W h en the annual productions o f a country m ore than replace
annual consumption, it is said to

increase its capital; when

its
its

annual consumption is not at least replaced by its annual production,
it is said to diminish its capital. Capital may therefore be increased
by an increased production, or by a diminished unproductive con
sumption.” (ibidem , p. 16 2/163)
700

by those w ho d o not reproduce another value.” (ibidem , p. 163,
note)

700 „W h en w e say that revenue is saved, and added to capital, what
w e mean is, that the portion o f revenue, so said to be added

to

capital, is consumed by productive instead o f unproductive labou
rers.” (ibidem , ц 163, note)
700 „ I f the price o f labour should rise so high, that notwithstanding
the increase o f capital, no m ore could be em ployed, I should say
that such increase o f capital w ou ld be still unproductivcly consu
m ed.” (ibidem , p. 163, note)
701 „ Т here are tw o ways in w bicb capital may b e accumulated-, it may
be saved either in consequence o f increased revenue, or o f dimi
nished consum ption. I f my p rofits are raised from 1000 I. to 1200 1.
while m y expenditure continues tb e sam e, I accumulate annually
200 1. m ore than I d id before. I f I save 20 0 I. out o f m y ex p en 
diture, w hile m y p rofits continue tb e sam e, the same effect w ill be
prod u ced ; 200 1. per annum will be added to m y capital.” (ibidem ,
p. 135)
781 „ I f by the introduction o f machinery, the generality o f tb e com m o
dities on w bicb rev en u e was ex p en d ed fell 20 per cent, in value,
I should b e enabled to save as effectually as if my revenue had
been raised 20 per ce n t.; but in one case the rate o f profits is sta
tionary, in the other it is raised 20 per cent. -

If, by the intro

duction o f cheap foreign goods, I can save 20 per centv from my
expenditure, the effect will be precisely the same as if machinery
had low ered the expense o f their production, but profits w ould
not be raised.” (ibidem , p. 136)
702

the wealth o f a country may be increased in two w ays: it may
be increased by em ploying a greater p ortion o f reven u e-in tb e main
tenance o f p rod uctive labour, -
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quantity, but to the value o f the mass o f com m odities; o r it may
be increased, without em ploying any additional quantity o f labour,
by making the same quantity m ore productive, - which w ill add to
the abundance, but not to the value o f com m odities.
In the first case, a country w ould not only becom e rich, but
the value o f its riches w ou ld increase. It w ould becom e rich by
parsim ony, by diminishing its expenditure on objects o f luxury and
enjoym ent; and em ploying those savings in reproduction.
In the second case, there will not necessarily be either any di
m inished expenditure on luxuries and enjoym ents, or any increased
quantity o f p rod uctive labour em ployed, but with the sam e labour
m ore w ou ld b e produced-, wealth w ou ld increase, but not value.
O f these tw o m odes o f increasing wealth, the last must be preferred,
since it produces the same effect without the privation and dim i
nution o f enjoyments, which can never fail to accompany the first
m ode. Capital is that part o f th e wealth o f a country which is
em p loyed with a v iew to future production, and may b e increased
in tb e sam e manner as wealth. A n additional capital w ill be equally
efficacious

in

the

production

of

future

wealth,

whether

it

be

obtained from im provem ents in skill and machinery, o r from using
m ore r e v y iu e rep rod u ctiv ely; fo r wealth always depends on the
quantity o f com m odities produced, without any regard to the facili
ty with which the instruments em ployed in production may have
been procured. A

certain quantity o f clothes and provisions w ill

maintain and em ploy the same number o f men, and w ill therefore
procure the same quantity o f w ork to be done, whether they be
p roduced by the labour o f 100 or 200 m en: but they w ill be o f
tw ice the value if 200 have been em ployed on their production.”
{ibidem , p. 3 2 7/32 8)
*01 „T h e labour o f a million o f men in manufactures, w ill always pro
duce the same value, but w ill not always produce the same riches.
By the invention o f machinery, by improvements in skill, by a better
division o f labour, or by the discovery o f new markets, where more
advantageous

exchanges may

be

made,

a

million

of

men

may

p roduce double, or treble the amount o f riches, o f «necessaries,
conveniences, and amusements», in one state o f society, that they
could produce in another, but they w ill not on that account add
tiny thing to value; for every thing rises or falls in value, in p ro
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portion to the facility or difficulty o f producing it, or, in other
words, in proportion to the quantity o f labour em ployed on its
production. Suppose with a given capital, the labour o f a certain
number o f
inventions

men

produced

in machinery,

stockings, and

that by

the same number o f men can

1000

pair o f

produce

2000 pair, or that they can continue to produce 1000 pair, and can
produce besides 500

hats; then the value o f the 2000 pair o f

stockings and 500 hats, w ill be neither m ore nor less than that
o f the 1000 pair o f stockings before the introduction o f m achinery;
for they will be the produce o f the same quantity o f labour. But
the value o f the general mass o f com m odities will nevertheless be
dim inished; for although the value o f the increased quantity pro
duced, in consequence o f the improvement, will be the same exactly
as the value w ould have been o f the less quantity that w ou ld have
been produced, had no im provement taken place, an e ffe c t is also
produced on tb e portion o f goods still unconsumed, which w ere
manufactured previously to the improvement-, the value o f those
goods will be reduced, inasmuch as they must fall to the level,
quantity for quantity, o f the goods produced under all the advan
tages o f the im provem ent: and the society w ill, notwithstanding
the

increased

its augumcnted

quantity
riches,

and

of

com m odities,

its augmented

means

notwithstanding
of

enjoyment,

have a less amount o f value. By constantly increasing tb e facility
o f production, w e constantly diminish the value o f som e o f tbe
com m odities b e fo r e produced, though by the same means w e not
only add to the national riches, but also to the pow er o f future
production.” (ibidem , p. 3 2 0 -3 2 2 )
7oe „W ith respect to the third objection against taxes on raw produce,
namely, that the raising wages, and lowering profits, is a discoura
gement to accumulation, and acts in the same way as a natural
poverty o f s o il; I have endeavoured to show in another part o f
this work that savings may be as effectu a lly m ade from ex p en d i
ture as from prod uction; from a reduction in the value o f com m o
dities, as from a rise in the rate o f profits. By increasing my p ro
fits from 1000 1. to 1200 1., whilst prices continue the same, my
pow er o f increasing my capital by savings is increased, but it is
not increased so much as it w ould be if m y profits continued as
b efore, whilst com m odities were so low ered in price, that 800 I.
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w ould procure me as much as 1000 1 purchased before.” (ibidem .
p. 18 3/184)
708 „T h e w hole argument, how ever, o f M r. Malthus, is built on an
infirm basis: it supposes, because the gross incom e o f the country
is diminished, that, therefore, the net incom e must also be dim i
nished, in the same proportion. It has been one o f the objects of
his work to show, that with every fall in the real value o f necessa
ries, the wages o f labour w ou ld fall, and that the profits o f stock
w ou ld rise - in other words, that o f any given annual value a less
portion w ould be paid to the labouring class, and a larger portion to
those whose funds em ployed this class. Suppose the value o f the
com m odities produced in a particular manufacture to be 1000 1., and
to be divided between the master and his labourers, in the proportion
o f 800 1. to labourers, and 200 1. to the master; if the value of
these com m odities should fall to 900 1., and 100 i. be saved from
the wages o f labour [...] the net incom e o f the masters w ould be
in no degree impaired, and, therefore, he could with just as much
facility pay the same amount o f taxes, after, as before the re
duction o f price.” (ibidem , p. 51 1/51 2)
707 „N otw ithstanding the tendency o f wages to conform to their natural
rate, their market rate may, in an im proving society, for an indefini
te period, be constantly ab ove it; for no sooner may the impulse,
which an increased capital gives to a new demand for labour be
obeyed,

than another increase o f capital may produce the same

e ffe ct; and thus, if the increase o f capital be gradual and constant,
the demand for labour may give a continued stimulus to an increase
o f p eop le.” (ibidem , p. 88)
707 „A n accumulation o f capital naturally produces an increased com 
petition am ong the employers o f labour, and a consequent rise in
its pricey” (ibidem , p. 178)
703 „In different stages o f society, the accumulation o f capital, or of
the means o f em ploying labour, is m ore or less rapid, and must
in all cases depend on the productive pow ers o f labour. T he pro
ductive powers o f labour are generally greatest when there is an
abundance o f fertile land: at such periods accumulation is often
so rapid, that labourers cannot be supplied with the same rapidity
as capital.” (ibidem , p. 92)
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708 „ I t has been calculated, that under favourable circumstances p o
pulation may be doubled in twenty-five years; but under the same
favourable

circumstances,

the w h ole

capital

of

a

country

might

possibly be doubled in a shorter period. In that case, wages during
the w hole period w ou ld have a tendency to rise, because the d e
mand for labour w ou ld increase still faster than the supply. In new
settlements, where the arts and know ledge o f countries far advan
ced in refinement arc introduced, it is probable that capital has
a tendency to increase faster than m ankind; and if the deficiency
o f labourers were not supplied by m ore populous countries, this
tendency w ould very much raise the price o f labour. In proportion
as these countries becom e populous, and land o f a worse quality
is taken into cultivation, the tendency to an increase o f capital d i
minishes; fo r tb e surplus produce remaining, after satisfying tbe
wants o f tb e existing population, must necessarily b e in proportion
to tb e facility o f production, viz. to tb e smaller number o f persons
em p loyed in production. Although, then, it is probable, that under
the

most

favourable

circumstances,

the

pow er

of

production

is

still greater than that o f population, it w ill not long continue so,
fo r the land being limited in quantity, and differing in quality,
with every increased portion o f capital em ployed on it, there will
be a decreased rate o f production, whilst tbe p o w er o f population
continues always tb e same).’ ’ (ibidem , p. 92 /9 3 )
712 ,,The natural ten dency o f profits then is to fa ll; for, in the progress
o f society and wealth, the additional quantity o f fo o d tequired is
obtained by the sacrifice o f m ore and m ore labour. This tendency,
this gravitation as it w ere o f profits, is happily ch ecked at repeated
intervals by the improvements in machinery, connected with the
production o f necessaries, as w ell as by discoveries in the science
o f agriculture which enable us to relinquish a portion o f labour
b efore required, and therefore to low er the price o f the prime ne
cessary o f the labourer. T he rise in the price o f necessaries and
in the wages o f labour is how ever lim ited; fo r as soon as wages
should be equal... to 720 1., the w h ole receipts o f the farmer, there
must b e an end o f accum ulation; fo r no capital can then yield any
profit w hatever, and no additional labour can b e dem anded, and
consequently population will have reached its highest point. L ong
indeed before this period, the v ery lo w rate o f p rofits will ba ve

874

Teksty cytatów w jtzyku oryginału

arrested all accumulation, and aimost the w h ole produce o f

the

country, after paying the labourers, w ill be the property o f the
owners o f land and the receivers o f tithes and taxes.”

(ibidem ,

p. 12 0/121)
„...lon g before this state o f prices was becom e permanent, there
w ould no m otive fo r accum ulation; fo r no on e accumidates but
w ith a view to m ake his accumulation productive, and [...] conse
quently such a state o f prices never could take place. T he farmer
and manufacturer can no m ore liv e without profit, than tb e labourer
w ithout wages. T beir m otive fo r accumulation w ill diminish with
e v e r y diminution o f p rofit, and will cease altogether when tbeir
profits are so lo w as not to afford them an adequate com pensation
fo r their trouble, and the risk which they must necessarily encounter
in em ploying their capital productively.”

(ibidem , p. 123)

„ I must again observe, that the rate o f profits w ou ld fall muchm ore rapidly... fo r the value o f the produce, being what I have
stated it under the circumstances supposed, the value o f the farmer’s
stock w ou ld be greatly increased from its necessarily consisting of
many o f the com m odities which had risen in value. B efore corn
could rise from 4 1. to 12 1., bis capital w ould probably b e doubled
in exchangeable value, and be worth 6000 1. instead o f 3000 1.
I f then his profit were 180 I>, or 6 per cent, on his original capital,
profits w ou ld not at that time be really at a higher rate than 3 per
cent.; for 6000 1. at 3 per cent; gives 180 1.; and on those terms
only could a n ew farm er with 6000 I. m oney in his pocket enter intothe farming business...” (ibidem , p. 124)
„ W e should also expect that, how ever the rate o f the profits of
stock might diminish in consequence o f the accumulation o f capital
on tb e land, and the rise o f wages, yet that the aggregate amount
o f profits w ould increase. Thus supposing that, with repeated accu
mulations o f 100,000 1., the rate o f profit should fall from 20 to19, to 18, to 17 per cent., a constantly diminishing rate, w e should
expect that the w h ole amount o f profits received by those successive
owners o f capital w ou ld be always progressive, that it w ou ld be
greater when the capital was 200,000 1„ than when

100,000 1.,

still greater when 300,000 1.; and so on, increasing though at a di
minishing rate,

with

ev ery

increase

of

capital.

This

progression

h ow ev er is only true fo r a certain tim e; thus 19 per cent, on
- Marks, Engels - f 'b ’ cla , t. 2G
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200.000

is m ore than 20 on 100,000 i ,; again 18 per cent, on

300.000 1. is m ore than Ю per cent, on 200,000 1.; but after capital
has accumulated to a large amount, and profits have fallen, the
further accumulation diminishes the aggregate o f profits. Thus sup
p ose

the acccumulation

should be

1,000,000 1.,

and

the

profits

7 per cent., the w h ole amount o f profits w ill be 70,000 1.; now
if an addition o f 100,000 1.

capital be m ade to

the m illion, and

p rofits should fall to 6 per

cent),

a diminution of

4000

1. will

be received by the

■whole amount o f

slock will

be

66,000 1. or

owners o f stock, although
increased

from

1,000,000

the
I. to

1.100.000 1.
T h ere can, how ever, be no accumulation o f capital, so long as
stock yields any p rofit at all, without its yielding not only an in
crea se o f produce, but an increase o f value. By em ploying 100,000 1.
.additional capital, no part o f the form er capital will be rendered
less productive. T he produce o f the land and labour o f the country
must increase, and its value will be raised, not only by the value of
the addition which is m ade to the form er quantity o f productions,
but by the new value which is given to the w hole produce o f
the land, by the increased difficulty o f producing the last portion
o f it. W hen the accumulation o f capital, how ever, becom es very
great, notwithstanding this increased value, it w ill be so distributed
that a less value than before will be appropriated to profits, while
that which

is devoted

to

rent and

wages

will

be

increased...”

( ibidem , p. 1 2 4 -1 2 6 )
'714

„A lthou gh

a greater value is produced, a greater proportion

of

what remains o f that value, after paying rent, is consumed by the
producers, and it is this, and this alone, which regulates profits.
W hilst the

land

yields

abundantly,

wages

may temporarily

rise,

and the producers may consume m ore than their accustomed pro
p ortion; but the stimulus which w ill thus be given to population,
will speedily red uce the labourers to their usual consumption. But
when p oor lands arc taken into cultivation, or when m ore capital
and labour are expended on the old land, with a less return of
produce, the effect must be permanent...”
7714

„T h e

(ibidem , p, 127)

effects then o f accumulation w ill be different in different

countries, and will

depend

chiefly on the fertility

of

the

land,

ffow ev er extensive a country may be where the land is o f a poor
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quality, and where the importation o f fo o d is prohibited, the most
m oderate accumulations o f capital will be attended with great re
ductions in the rate o f profit, and a rapid rise in rent; and on the
contrary a small but fertile country, particularly if it freely per
mits the importation
capital without any

o f fo o d ,

may accumulate a large stock of

great diminution

in the

rate o f

profits,

or

any great increase in the rent o f land.” (ibidem , p. 128 -129)
714

sufficient surplus produce may not be left to stimulate the exer
tions o f those w ho usually augment by their savings the capital o f
the State.” (ibidem , p. 206)

7,4 „T h ere is only one case, and that will be temporary, in which theaccumulation o f capital with a low price o f fo o d may be attended
with a fall o f p rofits; and that is, when the funds fo r the mainten
ance o f labour increase much m ore rapidly than popu lation; — w a
ges will

then he high, and profits low . I f every man were to f o 

rego the use o f

luxuries, and be intent only on accumulation, a

quantity o f necessaries might be produced, for which there could not
be any immediate consumption. О / com m odities so lim ited in num
ber, there might undoubtedly be a universal glut, and consequently
there might neither be demand for an additional quantity o f such
com m odities, nor profits on the em ployment o f m ore capital. I f
men ceased to consume, they w ould cease to produce.”

(ibidem ,

Pt 343)
717 „It is of importance to distinguish clearly between gross revenue
and net revenue, for it is from the net revenue o f a society that
all taxes must be paid. Suppose that all the com m odities in the
country, all the corn, raw produce, manufactured goods, etc. which
could be brought to market in the course o f the year, were o f thevalue o f 20 millions, and that in order to obtain this value, the
labour o f a certain number o f men was necessary, and that the
absolute necessaries o f these labourers required an expenditure of
10 millions. I should say that the gross revenue o f such society
was 20 millions, and its net revenue 10 millions. It does not fo l
low from this supposition, that the labourers should receive only
10 millions for their labour; they might receive

12,

14, or

15-

millions, and in that case they w ou ld have 2, 4, or 5 millions of
the net income. T he rest w ould be divided between landlords and
capitalists; but the w hole net incom e w ould not exceed

10 m il
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lions.

Suppose such a society paid

2 millions in taxes,

incom e w ou ld be reduced to 8 m illions.”
718 „...w hat

w ou ld

be

the

advantage

its net

(ibidem, p. 51 2 /5 1 3 )

resulting

to

a

country

from

[...] a great quantity o f productive labour, if, whether it em ployed
that quantity or a smaller, its net rent and profits together w ould
be the same. T he w h ole prod uce o f the land and labour o f every
country is divid ed into three portion s:

o f these, one portion is

d e v o te d to wages, another to profits, and the other to rent. It is
from the tw o last portions only, that any deductions can- be made
for taxes, or fo r savings; the form er, if m oderate, constituting always
the necessary expen ses o f production.”

(ibidem , p. 416)

718 „Perhaps this is expressed too strongly, as m ore is generally allotted
to the labourer under the name o f wages, than the absolutely ne
cessary expenses o f production. In that case a part o f the net pro
duce o f the country is received by the labourer, and may be saved
or expended by him ; or it may be enable him to contribute to the
defence o f the country.” (ibidem , p. 416, note)
7,9 „ T o an individual with a capital o f 20,000 1., whose profits were
2000 1. per annum, it w ou ld be a matter quite indifferent whether
his capital w ou ld em ployed a hundred or a thousand men, whether
the com m odity produced, sold fo r 10,000 1. or for 20,000 1. p ro
vided , in all cases, his profits w ere not diminished b e lo w 2000 1.
Is not the real interest o f the nation similar? P rovid ed its net real
incom e, its rent and profits b e the same, it is o f no importance
w hether the nation consists o f ten or tw elv e millions o f inhabitants.
Its pow er o f supporting fleets and armies, and all species o f unpro. ductive labour, must be in proportion to its net, and not in p ro
portion to its gross income. I f fiv e millions o f men could produce
as much fo o d and clothing as was necessary fo r ten m illions, fo o d
and clothing for fiv e millions w ou ld be the net revenue. W ould
it be o f any advantage to the country, that to produce this same
net revenue, seven millions o f men should be required, that is
to say, that seven millions should be em ployed to produce food
and clothing sufficient for twelve m illions? T he fo o d and clothing
o f fiv e millions w ou ld be still the net revenue. T he

employing

a greater number o f men w ou ld enable us neither to add a man
to

our army and

navy,

nor

taxes.” (ibidem , p. 41 6/41 7)
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719 „...there is this advantage always resulting from a relatively low
price o f corn, -

that the division o f the actual production is m ore

likely to increase the fund fo r the maintenance o f labour, inasmuch
as m ore w ill be allotted, under the name o f profit, to the productive
class, a less under the name o f rent to the unproductive class "
{ibidem , p. 317)
719 „...rent is a creation o f value... but not a creation o f wealth. I f the
price o f corn, from the difficulty o f producing any portion o f it,
should rise from 4 ly to 5 1. per quarter, a million o f quarters
w ill be o f the value o f 5,0 00,0 00 1. instead o f 4,000,000 1

the

society altogether w ill be possessed o f greater value, and in that
sense rent is a creation o f value. But this value is so far nominal,
that it adds nothing to the wealth, that is to say the necessaries,
conveniences, and enjoyments o f the society. W e should have pre
cisely the same quantity, and no m ore o f com m odities, and the same
m illion quarters o f corn as b e fo re ; but the effect o f its being rated
at 5 I. per quarter, instead o f 4 If., w ould b e to transfer a portion
of

the

value

of

the

corn

and

com m odities

from

their

form er

possessors to the landlords. Rent then is a creation o f value, but
not a creation o f w ealth;

it adds nothing to

tbe

resources o f

a cou n try..." {ibidem , p. 48 5/48 6)
720 „B u t it may be said, that the capitalist’ s incom e w ill not be increa
sed ; that the million deducted from the landlord’ s rent, w ill be paid
in additional wages to labourers! Be it so ;.,, the situation o f the
society w ill be im proved, and they can bear the same m oney burthens
with greater facility than b e fo re ; it w ill only prove what is still m ore
desirable, that the situation o f another class, and b y far the m ost
im portant class in society, is the one which is chiefly benefited by
the new distribution. A ll that they receive m ore than 9 millions,
form s part o f the net incom e o f the country, and it cannot be ex
pended without adding to its revenue, its happiness, or its power.
Distribute than the net incom e as you please. G iv e a little m ore
to one class, and a little less to another, yet you d o not thereby
diminish it; a greater amount o f com m odities w ill be still produced
with the same labour, although the amount o f the gross m oney
value o f such com m odities w ill be dim inished; but the net money
incom e o f the country, that fund from which taxes are paid and
enjoyments procured, w ou ld be much m ore adequate, than before,
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to maintain

the actual

population,

to

afford

it enjoyments and

luxuries, and to support any given amount o f taxation."

(ibidem ,

p. 5 1 5/51 6)
,S1 „^.suppose... a machine which

could

in any

particular trade

he

em ployed to d o the work o f one hundred men for a year, and
that it w ould

last only for one year. Suppose to o , the machine

to cost 5000 1. and the wages annually paid to one hundred men
to be 5000 I., it is evident that it w ou ld be a matter o f indifference
to the manufacturer whether he bought the machine o r em ployed
the men. But suppose labour to rise, and consequently the wages
o f one hundred men for a year to amount to 5500 1., it is obvious
that the manufacturer w ould now no longer hesitate, it w ould be
for his interest to buy the machine and get his work done for
5000 1. But w ill not the machine rise in price, will not that also
be worth 5500 It, in consequence o f the rise o f labour? It w ou ld
rise in price if there w ere no stock em p loyed on its construction, and
no profits to he paid to tbe m aker o f it. If for example, the ma
chine w ere the produce o f the labour o f one hundred men, working
one year upon it with wages o f 50 1. each, and its price wercconsequently 5000 I.; should those wages rise to 55 1., its price
w ould be 5500 1,, but this cannot be the case; less than one hundred
men are em ployed or it could not be sold for 5000 1., for out o f
the 5000 1. must be paid the profits o f stock which em ployed the
тсц

Suppose then that only eighty-five men were em ployed

at

an expense o f 50 I. each, or 4250 1. per annum, and that the
750 1. which the sale o f the machine w ould produce over and above
the wages advanced

to the men, constituted

the profits

of

the

engineer’s stock. W here wages rose 10 per cent, he w ould be o b li
ged to em ploy an additional capital o f 425 I. and w ou ld therefore
em ploy 4675 1. instead o f 4250 If , on which capital he w ould only
get a profit o f 325 1. if he continued to sell his machine for 5000 I.;
but this is precisely the case o f all manufacturers and capitalists; the
rise o f wages affects them all. I f therefore the maker o f the ma
chine should raise the price o f it in consequence o f a rise o f w'ages, an

unusual quantity o f

capital

w ou ld

be

em ployed

construction o f such machines, till their price afforded

in the

only

the

com m on rate o f profits. W e sec then that machines w ou ld not rise
in price, in consequence o f a rise o f wages
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T he manufacturer, how ever, who in a general rise o f wages, can
have recourse to a machine which shall not increase the charge o f
production on his com m odity, w ould enjoy peculiar advantages if
he could continue to charge the same price for his g o o d s ; but he,
as w e have already seen, w ould be obliged to low er the price o f
his com m odities, or capital w ou ld flo w to his trade till his profit*
had sunk to the general level. Thus then is tb e public b en efited by
m achinery; these m ute agents are always the produce o f

tnucb

less labour than that which they displace, ev en when they are o f
the sam e m oney v a lu e;' (ibidem , p. 3 8 -4 0 )
722 „In contradiction to the opinion o f Adam Smith, M . Say, in the
fourth chapter, speaks o f the value which is given to com m odities by
natural agents, such as the sun, the air, the pressure o f the atmosphe
re, etc., which are sometimes substituted for the labour o f man,
and sometimes concur with him in producing. But these natural
agents, though they add greatly to value in use, never add exchan
geable value, o f which M . Say is speaking, to a com m odity; as
soon as by the aid o f machinery, or by the know ledge o f natural
philosophy, you oblige natural agents to d o the work which was
before done by man, the exchangeable value o f such work falls
accordingly.” (ibidem , p. 3 3 5/33 6)
724 „ I f ten men

turned a

assistance o f

wind, or

corn mill, and it be discovered that by the

o f water, the labour o f these ten men may

be spared, the flour which is the produce partly o f the work per
form ed by the mill, w ould immediately fall in value, in proportion
to the quantity o f labour sav ed ; and tb e society w ould b e richer by
tb e com m odities which tb e labour o f tb e ten m en could produce,
the funds destined fo r tbeir maintenance being in no d eg ree im 
paired." (ibidem , д. 336)
72‘ „...though A dam Smith, w ho defined riches to consist in the abun
dance o f necessaries, conveniences and enjoyments o f human life,
w ould have allow ed that machines and natural agents might very
greatly add to the riches o f a country, he w ou ld not have allow ed
that they add any thing to th e value o f those riches." ( ibidem ,
p. 335, note)
727 „I t is m ore incumbent on me to declare my opinions on this question,
because they

have on further reflection, undergone a considerable

change; and

although I am not aware that I have ever published
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any thing respecting machinery which

it is necessary for me t o

retract, yet I have in other ways given my support to doctriaes
which I now think erroneous; it, therefore becomes a duty in m e
to submit my present views to examination, with my reasons fo r
entertaining them.” (ibidem , p. 466)
728 „E v e r since I first turned my attention to questions o f political
econom y, I have been o f opinion, that such an applicątion o f m a
chinery to any branch o f production, as should have the effect o f
saving labour, was a general g o o d , accom panied only with that
portion o f inconvenience which in most cases attends the removal
o f capital and labour from one em ployment to another. It appeared
to me, that p rovided the landlords had the same money rents, they
w ould be benefited by the reduction in the prices o f som e o f the
com m odities on which those rents w ere expended, and which re
duction

of

price

could

not

fail

to

be

the

consequence

of

the

employment o f machinery. T he capitalist, I thought, was eventually
benefited precisely in the same manner. H e, indeed, w ho m ade the
discovery o f the machine or w ho first usefully applied it, w ou ld
enjoy an additional advantage by making great profits fo r a tim e;
but, in proportions as the machine came into general use, the price
o f the com m odity produced, w ou ld, from the effects o f competition,
sink to its cost o f production, when the capitalist w ou ld get the
same m oney profits as before, and he w ou ld only participate in
the general advantage, as consumer, by being enabled, with the
same m oney revenue, to command an additional quantity o f com 
forts and enjoyments. T h e class o f labourers also, I thought, was
equally b en efited b y th e use o f machinery as they w ou ld have the
means o f buying m ore com m odities with the same m oney wages,
and I thought that no reduction o f wages w ould take place, because
the capitalist w ou ld have the p o w er o f demanding and em ploying
the sam e

quantity

of

labour

as b efo re,

although

he

might

be

under the necessity o f em ploying it in the production o f a new,
or at any rate o f a different com m odity. If, by im proved machinery,
with the em ploym ent o f the same quantity o f labour, the quantity
o f stockings could be quadrupled, and the demand for stockings
w ere only doubled, some labourers w ou ld necessarily be discharged
from the stocking trade; but as the capital which em p loyed them
was still in being, and as it was th e interest o f those w ho had it to
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em p lo y it productively, it appeared to m e that it w ould be em ployed
o n the production o f som e other com m odity, useful to the society,
fo r which there could not fail to be a demand... A s, then, it appea
red to m e that there w ould be the sam e dem and fo r labour as
b e fo r e , and that wages w ou ld be no low er, I thought that the la
bouring class w ou ld, equally with the other classes, participate in
the advantage, from the general cheapness o f com m odities arising
from the use o f machinery.
These w ere my opinions, .and they continue unaltered, as far
as regards the landlord and the capitalist; but I am convinced,
that the substitution o f machinery fo r human labour, is often very
injurious to [...] the class o f labourers.”
,,M y mistake arose from

(ibidem , p;. 4 6 6 -4 6 8 )

the supposition, that whenever the net

incom e o f a society increased, its gross incom e w ou ld also increase;
I now , how ever, see reason to be satisfied that the one fund, from
which landlords and capitalists d eriv e their revenue, may increase,
while the other, that upon which tb e labouring class mainly depend,
may diminish, and therefore it follow s, if I am right, that the same
cause which may increase the net revenue o f the country, may at
the same time render tb e population redundant, and deteriorate the
condition o f the labourer.” (ibidem , p. 469)

742 „ A capitalist w e will suppose em ploys a capital o f the value o f
20,000

1. and that he carries on the joint business o f a farmer, and

a manufacturer o f necessaries. W e w ill further suppose, that 7000 1.
o f this capital is invested in fixed capital, viz. in buildings, im ple
ments, etc., etc., and that the remaining 13,000 1. is em ployed as
circulating capital in the support o f labour. L et us suppose, too,
that profits are 10 per cent., and consequently that the capitalist's
capital is every year put into its original state o f efficiency, and
yields a profit o f 2000 1.
Each year the capitalist begins his operations, by having fo o d
and necessaries in his possession o f the value o f 13,000 1., all o f
which he sells in the course o f the year to his ow n workmen for
that sum o f m oney, and, during the same period, he pays them the
like amount o f m oney fo r w ages; at the end o f the year they repla
ce in his possession fo o d and necessaries o f the value o f 15,000 1.,
2000 1. o f which he ćonsumes himself, o r disposes o f as may best
suit his pleasure and gratification. A s far as these products are
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concerned, the gross produce for that year is 15,000 1., anil the
net produce 2000 1. Suppose now , that the follow in g year the ca
pitalist employs half his men in constructing a machine, and the
other half in producing fo o d and necessaries as usual. During that
year he w ou ld pay the sum o f 13,000 I. in wages as usual, and
w ould sell fo o d and necessaries to the same amount to his w orkm en;
but what w ould be the case the follow in g year?
W hile the machine was being made, only one-half o f the usual
quantity o f fo o d and necessaries w ould be obtained, and they w ould
be only one-half the value o f the quantity which was produced b e
fore. T he machine w ou ld be worth 7500 1., and the fo o d and ne
cessaries 7500 1., and, therefore, the capital o f the capitalist w ould
be as great as b e fo re ; for he w ould have besides these tw o values,
his fixed capital worth 7000 1., making in the w hole 20,000 1. ca
pital and 2000 1. profit, A fter deducting this latter sum for his
ow n expenses, he w ould have a no greater circulating capital than
5500 1. with which to carry on his subsequent operations; and the
refore, his means o f em ploying labour, w ou ld be reduced in the
proportion o f 13,000

to 5500 I., and, consequently, all tb e labour

w bicb was b e fo r e em p loyed by 7500 I., w ould becom e redundant.'’
(;ibidem , p. 4 6 9 -4 7 1 )
741 „T h e reduced quantity o f labour which the capitalist can e m p loi,
must, indeed, with the assistance o f the machine, and after d e 
ductions fo r its repairs, produce a value equal to 7500 I., .it must
replace the circulating capital with a profit o f 2000 1. on the w hole
capital; but if this be done, if the net incom e be not diminished
o f what importance is it to the capitalist, whether the gross income
be o f the value o f 3000 1., o f 10,000 1., or o f 15,000 1 ?
In this ease, then, although the net produce will not be diminished
in value, although its p ow er o f purchasing com m odities

may be

greatly increased, the gross produce w ill have fallen from a value
o f 15,000 1. to a value o f 7500 1., and as the p o w er o f supporting
a population, and em ploying labour, depen ds always о г tb e gross
produce

of

a

nation,

and

not

on

its

net

prod uce...”

(ibidem,

p. 471)
715 „A d am Smith constantly magnifies the advantage which a country
derives from a large gross, rather than a large net incom e.”
dem , p. 415)
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715 . ..i there w ill necessarily b e a diminution in tb e demand for labour,
population will b eco m e redundant, and
bouring

classes will

be

that o f

distress

the situation o f
and

poverty.”

the la
(ibidem ,

p. 471)
7,5

„A s . how ever, the p o w er o f saving from reven u e to add to capital,
must d ep en d on the efficien cy o f the net revenue, to satisfy the
wants o f the capitalist, it could not fail to fo llo w from the reduction
in the price o f com m odities consequent on the introduction o f ma
chinery, that with the sam e wants he w ould have increased means
o f saving, -

increased facility o f transferring revenue into capital."

(,ibidem , p. 47 1/47 2)
7ie „B ut with every increase o f capital he w ould em ploy m ore labourers,
and, therefore, a portion o f the p eo p le thrown out o f w ork in tb e
first instance, w ould b e subsequently em p lo y ed ; and if tb e increased
production, in consequence o f th e em ploym ent o f the machine, was
so great as to afford, in the shape o f net produce, as great a quan
tity o f fo o d and necessaries as existed b e fo r e in the form o f gross
produce, there w ou ld b e the same ability to em p loy the w h ole p o 
pulation, and, therefore, there w ould not necessarily be any redun
dancy o f p e o p l e (ibidem . д. 472)
117 „A ll I wish to prove, is, that the discovery and use o f machinery
may be attended with a diminution o f gross prod uce; and whenever
that is the case, it w ill be injurious to the labouring class, as some
o f their number will be thrown out o f employment, and population
will b ecom e redundant,

com pared

with

tbe

funds which

are to

em ploy it." (ibidem , p. 472)
717 ,.lf these views be correct, it follow s,

1st. That discovery, and

useful application o f machinery, always leads to the increase of
the net produce o f the country, although it may not, and w ill not,
after an inconsiderable interval, increase the value o f that net pro
duce.” (ibidem , д. 474)
717 „Id ly . That an increase o f the net produce o f a country is com 
patible with a diminution o f the gross produce, and that the m o
tives for em ploying machinery arc always sufficient to insure its
employment, if it w ill increase the net produce, although it may, and
frequently must, diminish both the quantity o f the gross produce,
and its value.
id ly . That the opinion entertained by the labouring class, that the
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em ploym ent

of

machinery

is frequently

detrimental to

their in

terests, is not founded on prejudice and error, but is conform able
to the corret principles o f political econom y.
4tbly. That if the im proved means o f production, in consequence o f
the use o f machinery, should increase the net produce o f a country
in a degree so great as not to diminish the gross produce, (I mean
always quantity o f com m odities and not value) then the situation o f
all classes w ill be im proved. T he landlord and capitalist w ill benefit,
not by an increase o f rent and profit, but by the advantages resulting
from the expenditure o f the same rent, and profit, on com m odities,
very considerably reduced in value, w hile the situation o f the la
bouring classes w ill also be considerably im proved; 1st, from tbe
increased dem and fo r menial servants, 2dly, from the stimulus to
savings from revenue, which such an abundant net produce will
a fford, and 3dly, from the low price o f all articles o f consumption
on which their wages w ill be expended.”
751

(ibidem , p. 4 7 4 /4 7 5 )

that as much o f the revenue as possible should be diverted from
expenditure on luxuries, to be expended in the support o f menial
servants',” (ibidem , p. 476)

751

to the form er demand fo r labourers, and this addition w ould
take place only because I chose this m ode o f expending any re
venue.” (ibidem , p. 476)

751 „..^whether it was expended in the one way or in the other, there
w ould be tb e sam e quantity o f labour em p loyed in prod uction; fo r
the fo o d

and

clothing o f

the soldier and

sailor w ould

require

the same amount o f industry to produce it as the m ore luxurious
com m odities; but in the case o f the war, there w ou ld

be the

additional demand fo r men as soldiers and sailors; and consequ
ently, a w ar which is supported out o f the revenue, and not from
the capital o f a country, is favourable to the increase o f popula
tion.” (ibidem , p. 477)
751 „T h ere is one other case that should be noticed o f the possibility
o f an increase in the amount o f tb e net rev en u e o f a country, and
ev en o f its gross revenue, with a diminution o f demand fo r labour,
and that is, when the labour o f horses is substituted for that o f
man. I f I em ployed one hundred men o f my farm, and if I found
that the fo o d bestow ed on fifty o f those men, could be diverted
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to the support o f horses, and afford me a greater return o f raw
produce, after allow ing for the interest o f the capital which the
purchase o f the horses w ou ld absorb, it w ould be advantageous to
m e to substitute the horses for the men, and I should accordingly
d o s o ; but this w ou ld not be for the interest o f the men, and
unless the incom e I obtained, was so much increased as to enable
me to em ploy the men as w ell as the horses, it is evid ent that tbe
population w ou ld becom e redundant, and the labourer’ s condition
w ou ld sink in the general scale. It is evident he could not, under
any circumstances, be em ployed in agriculture; but if the produce
o f the land w ere increased by the substitution o f horses for men
he might be em ployed in manufactures, or as a menial servant.”
{ibidem , p. 4 7 7/47 8)
758 „ I

have b efore observed, too, that tbe increase o f net incomes,

estim ated in com m odities, which is always tb e consequence o f im 
p rov ed machinery, w ill

lead

to

new

savings and

accumulations.

T h ese savings, it must be remem bered, are annual, and must soon
create a fund, m ucb greater than the gross revenue, originally lost
b y tb e discovery o f tb e machine, when the demand for labour will
b e as great as before, and the situation o f the p eople w ill be
still further im proved by the increased savings which the incre
ased net revenue w ill still enable them to m ake.” (ibidem , p. 480)
753 „W ith every inciease o f capital and population, fo o d w ill generally
rise, on account o f its being m ore difficult to produce.”

(ibidem ,

p. 4 7 8 /4 7 9 )
758 „T h e consequence o f a rise o f fo o d w ill be a rise o f wages, and
every rise o f wages w ill have a tendency to determine th e saved
capital in a greater p roportion tban b e fo r e to tbe em ploym ent o f
machinery. M achinery and labour are in constant com petition, and
the form er can frequently not be

em p loyed until labour rises."

0ibidem, д. 479)
758 „ Т о elucidate the principle, I have been supposing, thgt im proved
machinery is suddenly discovered, and extensively used; but the
truth is, that these discoveries are gradual, and rather operate in
determ ining the em ploym ent

o f tbe

capital which is saved and

accumulated, tban in diverting capital from its actual em p loym ent."
( ibidem, p. 478)
784 „In A m erica and many other countries, where the fo o d o f man is-
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easily p rovided, there is not nearly such great temptation to employ
machinery as in England, where fo o d is high, and costs much labour
for its production.” (ibidem , p. 479)
Л54

„«M an is a machine-making animals ...if w e consider the American
as a representative man, the definition i s .. perfect. It is one of
the cardinal points o f an Am erican’s system to d o nothing with his
hands that he can do by a machine. From rocking a cradle to ma
king a coffin, from milking a cow to clearing a forest, from sewing
on a button to voting for President, almost, he has a machine for
everything. H e has invented a machine for saving the trouble of
.masticating fo o d ... .T h e exceed in g scarcity o f labour and its con
sequent high value, as w ell as a certain innate cuteness, have sti
m ulated this inventive spirit... T he machines produced in America
are, generally speaking, inferior in value to those made in England...
they arc rather, as a w hole, makeshifts to save labour than inven
tions

to

accomplish

form er im possibilites...

in the United

States

Departement [...] is E m ery’s cotlongin. For many a year after the
introduction o f cotton to A m erica the crop was very sm all; because
n ot only was the demand rather limited, but the difficulty o f clea
ning the crop by manual labour rendered it anything but. remunera
tive.

W hen

E li

W hitney,

how ever,

invented

the

saw

cotton-gin

■there was an im m ediate increase in the breadth planted, and that
increase has up to the present time gone on almost in an arithme
tical 1 progression. In fact, it is not to o much to say that W hitney
m ade the cotton trade. W ith m odifications m ore or less important
and useful his gin has remained in use ever since; and until the
invention o f the present improvement and addition W hitney's ori
ginal gin was quite as g ood as the most o f its w ou ld -be supplantcrs.
By the present machine, which bears the name o f Messrst Emery,
of

[...] Albany, N . Y ., we have no doubt that W hitney's gin, on

which it is based, will be almost entirely supplantedi It is as simple
a n d m ore efficaciou s; it delivers the cotton not only cleaner, but
in sheets like wadding, and thus the layers as they leave the ma
chine are at once fit for the cotton press and the bale... In A m e
rican Court proper there

is little else than machinery

[...]

The

cow -m ilker... a belt-shifter... a hemp carding and spinning machine,
which at one operation reels the d iv e r direct from the bale... ma1 U7 rękopisie-, geometrical.
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chines !j..] jo r the manufacture o j paper-bags, which it curs from
the sheet, pastes, folds, and perfects at the rate o f 300 a minute. .
H aw c’ s clothes-wringer, which by two indiarubber rollers presses
from clothes the water, leaving them almost dry [...]

saves time,

but does not injure the texture... bookbin der’s machinery... machi
nes fo r making shoes. It is w ell known that the uppers have been
for a long time made up by machinery in this country, but here
are machines for putting on the sole, others for cutting the so le
to shape, and others again for trimming the heels... A stone-breaking
machine is very pow erful and ingenious, and no doubt will com e
extensively

into

use

for

ballasting

roads

and

crushing

ores...

Л system o f marine signals by M r. W . II. W ard o f Auburn, N ew
Y ork ...Reaping and m owing machines are an American invention
coming into very general favour in England [;..] M ’Corm ick’ s j...] the
bests. H ansbrow’s California Prize M edal F orce-Pum p, is in simpli
city and efficiency the best [...] in the Exhibition... it will throw more
water with the same pow er than any pump in the w orld, . Sen ing
m achines..." (..Standard", 19 September 1862)
75* „T h e same cause that raises labour, does not raise the value of
machines,

and,

therefore,

with

ev ery

augmentation

of

capital,

a greater proportion o f it is em p loyed on machinery. T h e demand
for labour will continue to increase with an increase o f capital, but
not in proportion to its increase; tbe ratio will necessarily b e a di
minishing ratio "

(D a vid Ricardo, „ O n the Principles o f Political

E conom y, and T axation” , third edition, L ondon 1821, p. 4~9)
756 „In both cases the net revenue w ou ld be the same, and so w ou ld
be the gross revenue, but the form er would b e realised m d ifferen t
com m odities." (ibidem , p. 476)
767 „T h e demand fo r labour depends on tbe increase o f circulating,
and not o f fix ed capital. W ere it true that the proportion b e tw e en
these tw o sorts o f capital is tb e same at all times, and in all
countries, then, indeed, it follow s

that the number o f labourer,

em p loyed is in proportion to th e wealth o f tb e State. But such
a position has not the semblance o f probability. As arts are culti
vated, and civilization is extended, fix ed capital bears a larger and
larger proportion to circulating capital. T he amount o f fixed ca
pital em ployed in the production o f a piece o f British muslin isat least a hundred, probably a thousand times greater than that
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em ployed in the production o f a similar piece o f Indian muslin.
A n d the proportion o f circulating capital em ployed is a hundred
or a thousand times less. It is easy to conceive that, under certain
circumstances, the w hole o f the annual savings o f an industrious
p eop le might be added to fixed capital, in which case they w ould
have no effect in increasing the demand for labour.” (John Barton,
„O bservations on the Circumstances which influence the Condition
o f the Labouring Classes o f Society” , L ondon 1817, p. 16 d o 17,
cytowane w ed łu g: D a vid Ricardo, „ O n the Principles o f Political
E conom y, and T axation” , third edition, L ondon 1821, p, 4 7 9/48 0)
757 „It is not easy, I think, to conceive that under any circumstances,
an increase o f capital should not be fo llo w e d by an increased d e
mand fo r labour; the most that can be said is, that the demand
w ill b e in a diminishing ratio. M r. Barton, in the ab ove publication,
has, I think, taken a correct view o f some o f the effects o f an
increasing amount o f fixed capital cn the condition o f the labouring
classes.

His Essay contains much valuable

inform ation” .

(D a vid

Ricardo, „ O n the Principles o f Political E conom y, and T axation” ,
third edition, L ondon 1821, p. 48 0, note)
758 „F ix ed capital [>..] when once form ed, ceases to affect the demand
for labour, but during its form ation it gives em ploym ent to just as
many hands as an equal amount w ou ld em ploy, either o f circula
ting capital, or o f revenue.”

(John Barton, „O bservations on the

Circumstances which influence the C ondition o f the Labouring Clas
ses o f Society” , L ondon 1817, p. 56)
758 „T h e

demand

fo r

labour

[...]

depends

absolutely

on

the

joint

amount o f revenue and circulating capital.” (ibidem , p. 34 /3 5 )
758 „...that the number o f labourers em ployed is.j.” (ibidem , p. 16)
758 „...in proportion to the wealth o f the state.”
758 ,,v .render th e population redundant...”

(ibidem , p. 16)

(D a v id Ricardo, „ O n

the

Principles o f Political E conom y, and T axation” , third edition, L o n 
don 1821, p. 469)
782 „...realised in different com m odities”

(ibidem , p. 476)

762 „ ..the proportion which the w ages o f labour at any particular tim e
bear to tb e w h o le prod uce o f [...] labour [...] determine the appro
priation [...] in one way or the other.” (John Barton, „O bservations
on the Circumstances which influence the C ondition o f the L abo
uring Classes o f Society” , L ondon 1817, p. 17)
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783 „ F o r if [...] the rate o f wages should decline, while the price o f
goods remained the same, or if goods should rise, while wages
remained the same, the profit o f the em ployer w ou ld increase and
he w ou ld be induced to hire m ore hands. I f on the other hand,
wages should rise in proportion to com m odities
w ou ld [„ .] keep as fe w hands as possible. -

[...]

master

H e w ou ld aim at per

form ing every thing by machinery...” (ibidem , p. 17/18)
783 „..(w e have g o o d evidence that population advanced much more
slowly under a gradual rise o f wages during the earlier part o f the
last century, than during the litter part o f the same century while
the real price o f labourer fell rapidly.” (ibidem , p. 25)
763 „ A rise o f wages, o f itself, then, never increases the labouring p o 
pulation; - a fall o f wages may sometimes increase it very rapidly.
Suppose that the English poor should experience such a change in
their habits as to be content with a mud cabin and patatoes, like
the Irish; can it be no doubted that the em ployer o f labour w ould
be willing and desirous to engage m ore hands, when wages should
be reduced in proportion to the diminished expense o f maintenan
c e ? ” (ibidem , p. 26) (Część tego cytatu Marks form ułuje własnymi
słowam i, streszczając myśl Bartona)
734 ,+..it is the difficulty o f finding em ploym ent, much m ore than the
insufficiency o f the rate o f wages, which discourages

marriage.”

{ibidem , p. 27)
704 „I t is admitted that every increase o f wealth has a tendency to
create a fresh demand for labour; but as labour, o f all comm odities,
requires the greatest length o f time for its production, so, o f all
com m odities, it is the most raised [...] by a given increase o f de
m and; and as every rise o f wages produces a ten-fold reduction o f
p rofits; it is evident that the accumulation o f capital can operate
only in an inconsiderable d eg ree in adding to the effectu al demand
fo r labour, unless p reced ed b y such an increase o f population as
shall have the e ffe c t o f keeping dow n the rate o f w ages." (ibidem ,
PI 28)
787 „...w ages

[...]

increased from the m iddle o f the seventeenth, till

near the m iddle o f the eighteenth century, for the price o f corn
declined within that space o f time not less than 35 per cent” (ibi
dem,. ц. 25)
57 - Marks, Engels - D zieła, t. 26
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787 „T h e

follow in g

statement w ill

show

what proportion

the wages

o f husbandry [...] have borne to the price o f corn [...] during the
last seventy years [...]” (ibidem , p. 25 /2 6 )
787 „F rom a table o f the number o f Bills fo r the inclosing o f land
passed in each session since the revolution, given in the L ord ’ s
R eport on the P oor Laws, it appears that in sixty-six years from
1688 to 1754 that number was 1 2 3 ; in the sixty-nine years from
1754 to 1813 it was 3315. - T he progress o f cultivation was then
about tw enty-five times m ore rapid during the last period than the
form er. But during the first sixty-six years m ore and m ore corn was
grown continually fo r exportation; whereas, during the greater part
o f the last sixty-nine years, w e not only consumed all that w e had
form erly sent abroad, but likewise im ported an increasing, and at
last a very large quantity, fo r our ow n consumption ...the increase
o f population in the form er period, as com pared with the latter,
was still slower than the progress o f cultivation might appear to
indicate.” (ibidem , p. 11/12)
7,7 „In the year 1688, the population

of

England

and W ales was

com puted by G regory K ing, from the number o f houses, at fiv e
millions and a half

[...]

1780 is put dow n by M r.

Malthus at

7,7000,000. In ninety-two years then it had increased 2,200,000 in the succeeding thirty years it increased
2,7 00,0 00

something m ore than

But o f the first increase [...] there is every probability,

that the far greater part took place from 1750 to 1780.”

(ibidem ,

p. 13)
71,8 „...th e number o f inhabitants in 1750 [will be] 5,946,000, making
an increase since the revolution o f 446,000, or 7200 per annum...”
(,ibidem, p. 14)
788 „ A t the low est estimate, then [...]

the progress o f population of

late years has been ten times m ore rapid than a

century ago. Yet

it is im possible to believe, that the accumulation o f capital has been
ten times greater.” (ibidem , д. 14)
771

corn [.,.] is scarce or not scarce in proportion to the consumption
o f it. I f there are

m ore

mouths,

there w ill be m ore corn,

because there will be m ore hands to till the earth; and if there is
m ore corn, there w ill b e m ore mouths, because plenty will bring
p eop le...”

892
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ween the present Price o f Provisions, and the Size o f Farms.., By
a Farmer” , L ondon 1773, p. 125)
771 ,,*.the culture o f the earth cannot b e ov er-don e.”
772

(ibidem , p.

62)

if.y. the price o f corn is nearly what it ought to be, which can
only be determined by the proportion that the value o f land bears
to the value o f m o n ey ..." (ibidem , p. 132)

772 „.».the old m ethod o f calculating the profits o f the farmer by the
three rents. In tb e inuncy o f agriculture,
equal partition o f property; such

it was a conscientious and

as is now practised in the less

enlightened parts o f the w orld*, the one finds land and capital,
the other know ledge and labour; but on a well-cultivated and good
soil, the rent is now the least ob je ct: it is the sum wbich a man
can sink in stock, and in tb e annual exp en se o f his labour, on which
h e is to reckon tb e interest o f bis m oney, or in com e." (ibidem , p. 34)
773 „...th e landed and trading interests are eternally jarring, and jealous
of

each

other’s advantages;.”

( [ Nathaniel F orster],

„A n

Enquiry

into the Causes o f the present High Price o f Provisions...” , London
1767, p. 22, note)
774 „W h en the.* producers w ere both agriculturists and manufacturers,
the land-owner received, as rent o f land, a value o f 10 1. Suppose
this rent to have been paid one half in raw produce, and the other
half in manufactures; -

on the division o f the producers into the

tw o classes o f agriculturists and manufacturers... In practice, how e
ver, it w ou ld be fou nd m ore convenient for the cultivators o f the
land, to pay the rent, and to charge it on their produce, when
exchanging it against the produce o f the labour o f the manufactu
rers; so as to divide the payment into tw o equitable proportions
between the tw o classes, and to leave wages and profits equal in
each department.”

(Thom as H opkins,

„E con om ical

Enquiries

re

lative to the Laws which regulate Rent, P rofit...” , L ondon 1822,
p. 26)
775 „I t w ill be observed that we consider the owner and farmer always
as on e and tb e sam e person... Such it is in the United States."
СH [en ry] C [harles] Carey, „T h e Past, the Present and the Future” ,
Philadelphia 1848, p. 97, note)
775 „...m an [...] is always going from a p oor soil to better, and then
returning on his footsteps to the original p o o r one, and turning
up the marl or the lim e; and so on, in continued succession...
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and [>..] at each step in this course, he is making a better machine...”
Сibidem , p. 12 8/129)
775 „...capital

may

be

invested

in agriculture

with

m ore

advantage

than in engines, because the last are only o f, equal, whereas the
other is o f superior pow er.” (ibidem , p. 129)
775 „T h e gain from

its use is the wages o f

[...]

labour, minus the

loss by deterioration o f the machine. Labour applied to fashioning
the earth produces wages, plus the gain by im provement o f the
machine.” (ibidem , p. 129)
775 „ А piece o f land that yields 1. 100 per annum w ill sell..|.” (ibidem ,
p. 130)
775 ,,.4-the buyer o f the first knows that it w ill pay him wages and
interest, plus the increase o f its value by use. T he buyer o f the
other knows it w ill give him wages and interest, minus the dim i
nution in its value by use [...](. T he one buys a machine that im pro
ves by use. T he other, one that deteriorates with use..;. T he one
is a machine upon which new capital and labour may be expended
with constantly increasing return; w hile upon the other no such
expenditure can be m ade.” (ibidem , p. 131)
776 „...to

increase

rent

ultimately.

T b e increased

capital,

which

is

em ployed in consequence o f the opportunity o f making great tem
porary profits, can seldom o r ev e r b e entirely rem oved from the
land, at th e expiration o f the current lea ses; and

on the renewal

o f these leases, the landlord feels the benefit o f it in the increase
o f his rents.”

(T [hom as] R[obert\ Malthus, „ A n Inquiry into the

Nature and Progress o f Rent...” , L ondon 1815, p. 26)
778 „ I f, until the prevalence o f the late high prices, arable land in
general bore but litfle rent, chiefly by reason o f the acknow ledged
necessity o f frequen t fa llow s; the rents must be again reduced, to
adm it o f a return to the same system.”

(J[ames\ D[eacon\ H um e,

„Thoughts on the C orn-L aw s...” , L ondon 1815, p. 72)
778 ,,.<a diminishing
population

surface

multiplies.^.”

suffices

to

supply man

(XThomas H od gskin],

with

„T h e

fo o d

natural

artificial Right o f Property contrasted...” , L ondon 1832, p. 69)

as
and

PRZYPISY

1 Po ukończeniu obszernego rozdziału pq. „T e o rie pracy produkcyjnej
i nieprodukcyjnej” i po napisaniu dalszych trzech rozdziałów , które
ze w zględu na swój charakter stanowią uzupełnienie działu o fizjokratach

(są

one

pośw ięcone

N eckerow i,

„T a bleau

Quesnaya i L inguetow i), Marks powinien

był

planem

o

przystąpić d o

opracowania

działu

econom ique”

zgodnie ze

Ricardzie.

swym

Jednakże

Marks nie o d razu zabrał się d o tej pracy. Po rozdziale o Linguecie
zaczął pisać rozdział o Brayu. N astąpiło to w idocznie w związku
z tym, że w rozdziale o Linguecie wskazał on na „kilku pisarzy
socjalistycznych” , o których „zam ierzał m ów ić w niniejszym przeglą
d zie” (patrz „T e o r ie wartości d oda tkow ej” w : M arks-E n gels, D z ie
ła, t. 26 (część pierwsza), str. 39 2). O d pow ied n io d o tego Marks
w planie spisu rzeczy zeszytu X

przekreśli! w nagłówku rozdzia

łu „ f ”

(nagłówek ten znajduje się bezpośrednio p o nagłówku roz

działu

„e”

-

„Lin gu et” )

napisane przedtem

nazwisko

„R ica rd o”

i wpisał zamiast niego „B ray” (patrz tamże, stq. 3 ). R ozdział o Brayu
nie został jednak

ukończony.

Marks

postanowił

później

od łożyć

analizę poglądów Braya d o rozdziału zatytułowanego „Przeciw nicy
ekonom istów ” .
K ied y Marks zaczął pisać rozdział o Brayu, zamierzał rozpocząć
dział o R icardzie o d następnego rozdziału „ g ” . A le i tym razem
przekreślił w nagłówku nazwisko „R ica rd o ” . R ozdziałem „ g ” stała
się „D y gresja” , zatytułowana „P an Rodbertus. N ow a teoria renty
gruntowej” .
Pracę nad rozdziałem o Rodbertusie Marks rozpoczął w czerwcu
1862 ą W liście z dnia 2 czerwca 1862 r. Ferdynand Lassalle przy
pomina M arksow i: „M usisz mi... na początku października odesłać...
również książki, które Ci pożyczyłem (Rodbertusa, Roschera i in .)”
(patrz „A u s dcm literarischen Nachlass von K arl M arx, Friedrich
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Engels und Ferdinand Lassalle” . Herausgegeben von Franz Mehring.
Т ош IV . Stuttgart 1902, str. 35 5). W id oczn ie p od w pływem tego
listu Marks zabrał się niezwłocznie d o pracy nad rozdziałem o R o d 
bertusie. A le istniały też pow ażne pobudki wewnętrzne, które spra
wiły, ż e Marks podd ał krytycznej analizie przede wszystkim R od ber
tusową teorię renty gruntowej.
Jak wynika z listów M arksa (patrz M arks i Engels, Listy o „ K a 
pitale” , W arszawa 19 57), był on już podów czas zupełnie świadom
tego, na czym

polegają błędy Ricardowskiej

teorii renty grunto

wej. Z a jedną z największych w ad Ricardowskiej teorii renty grun
tow ej

Marks

„L iście

uważał

socjalnym

brak

do

v on

pojęcia

renty

Kirchmanna”

absolutnej.
R odbertus

W

trzecim

przedsięwziął

próbę analizy tego pojęcia. Zanim M arks przystąpił d o specjalnego
rozpatrzenia R icardowskiej teorii renty gruntowej, podd ał w niniej
szej „D y gresji” tę próbę Rodbertusa szczegółow ej analizie krytycz
nej. - 3.
* Marks ma tu na myśli swoją, skierowaną przeciw Proudhonow i,
rozprawę '„M isere de la Philosophie...”
„W łasność

ziemska,

czyli

renta” ) .

(§

4 drugiego rozd zia łu :

(Patrz

M arks-E n gels,

D zieła,

t. 4, str 180). - 9.
* Przez „m aterial surow y”

Marks rozumie tu taki przedm iot pracy,

który nie uległ żadnej zmianie za pośrednictwem pracy, lecz dany
jest przez naturę. W e wszystkich innych wypadkach Marks w rę
kopisie z lat 1861/6 3 używa terminu „m ateriał surowy” w znacze
niu sformułowanym w rozdziale piątym I tomu „K ap itału ” , czyli
w znaczeniu takiego przedmiotu pracy, który „sam jest już produk
tem pracy” (patrz „K a p ita ł” , t. I w : M arks-E n gels, D zieła, t. 23,
str. 210). „P rzedm iot pracy jest tylko w tedy surowym materiałem,
kiedy za pośrednictwem

pracy uległ już jakiejś zmianie”

(tamże,

str. 20 7).
T o odstępstwo o d ścisłego znaczenia terminu „material surowy”
tłumaczy się w
Marks

posługuje

danym
się

wypadku tym, że krytykując

niekiedy w

celach

Rodbertusa,

polemicznych

właściwym

R odbertusow i sposobem wyrażania się. - 13.
4 W I V zeszycie sw ego rękopisu z 1861/6 3 r. (str. 149 i nasą.) Marks
określa jako
istnieje

w

„p ierw szy

obrębie

podział pra cy"

społeczeństwa

producentami tow arów , a jako
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ów

m iędzy

„drugi

podział

pracy,

niezależnymi

podział

pracy”

od
-

który
siebie

podział
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pracy w obrębie przedsiębiorstwa kapitalistycznego, w szczególno
ści w obrębie warsztatu manufaktury (porów naj „K a p ita l” , t. I w :
M arks-E ngels, D zieła, t. 23, str. 4 1 4 -4 2 5 }. 5 Są to

cytaty z książki Thom asa Charlesa

15.
Banfielda

„T h e

O rga

nization o f Industry...” , która w 1848 r. ukazała się w Londynie
w drugim wydaniu (str. 40 i 4 2 ). - 1 6 .
6 Terminu „cen a kosztu”

(„K ostenpreis”

lub „K ostpreis” , „co st pri

ce” ) używa Marks w trzech różnych znaczeniach: 1. w znaczeniu
kosztów produkcji dla kapitalisty (c +

v ), 2. w znaczeniu „ im 

manentnych kosztów produkcji” towaru (c -f- v -f- m ), które p o 
krywają się z wartością towaru, i 3. w znaczeniu ceny produkcji
(c +

v

+

przeciętny zysk). W

d oda tkow ej”
niu drugim -

części pierwszej „T e o rii wartości

(por. np. str. 77) termin ten został użyty w znacze
immanentnych kosztów produkcji. W

trzeciej części

„T eorii wartości d oda tkow ej” terminu i,,Kostenpreis” używa Marks
raz w znaczeniu ceny produkcji, raz w znaczeniu kosztów produkcji
dla kapitalisty, tzn. с -(- v.
T rojakie użycie terminu „K ostenpreis” tłumaczy się tym, że w y
raz

„K osten ”

używany

bywał

w

ekonom ii

politycznej

w

trzech

znaczeniach, co podkreśla Marks w trzeciej części „T e o rii wartości
d odatkow ej”

(str. 7 8 8 -7 9 0 i 928 rękopisu z lat 1 8 6 1 -1 8 6 3 ): 1. w

znaczeniu nakładów kapitalisty, 2. w

znaczeniu ceny w yłożonego

kapitału plus zysk przeciętny i 3. w znaczeniu realnych (czyli im
manentnych) kosztów produkcji towaru.
W

wulgarnym znaczeniu terminu „kbszty produkcji”

używa p o 

nadto J.-B. Say, określając koszty produkcji jako „to , co się płaci
za usługi produkcyjne pracy, kapitału i ziem i”

(J.-B. Say, „Traite

d ’econom ie politique” , w yd. drugie, t. II, Paris 1814, str. 45 3).

- 20 .

7 Pojęcia „okres produkcji”

(w znaczeniu okresu, który oprócz czasu

pracy obejm uje też czas, w którego przebiegu przedm iot pracy p od 
dany jest wyłącznemu oddziaływaniu procesów naturalnych) i „ o kres roboczy ” bądź też „czas produkcji” i „czas pracy” Marks roz
winął szczegółow o w
trzynasty:

II

tomie

„C zas produkcji” . O

„K ap itału ” , dział

drugi, rozdział

różnicy m iędzy czasem

produkcji

a czasem pracy w rolnictwie patrz też „G rundrisse der Kritik der
politischen O ekonom ie” , Berlin 1953, str. 5 6 0 -5 6 2 . 8 T ę charakterystykę kapitalistów

jako w rogo d o

siebie

22.
usposobio
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nych

konkurentów,

a

zarazem

„pob ra tym ców ” ,

w III tom ie „K ap itału ” . Rozpatrując

proces

Marks

uzasadnił

wyrównywania

Stóp

zysku, w którym to procesie „każd y poszczególny kapitalista -

jak

i og ół kapitalistów w każdej poszczególnej sferze produkcji -

za

interesowany jest w wyzysku całej klasy robotniczej przez cały ka
pitał i w stopniu tego wyzysku” , Marks pisał: „W yk azan o tu w ięc
z matematyczną dokładnością, dlaczego kapitaliści, choć nie darzą
się nawzajem braterskimi uczuciami konkurując ze sobą, występują
jednak w obec

całej

związek m asonów ”

klasy robotniczej

solidarnie,

niby

prawdziwy

(„K a p ita ł” , t. III, cz. I, W arszawa 1957, str.

210 i 21 2). - 24.
9 P.J. Stirling, „T h e Philosophy o f T ra d e ; or, Outlines o f a Theory
o f Profits and Prices...” , Edinburgh 1846, str. 209/21Q. -

28.

10 G . O p d yke, „ A Treatise o f Political E conom y” , N ew Y ork 1851.
str. 60. - 29.
11 Marks ma na myśli książkę Francisa W illiam a N ewm ana „Lectures
on Political E conom y” , L ondon 1851|. N a str. 155 tej książki N ew 
man pisze:

jeżeli obserwuje się większość tych farm erów, którzy

nie są biedni i których należy bezsprzecznie uważać za kapitalistów,
to musimy dojść d o wniosku, że

umiłowanie życia

na wsi każe

im poprzestawać (w stałej przeciętnej) na mniejszym zysku niż zysk,
którego m ogliby się spodziew ać stosując taki sam kapitał w innych
przedsiębiorstwach” . - 34.
12 W

rękopisie następuje tu notatka, w której Marks pisze tytułem

przykładu o plantatorze bawełny, właścicielu przędzalni i właści
cielu tkalni. O d sprawy zysku, który każdy z nich osiąga z osobna,
Marks przechodzi d o roztrząsań o w ielkości zysku, zakładając, ż e
właściciel tkalni jest zarazem właścicielem przędzalni i plantatorem
bawełny. Marks nie był jednak zadow olon y z tego, co napisali N ie
dokończył w ięc notatki, przekreślił ją i dał potem przytoczone przez
nas w tekście ściślejsze sform ułowanie swej myśli. - 48.
18 M arks ma tu na myśli sw oją obszerną dygresję poświęconą Johnowi
Stuartowi M illow i. Zn ajdu je się ona w zeszytach V II i V III (str.
3 1 9 -3 4 5 jego rękopisu z lat 1 8 6 1 /6 3 ). Z god n ie ze spisem treści
sporządzonym przez Marksa i wskazówką zamieszczoną w zeszycie
V II rękopisu (str. 31 9), ustęp o Johnie Stuarcie M illu będzie o g ło 
szony w trzeciej części „T e o rii wartości d oda tkow ej” , w rozdziale
o rozkładzie szkoły Ricarda- - 48.
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14 Patrz

„T e o r ie

wartości

d odatkow ej”

w:

M arks-E ngels,

t. 26 (część pierwsza), str. 131 i 2 3 0 -2 3 1

D zieła,

oraz rozdział czwarty,

część 10, „W ym iana dochodu i kapitału” . - 48.
15 Marks ma tu na myśli trzecią część swego studium o „K ap itale w
og ó le ” , z którego w yrósł potem III tom „K apitału” . -

48, 210.

16 Marks p ow ołuje się tu na X II zeszyt swoich w yciągów z tekstów
ekonom icznych.

Na

okładce

zeszytu

napisał

on:

„L on d y n

1851,

lipiec”). Marks ma na myśli znajdujący się na 14 str. X II zeszytu
ustęp

książki Thom asa

Hopkinsa

pt.

„E con om ical

Enquiries

re

lative to the Laws which regulate Rent, Profit, W ages, and the
V alu e o f M on ey” (L ond on 1822). Ustęp ten Marks przepisał potem
na okładce X III zeszytu swego rękopisu z 1861/63 r. (str. 669 b ).
Ustęp ten zamieszczony jest na str. 774 niniejszego tomu. -

57,

774.
17 O wpływ ie cen surowca na przemysł poddający ten surowiec o b rób 
ce m ów i Marks w e wspomnianej w przypisie 13 obszernej dygresji
o J. St. M illu

(str. 3 3 5 -3 3 9

rękopisu), którą zgodnie z sugestią

Marksa przeniesiono w niniejszym wydaniu do części trzeciej „ T e 
orii wartości d oda tkow ej” , do rozdziału o rozpadzie szkoły Ricarda.
- 70.
18 T o

wyrażenie Malthusa

(Malthus, „Principles o f Political E co n o 

m y” , wyd. drugie, L ondon 1836, str. 268) cytuje i analizuje Marks
w rozdziale „ T , R. Malthus”

(patrz część trzecią „T e o rii wartości

d odatkow ej” ). - 75.
19 Marks ma na myśli przykład przytoczony przez siebie w zeszycieV III swego rękopisu

(str. 33 5 /3 3 6 ) w obszernej dygresji pośw ię

conej Johnowi Stuartowi M illow i. N a temat tej dygresji patrz przy
pis 13. - 84.
20 Patrz tom niniejszy, str. 83|. - 89.
21

Patrz M arks-E ngels,

D zieła, tom 26 (część

pierwsza), str.

245-

Marks w prow adził

„n ie 

-2 7 1 . - 91.
22 D o

przytoczonego

cytatu z

Rodbertusa

zbędne zmiany” , które wynikają z nie uwzględnionej przez R o d 
bertusa okoliczności, że wartość maszyn i innych środków produkcji
z taką samą koniecznością w chodzi d o produktu rolnego,

jak i w ar

tość surow ców rolnych w chodzi do produktu przemysłowego.

W tej

postaci, w której ustęp ten znajduje się u Rodbertusa, Marks przy-
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toczył go wyżej na str. 6 0 -6 1 . N ie bez ironii Marks używa terminu
„w artość maszyn”
sowej

(„M aschinenw ert” ) , w zorując się na

„w artości materiału”

(„M aterialw ert” ) .

Rodbertu-

W szystkie wyrazy

w prow adzone przez Marksa są w tekście złożone drukiem rozstrze
lonym. - 92.
23 Patrz M arks-E n gels, D zieła, tom 26

(część pierwsza),

str. 2 4 5 -

(część pierwsza),

str. 2 5 0 -

-2 7 1 . - 95.
24 Patrz M arks-E n gels,

D zieła, tom 26

- 2 6 1|. - 95.
25 Patrz tom niniejszy, str. 432. - 103.
28 W

rękopisie następuje tu wstawiona przez M arksa krótka notatka

o kapitale jako „th e legalized reflexion to others p eople labour”
[„zalegalizow anym odbiciu cudzej pracy” ]. N otatkę tę Marks ujął
w klamry i zaopatrzył w e wskazówkę, że należy ją umieścić gdzie
indziej, zakłóca ona bow iem wątek jego w y w od ów . O w ą notatkę
czytelnik znajdzie w form ie odsyłacza na str. 29. — 111.
27 W tym ustępie, który zawiera dociekania Marksa na temat zależno
ści sumy rent (renty absolutnej i renty różniczkow ej) o d względnej
urodzajności gleby, bierze on za punkt wyjścia doraźne przypusz
czenie, że suma renty jest wprost proporcjonalna d o urodzajności
gleby

(w tym znaczeniu, że jeżeli jakakolwiek kategoria gruntów

jest o jedną piątą urodzajniejsza o d innej, to i suma renty osiąganej
w tej kategorii jest o jedną piątą większa o d renty, którą uzyskuje
się na gruntach mniej urodzajnej kategorii). Kontynuując te bada
nia, Marks nie ucieka się już do pow yższego przypuszczenia i daje
ścisłe sform ułowanie zależności sumy renty od względnej urodzaj
ności gleby.
Jeżeli w

myśl tych

dalszych

wyjaśnień

Marksa

obliczyć

sumę

renty w kategoriach II, III i IV , biorąc przy tym za punkt wyjścia
liczbę kwarterów przynoszonych przez grunty wym ienionych kate
gorii i sprzedawanych w e wszystkich kategoriach p o takiej samej
cenie wynoszącej 4/з f. szt. za kwarter, to w kategorii II otrzymamy
34 f. sztt, w kategorii III f.

624/s f. szt. i w kategorii I V -

szt. Obliczenia dokonyw a się w następujący sposób:

9 7 9/25

ponieważ

grunty kategorii II są o Ve urodzajniejsze o d gruntów kategorii I,
to przynoszą one 360 +

72, tzn. 432 kwartery, które sprzedaje się

za 4S2/s f. szt., czyli za 144 f. szt). W tej sumie 110 f. szt. stanowi
koszty produkcji plus przeciętny zysk; na rentę gruntową (absolutną
900

PrZу pi* У

i różniczkow ą) pozostają 34 f. szt. Tak samo dokonyw a się o b li
czenia w kategorii III i IV .
Ścisłą m etodę obliczania sumy renty Marks stosuje szeroko w
rozdziale X II („T a b lice renty różniczkowej oraz ich objaśnienie” ),
ale m etoda ta zarysowuje się już w niniejszym rozdziale V III. Tak
więc na s№. 123 M arks powtarza przytoczoną na str. 115 sumę
177/25 f. szt. jako wyraz pieniężny renty w kategorii IV i podaje
kw otę 7 7/25 f. szt. jako rentę różniczkową w tej samej kategorii,
wskazując tym samym właściwą drogę d o określania renty różnicz
kow ej w IV kategorii, a m ianow icie: 207®/i5 f. szt. =

120 f. szt. =

87®/25 f. szt. Jeżeli d o tej sumy d odać 10 f. szt. renty a b so

lutnej, to łączna renta kategorii I V będzie wynosiła 97®/25 £. szt.,
co zupełnie zgadza się z następującymi potem konkluzjami M ark
sa. - 115.
28 T ezę tę Storch foftnułuje na str. 7 8 /7 9 drugiego tomu swej pracy
„C ou rs d’ econom ie politique...” , S t.-P ćtersbourg 1815. O tym p o 
glądzie Storcha M arks wspom ina też w III tom ie „K ap itału ”
I, W arszawa
2 2 5 /2 2 6 ). -

1957,

str.

1 9 5/19 6 i

cz. II, W arszawa

(cz.

1959, str.

115, 371.

29 W odsyłaczu 3 0 d o 10 rozdziału Ш

tomu „K apitału”

(cz. I, W a r

szawa 1957, str. 19 5/19 6) Marks pisze, że w sprawie wartości ryn
kow ej produktów rolnych obaj, zarów no R icardo, jak i Storch, „m a 
ją rację i obaj jej nie mają i że obaj zupełnie pominęli wypadek
pośredni” . - 120.
30 Patrz

M arks-E n gels,

D zieła,

t.

26

(część

pierwsza),

stu.

4 3 -6 3

i 7 6 -7 9 . - 125.
31 Patrz tom niniejszy, str. 406. - 127.
82 Powiększenie w ysokości renty jest tylko pozorne w tym sensie, że
ma ono za sw oją podstaw ę „fałszyw ą wartość spoleczną” i. N a ten
temat pisze Marks w yczerpująco w III tom ie „K apitału”
dziale trzydziestym dziewiątym. -

w roz

128.

38 Marks nie daje tu dokładnego obliczenia. Jeżeli chce się w ogólnych
zarysach

zilustrować

tezę, że

wytworzenie

produktu

cztery

razy

większego o d produktu gruntów kategorii I wym aga przy rów no
czesnej uprawie gruntów wszystkich
w ydatków , niż

czterech kategorii mniejszych

w ym agałoby wytworzenie

ich

na

gruntach

samej

tylko kategorii I, to wystarczy, aby liczby, które wyrażają koszty
w każdej z tych czterech kategorii oddzielnie, stanowiły linię zstęp-
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ną.

Pragnąc

uprościć

sprawę,

Marks

bierze

tutaj

okrągłe

liczby

100, 90, 80, 70.
Przy dokładnym obliczeniu otrzymamy inne liczby. Jeżeli na przy
kład przypuścimy, że ilość produktu w kategorii I równa się 330
buszlom, to w kategorii II, w której urodzajność jest o jedną piątą
większa, ilość produktu będzie równała się 396 buszlom przy na
kładzie kosztów w w ysokości 100 f. szt.; wytworzenie 330 buszli
na gruntach kategorii II będzie w tedy kosztow ało
100 X 330
--------------------396

= 8 3 ‘ /з f. szt. - 128.

84 Ustęp ten, który M arks umieścił w nawiasie, znajduje się w ręko
pisie o dw a akapity niżej
do

krótkiej

(na tej samej 494 stronicy), włączony

dygresji historycznej

poświęconej

poglądom

Petty’ego

i D ’Avenanta w sprawie zmian wielkości renty. Ustęp ujęty przez
Marksa *w nawias łączy się pod względem treści z jego poprzed
nimi rozważaniami na temat stosunku m iędzy produkcyjnością rol
nictwa a produkcyjnością przemysłu. — 133.
85 C hodzi o pracę Andersona „ A n Enquiry into the Nature o f the
Corn

Laws, with

a V ie w

to

the

new

Corn

Bill

proposed

for

Scotland” , Edinburgh 1777;. - 135.
86 Marks ma na myśli wydane w

1776 r. w Londynie dwutom owe

d zieło A dam a Smitha „ A n Inquiry into the Nature and Causes o f
the W ealth o f N ations” . - 135.
87 C hodzi o przedm ow ę Ricarda d o pierwszego wydania jego dzieła
„ O n the Principles o f Political E conom y, and T axation” , które w
1817 r. ukazało się w Londynie. - 136.
38 C hodzi o

książkę Malthusa

„A n

Essay on the Principle o f

P o

pulation;;..” , która ukazała się anonim ow o w 1798 r. w Londynie.
-1 3 6 .
89 Marks ma tu na myśli wydaną anonim ow o w 1876 r. w Londynie
książkę Josepha T ow nsenda „ A Dissertation on the P oor Laws...” ,
którą Marks cytuje w zeszycie III swego rękopisu (str. 112/113)
w dziale „A bsolutna wartość dodatk ow a’ ). - 136.
40 Patrz tom niniejszy, str. 177 i nast. - 138.
41 Patrz przypis 38. - 141.
42 C hodzi o wydane w 1815 ę. w Londynie broszury Malthusa; „T h e
Grounds o f an O pinion' on the Policy o f Restricting the Impor-
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tation o f Foreign C orn...” oraz „ A n Inquiry into the Nature and
Progress o f Rent...” - 141.
48 C hodzi o ustawy zbożow e z 1815 с., które zakazywały importu z b o
ża do A nglii dopóty, d opók i cena zboża w samej A nglii wynosiła
poniżej 80 szył. za kwarter. -

141.

44 Jest to aluzja d o wulgarnego ekonomisty W ilhelm a Roschera, pro
fesora uniwersytetu w Lipsku. - 143.
45 W

rękopisie następuje tu krótka wstawka, w której Marks prze

ciwstawia pogląd Ricarda na poziom płacy roboczej poglądow i M al
thusa na tę sprawę. W staw kę tę znajdujemy w odsyłaczu na str.
143|. -

144.

48 Marks ma na myśli pracę Johna Ramsaya M cC ullocha „T h e L ite
rature o f Political E conom y...” , która ukazała się w

1845

r. w

Londynie. - 145.
47 M arks nadaje Roscherowi imię greckiego historyka Tucydydesa w
związku z tym, że „pan profesor Roscher” , jak pisze Marks w X V
zeszycie swego rękopisu (str. 9 2 2 ), „obw ieścił skromnie, że jest T ucydydesem ekonom ii politycznej” . Pretensjonalna wzmianka Roschera
o Tucydydesie znajduje się w przedm ow ie d o jego „P odstaw eko
nom ii politycznej” . - 145.
48 Marks ma na myśli wydaną w
pracę Edw arda W esta

1815 r. anonim ow o w Londynie

„Essay on the A pplication

o f Capital to

L a n d j.” , jak i wydaną w tym samym roku rozprawę D avid a R i
carda „ A n Essay on the Influence o f a lo w Price o f Corn on the
Profits o f S tock s.” - 147.
49 M ow a tu jest o książce Thom asa Hopkinsa „E con om ical Enquiries
relative to the Laws which regulate Rent, Profit, W ages, and the
V alu e o f M oney” , L ondon 1822. O d pow ied n i ustęp tej pracy Marks
przytacza niżej (str. 171). - 151.
50 C hodzi o

legendarne wejście d o

podziem nego królestwa Hadesa.

M ieścić się on o m iało nad kraterowym jezorem A vern o (w Italii),
które w starożytności zion ęło trującymi oparami. - 157.
51 Marks nie powraca już na stronicach „T e o rii wartości d oda tkow ej”
d o analizy tych p oglą d ów Roschera. W trzeciej części „T e o r ii” , w
rozdziale

zatytułowanym

„R ozk ła d

szkoły

R icarda” , p oddaje

on

jednak szczegółowej krytyce analogiczne wulgarne poglądy M cC ul
locha. P odobnie jak poglądy Roschera, powstały one pod silnym
wpływem

apologetycznej

koncepcji

„usług

produkcyjnych” ,

którą
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wysunął Jean-Baptiste Say i o której Marks w ypow iada się w na
stępnym dziale. W odsyłaczu 22 w rozdziale szóstym I tomu „ K a 
pitału”

Marks wzmiankuje o

poglądzie Roschera na naturę jako

na jedn o ze źródeł wartości. Patrz też III tom „K ap itału ”
W arszawa 1959, str. 4 0 7 /4 0 8 ). 52 O

(cz. II.

158.

enclosures [grodzeniach] ziem gminnych w Anglii m ów i Marks

w I tom ie „K apitału”
8 6 1 -8 6 5 ). -

(patrz M arks-E n gels, D zieła, tom 23, str.

176.

58 James Anderson cytuje to zdanie z przekładu francuskiego wydanej
w 1567 r. w W enecji książki W łoch a Cam illo T arello da Lonato
„R ic o r d o

d ’Agricoltura”

[„S zk ice o

rolnictw ie” ].

Stw ierdzono, że

książka ukazała się w

12 wydaniach: w W enecji w latach 1567,

1609,

w

1704

i

1722;

M antui

w

latach

1577,

1585,

1622.

1735; w T reviso w latach 1601, 1 7 3 1 ; w Bergamo w 1736 r .; w
M ediolanie w 1816 q. Anderson pow ołuje się na pierwsze wydanie
mantuańskie i cytuje przekład francuski tej książki, wydany przez
S ocićtć econom ique w Bernie. - 178.
54 Patrz M arks-E n gels,
-9 0 . -

D zieła,

tom

26

(część

pierwsza),

str.

79-

186.

55 J. M ili, „Elem ents o f Political E conom y” , L ondon 1821, str. 198
53 W

188.
dwudziestym czwartym rozdziale I tomu „K apitału”

Marks pi

sze, że m iędzy 1801 a 1831 r. angielskiej ludności wiejskiej zra
bow ano 3 511 770 akrów gruntów gminnych, „k tóre uchwałą par
lamentu landlordow ie sami sobie podarow ali” . - 195.
57 Patrz M arks-E n gels, D zieła, tom 4, str. 183. - 197.
38 Tam że, str. 186.

- 197.

83 Tam że, str. 189.

- 197.

80 Tam że, str^183.

- 197.

81 Przez „m aszyny rolnicze” R odbertus
dem urodzajności kategorie gruntów.

rozumie

tu różne pod w zglę

Porów nanie kategorii gruntów

z maszynami różnej efektywności Rodbertus zapożyczył u M althu
sa. - 197.
82 Term in „K o s te n p r e is " [„c e n a
czeniu „ Produktionspreis“
-

200 .

k o s z tu "] został użyty tutaj w zna

[„ k o s z tó w

p rod u kcji"].

Por.

przypis 6.

83 Patrz tom niniejszy, str. 179. - 200.
84 A dam
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Smith,
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Causes

of

the
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W ealth o f Nations. W ith N otes and an additional Volunten, by
D a v id Buchanan” . T om

II, Edinburgh

1814,

str.

55. N otkę

chanana cytuje się według R icardo „ O n the Principles

Bu

o f Political

E conom y, and T axation” , wydi. trzecie, L ondon 1821, str. 66, przy
pis. - 201.
65 Por. tom niniejszy, str. 29. - 201.
68 Por. tom niniejszy,

str> 29, 1 6 9 -1 7 0 . - 202.

87 Patrz Jean-Baptiste Say, „T raite d ’econom ie politique...” , wydanie
piąte, t. I, Paryż 1826, str. L X X X III d o L X X X T V

(a lb o : w yda

nie szóste, Paryż 1841, str. 41X - 206.
68 D o 12 rozdziałów (V I I I -X V I I I i X X I X ), które w książce Ricarda
pośw ięcone

są podatkom

we

właściwym

znaczeniu

Marks dołączył jeszcze rozdziały X X II i X X III
zow e i zakazy przywozu”

oraz

„O

tego

wyrazu,

(„P rem ie

premiach o d

w y w o

produkcji” ), w

których również poruszone są sprawy opodatkow ania. W myśl te
orii Ricarda premie płaci się z funduszu, który powstaje z tych
lub owych podatków wymierzanych ludności. - 207.
19 Przez „środki utrzymania, które w chodzą do konsumpcji w o g ó le ” ,
Marks rozumie tu z jednej strony indywidualne środki konsumpcji
robotników , a z drugiej
dla

maszyn

środki

strony materiały pom ocnicze,

konsumpcji

przemysłowej

(jak

stanowiące

w ęgiel,

smary

itp.). - 216.
70 T u i w wielu innych miejscach tej książki Marks określa jako cen ę
kosztu (K o sten p reis) to, co w „K ap itale”

określa jako cen ę p ro

dukcji (Produktionspreis) (w yłożony kapitał plus przeciętny zysk)
Por. przypis 6. - 217.
71 Przeciętny zysk tylko wtedy wynosi 20s/2e% , kiedy fabrykant i far
mer wykładają jednakow e kapitały. Jeżeli jednak uwzględnić róż
nicę w ielkości w yłożonych kapitałów : 800 f. szt. u farmera i 1300
f. szt). u fabrykanta (razem 2100 f. szt.), to przy łącznym zysku obu
(wynoszącym 400 f. szt.) przeciętny zysk równa s ię '
400 X 100
------------------ =

2100

72 O

19721% . - 233.

poglądach Torrensa, Jamesa M illa i M cC ullocha patrz o d p o 

w iednie działy trzeciej części „T e o rii wartości dodatk ow ej” . -

239.

78 Patrz tom niniejszy, str, 7 2 1 -7 2 3 . - 247.
74 Przez

„liczebność lub wzajem ny stosunek wielkości”

różnych

ka
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tegorii Marks rozumie tu ilość produktów , które każda z tych ka
tegorii dostarcza na rynek. - 257.
75 Marks pow ołuje się tu na wydaną w Londynie w 1841 r. książkę
Thomasa C orbeta „A n Inquiry into the Causes and M odes o f
W ealth o f Individuals...” . W

the

książce tej C orbet utrzymuje, że w

przemyśle ceny regulowane są przez te towary, które

produkuje

się w najlepszych warunkach i które, jego zdaniem, stanowią w ła
śnie przeważną większość wszystkich tow arów danego rodzaju (patrz
stq. 4 2 -4 4 książki C orbeta). — 257.
78 Patrz dziewiąty rozdział niniejszego tomu, str. 146/147. 77 Zakłada się, że przeciętna stopa zysku wynosi 1 0 % . -

264.

275.

78 Patrz tom niniejszy, str. 721 i nast. - 285.
79 M arksowi chodzi tu o wydaną w 1770 r. w D ublinie książkę Ja
mesa Steuarta „ A n Inquiry into the Principles o f Political O e c o nom y...” , tom I. Steuart opisuje w niej proces wyodrębniania się
miasta ze wsi, któremu to procesow i towarzyszyła przemiana rol
nictwa w jedną z gałęzi przedsiębiorczości, intensyfikacja pracy w
rolnictwie oraz wyzucie z własności ludności wiejskiej. -

292.

80 Patrz tom niniejszy, str. 287. - 301.
81 Patrz tom niniejszy, str. 209. - 308.
82 T ezę,

według

której

łączna

suma

renty

(renta

absolutna

razem

z rentą różniczkową) równa się różnicy między wartością rynkową
a ceną kosztu, Marks rozpatruje szczegółow o w dalszym ciągu ni
niejszego tomu. - 326.
83 le/os f. szt. uzyskano tutaj
tony węgla =

przez od jęcie

indywidualnej

l 3/s f. szt. o d jej now ej ceny rynkowej. -

wartości
326.

84 Poprzednie przykłady nie dotyczyły rolnictwa, lecz eksploatacji k o 
palni węgla o

różnej wydajności.

A le wszystko,

co

pow iedziano

o tych kopalniach, można zastosować też w rolnictwie d o gruntów
o różnej urodzajności. - 327.
85 Terminem wartość różniczkow a Marks -

jak to wyjaśnia dalej -

oznacza różnicę m iędzy wartością rynkową a wartością indywidu
alną. W artość różniczkową Marks określa w stosunku d o jednostki
miary produktu, rentę różniczkową natomiast łe g o

produktu

w ytw orzonego

rynkowa jednostki miary

w

danej

produktu

w stosunku d o ca

kategorii.

jest większa

K ied y
od

jej

wartość
wartości

indywidualnej, różnica będzie w ielkością dodatnią, kiedy natomiast
wartość rynkowa jest mniejsza o d wartości indywidualnej, różnica
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będzie stanowiła w ielkość ujemną. Stąd też biorą się znaki -j- i - ,
umieszczone przez Marksa w zestawieniu na str. 574 jego rękopisu
(patrz w kładkę m iędzy str. 3 3 2 -3 3 3 ).
W

tablicach C, D

i E na str. 572 rękopisu

(str. 331)

Marks

umieszcza znaki -|- i — przed liczbami, które wyrażają w funtach
szterlingów
С

w ielkość

umieści! on

, , - 9 9/is

f.

w

renty

rubryce

różniczkowej.
„renta

Na

przykład

różniczkowa”

szt.” . Oznacza to, że w

w

tablicy

w ielkość

ujemną

danym wypadku

urodzajność

gruntów kategorii I jest tak mala, iż przy istniejącej wartości ryn
kow ej grunty tej kategorii nie tylko nie przynoszą renty różnicz
kow ej, ale nawet renta absolutna spada tu znacznie niżej swej nor
malnej w ielkości. W wypadku I С renta absolutna wynosi łącznie
zaledw ie 1°/i* f. szt., czyli jest o 9 9/is f. szt. niższa o d swej nor
malnej wielkości, która w danym przykładzie wynosi 10 f. szt.
W zestawieniu znajdującym się na str. 574 rękopisu Marks w y 
raża

to

samo

zjawisko

ujemnej

renty

różniczkowej

za

pom ocą

ujemnej wartości różniczkowej i w takich wypadkach wstawia po
prostu d o rubryki „renta różniczkowa”
tu brak dodatniej renty różniczkowej

cyfrę „ 0 ” , która oznacza
(ujemną rentę różniczkową

ujawnia od pow iednie zmniejszenie się renty absolutnej, które o d 
zwierciedla

rubryka

ujemnych d o

rubryki

„renta

absolutna” ) .

Przeniesienie

„w artość różniczkowa”

ność, która powstała w

wielkości

usuwa tę niedogod

tablicy С na str. 572 rękopisu Marksa,

kiedy zachodziła potrzeba zsumowania renty różniczkowej poszcze
gólnych

kategorii: d o

sumy wchodziły tylko

dodatnie renty róż

niczkow e poprzedzone znakiem -J-, gdy tymczasem w ielkość ujem
ną ,, - 9 s/'is f. szt.” potraktowano przy zsumowaniu rent różniczko
wych po prostu jako zero, aby w ten sposób uniknąć podw ójnego
rachunku. D latego też Marks przy obliczaniu ujemnych rent róż
niczkowych

w prow adzi!

do

swego

zestawienia

specjalną

rubrykę:

„w artość różniczkowa tony” , włączając d o niej również i ujemne
wartości różniczkowe. - 332.
86 B ezpośrednio po tych słowach Marks zamieszcza na str. 573 swego
rękopisu zestawienie tablic А , В, С i D , które zawiera wszystkie
wym ienione tu rubryki. N a następnej stronie rękopisu (574) Marks
przepisał jeszcze raz w bardziej uporządkowanej postaci wszystkie
dane zamieszczone w tablicach А , В, С i D , dołączając do nich
odpow iednie

dane tablicy E. Powstało dzięki temu jednolite ze-

58 - Marks, Engels - D zieła, t. 26
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stawienie, które czytelnik znajdzie w niniejszym tomie m iędzy str.
3 3 2 -3 3 3 . N aszkicowane przez Marksa na str. 573 rękopisu zesta
w ienie tych samych danych z tablic А , В, С i D w łączone zostało
przezeń w całości d o now ego zestawienia, w obec czego nie o d tw o 
rzono go tutaj. - 332.
87 „Z u r

Kritik der politischen

O ekon om ie” ,

1.

H eft,

Berlin

1859:

patrz M arks-E n gels, D ziela, t. 13, str. 57. - 334.
88 Patrz M arks-E n gels, D ziela, t. 26 (część pierwsza), str. 2 2 2 -2 2 8 .
- 336.
89 W

przykładzie przytoczonym

przez Marksa produkt, którego w y 

tworzenie zależne jest o d własności ziemi, w chodzi w rów nom ier
nej proporcji d o obu części składowych w yłożonego kapitału. Marks
zakłada, że w artość produktu równa się jak przedtem
że powiększył się kapitał stały (8 8c zamiast 80c -

120, mimo
wskutek p o 

drożenia surowca) i kapitał zmienny (2 2 v zamiast 20v -

wskutek

podrożenia

stać

środków

konsumpcji

robotników ).

M og ło

to

się

tylko dlatego, że przywłaszczana sobie przez kapitalistów wartość
dodatkow a zmniejszyła się z 20 d o 10. T ak ie zmniejszenie się w ar
tości dodatkow ej w ywołane zostało przez to, że renta różniczkowa
podniosła się o 10 jednostek, wzrastając na bardziej produkcyjnych
terenach w związku z przejściem d o eksploatacji mniej produkcyj
nych obszarowi- T o te ż now o w ytw orzona wartość, która jak p rzed
tem równa się 40 (gdyż sposób produkcji się nie zm ienia), ulega
tu nowemu p o d zia ło w i: 10 jednostek stanowi teraz wartość d odat
kow ą, którą zabiera kapitalista, 20 jednostek idzie na kapital zmięnny i 10 jednostek służy d o powiększenia renty różniczkow ej, które
nastąpiło wskutek powiększenia wartości kapitału stałego o 8 jed 
nostek i wartości kapitału zmiennego o
ciągu na stronicach 6 8 4 -6 8 6

rękopisu

2 jednostki. W

dalszym

Marks rozpatruje podobny

wypadek. - 352.
90 Patrz tom niniejszy, str. 356. - 359.
91 Marks

używa

tu, a niekiedy i później, terminu „P rod u ktion sk o

sten” w znaczeniu kosztów produkcji plus przeciętny zysk, czyli w
znaczeniu ceny produkcji. - 371.
92 O W akefielda teorii kolonizacji patrz M arks-E ngels, D zieła, t. 23.
str. 9 0 7 -9 1 8 . - 383.
93 Patrz tom niniejszy, str. 287, 301. - 392.
,! W
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b eli D

„odgryw a zupełnie bierną rolę”

37 2 ). T o

(patrz tom niniejszy, str.

nie kategoria I określa rynek, „le cz w brew niej kate

goria IV , III, II” (patrz tom niniejszy, str. 3 7 4 ). - 408.
95 Przez „ t b e m arket cost-price” [„ry n k o w ą cen ę kosztu” ] Marks ro
zumie ogólną cenę kosztu, która reguluje ceny rynkowe tow arów
w określonej sferze produkcji. Por. str. 151. — 409.
96 W

ostatniej rubryce tablicy odtw orzonej w e w kładce m iędzy str.

4 1 8 -4 1 9

Marks przez „re n tę absolutną”

rozumie sto p ę renty ab

solutnej. - 418.
97 Ricardo m ówiąc, że renta „tw orzy wartość” , ma to na myśli, iż
um ożliwia

ona

właścicielom

ziemskim

dysponowanie

stem wartości łącznego produktu społecznego, który carda -

tym

przyro

w edług R i

powstaje wskutek wzmagającej się trudności produkowania

tej lub ow ej części zboża. W X X X II rozdziale swej książki Ricardo
krytykuje pogląd Malthusa na rentę jako „ a clear gain and a new
creation o f riches”

[„n a czystą wygraną i now o w ytw orzone b o 

gactw o” ] i wysuwa tezę, że renta nic nie d oda je d o bogactwa spo
łeczeństwa, jako całości, lecz tylko „transfers a portion o f the v a
lue o f the corn and com m odities from their form er possessors to
the landlords”

[„przenosi część wartości zboża i tow arów z rąk

ich dawnych posiadaczy d o rąk właścicieli ziemskich” ]

(patrz D a 

vid Ricardo, „O n the Principles...” , L ondon 1821, str. 484 t 48 5).
- 440.
98 Marks ma na myśli tezę Rodbertusa, w edług której wartość su
rowca nie w chodzi w skład kosztów wytwarzania produktów rol
nych. Patrz rozdział ósmy, część 4, str. 4 3 -5 7 . - 441.
99 Patrz tom niniejszy, str. 438. - 463.
too p atr2 tom niniejszy, stu. 4 3 2 -4 3 8 . - 471.
101 O bydw a przytoczone w tym miejscu urywki dzieła Smitha Marks
cytuje nie według dokonanego

przez

Garniera

przekładu

francu

skiego, lecz według trzeciego angielskiego wydania książki D avida
Ricarda „ O n the Principles...” (L ond on 1821), str. 227 i 2 2 9 /2 3 0 .
- 476.
102 D alej w rękopisie znajduje się fragment, w którym Marks anali
zuje to, co

R icardo m ów i o

swoim własnym

W spom niany fragment, oddzielony

kreską o d

tekstu, stanowi uzupełnienie rozdziałów , w

pojm owaniu

renty.

poprzedzającego

go

których Marks rozpa

truje Ricardowską teorię renty gruntowej. Z e względu na swą treść
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fragment ten wiąże się z rozdziałem trzynastym, w którym go teżr
umieściliśmy (patrz str. 40 5).
W rękopisie p o tym fragmencie następuje ujęte w okrągły nawias,
uzupełnienie

analizy

Ricardowskiej

teorii

ceny

kosztu,

której

to

analizie Marks pośw ięcił rozdział dziesiąty. D latego też uzupełnie
nie, o którym m owa, włączyliśmy d o rozdziału dziesiątego

(patrz

str. 27 1). - 486.
103 Patrz

tom

niniejszy, stą

5 7 1 -5 7 4 i 617. - 490.

104 Patrz

tom

niniejszy, str.

255 i 401. - 492.

105 Patrz

tom

niniejszy, str.

565, - 496.

ioe w

rękopisie (str. 641) następuje potem ustęp, który dotyczy poglą

d ó w Smitha na kom orne (W ohnungsm iete). Ustęp ten został w łą
czony do rozdziału czternastego (patrz str. 4 7 5 -4 7 6 ). -

502.

107 W rękopisie (str. 6 4 2 /6 4 3 ) znajduje się w tym miejscu ustęp traktu
jący o przeciwstawnych zmianach wartości kapitału stałego i zmien
nego. Ustęp ten, który stanowi uzupełnienie stronic 640/64 1 ręko
pisu, odtwarzam y na str. 4 9 9 -5 0 2 . - 504.
108 T ę definicję ceny m onopolow ej R icardo daje w rozdziale X V I I swej'
książki

„O n

the

Principles...”

(wydanie

trzecie,

L on d on

18 21,

str. 289/290)|. A nalogiczną definicję ceny m on op olow ej, którą daf
A dam Smith, M arks przytoczył wyżej na str. 442. 109 Marks pow ołuje się tutaj na ustęp I V

i V

506.

pierwszego rozdziału

książki Ricarda „ O n the Principles o f Political E conom y, and T axa
tion” , gdzie R icardo bada zagadnienie, czy wzrost lub spadek płacy
roboczej wywiera w pływ na „relatyw ne wartości tow arów ” w ypro
dukowanych przez kapitały o różnym składzie organicznym. W yczer
pującą

analizę

krytyczną

obydw u

przypadków

daje

Marks

na

str. 217 i nast. niniejszego tomu. - 511.
119 Marks zaznacza tu tytułem przykładu

kierunek, w

którym

m oże

nastąpić proces zbliżenia organicznego składu kapitału rolnego z o r
ganicznym składem kapitału przem ysłow ego. Z a punkt wyjścia Marks,
bierze
6 0 c -j- 40 v dla kapitału rolnego oraz
80c -f- 20v dla kapitału nierolnego.
M arks zakłada, ż e wskutek wzrostu wydajności
liczba

robotników

w

rolnictwie

zmniejsza

się

o

pracy
jedną

na roli
czwartą.

Następuje w ięc zmiana organicznego składu kapitału roln eg o: pro
dukt, który wymagał przedtem w ydatkowania kapitału w w ysokości
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100 jednostek (60c +

4 0 v ), wymaga teraz wydatkowania kapitału

w wysokości już tylko 90 jednostek (60c -j- 3 0 v), co w przelicze
niu na 100 jednostek stanowi 662/sc

33Vsv. W ten sposób orga

niczny skład kapitału rolnego zbliżył się d o organicznego

składu

kapitału przemysłowegq.
Marks zakłada, następnie, że równocześnie ze zmniejszeniem się
liczby robotników rolnych zmniejsza się też o jedną czwartą płaca
robocza, a to wskutek potanienia zboża. W takim razie należy przy
puszczać, że i w przemyśle płaca robocza musi obniżyć się w takim
samym stosunku. Jednakże spadek płacy roboczej powinien w w ięk
szym stopniu od bić się na kapitale rolnym, który ma niższy skład
organiczny, niż na kapitale nierolnym. D op row ad ziłoby to d o dal
szego zmniejszenia się różnicy m iędzy składem organicznym kapitału
rolnego a składem organicznym
Przy

obniżce

przekształciłby
6 6 2/sc +
+

płacy
się

z

kapitału przem ysłow ego.

roboczej
6 6 2/ec

o

jedną
З З '/ зу

-f-

czwartą

kapitał

kapitał

w

o

rolny

składzie

25v, co w przeliczeniu na 100 jednostek stanowi 728/ n c +

278/n v .
Przy

obniżce

płacy

roboczej

o

jedną

czwartą

kapitał nierolny

0 składzie organicznym 80c -f- 20 v przekształca się w kapitał o skła
dzie

80c

-f-

15v, co w

przeliczeniu

na

100

jednostek

stanowi

robotników

rolnych

844/iec -f - 15ls/iov.
W raz

z

dalszym

zmniejszeniem

się

liczby

1 dalszym spadkiem płacy roboczej skład organiczny kapitału rol
nego zbliży się jeszcze bardziej

do

organicznego

składu kapitału

nierolnego.
Marks, który rozpatruje powyższy hipotetyczny w ypadek w celu
objaśnienia wpływu, jaki na organiczny skład kapitału rolnego w y
wiera wzrost wydajności pracy na roli, pom ija tu równoczesny, w
większości w ypadków jeszcze szybszy, wzrost wydajności pracy w
przemyśle wyrażający się w dalszym podniesieniu się organicznego
składu

kapitału

przem ysłow ego

w

porównaniu

z

kapitałem

rol

nym. - 512.
111 Numerując stronice rękopisu Marks opuścił liczbę 649. -

516.

112 Patrz tom niniejszy, str. 255, 401 i 492- - 516.
118 Marks pow ołuje się na broszurę Jamesa D eacon a Hume’a „Thoughts
on the Corn L aw s...”
dyn

[„M yśli o

1815). Zastanawiając

ustawach

zbożow ych...” ]

się nad tezą A dam a Smitha, że

(L on 
„the
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price o f labour is governed by the price o f corn”

[„cen ę pracy

reguluje cena zboża” ] (str. 5 9 ), Hume oświadcza tu, iż A dam Smith
„in speaking o f corn must be understood to be speaking o f fo o d ,
because the value o f all agricultural produce... has a naturally ten
dency to equalize itself” [kiedy A dam Smith „m ó w i o zbożu, nale
ży rozumieć, że m ów i o wyżywieniu, gdyż wartość wszystkich pro
duktów rolnych ma naturalną tendencję d o zrównania się” ]

(tam

że). - 526.
114 Marks ma na myśli ów dział swego rękopisu z lat 1 8 6 1 -1 8 6 3 , który
zaczyna się na stronicy 95b zeszytu III i nosi nagłów ek: „ 2 . A bsolut
na wartość dodatkow a’ ]. M iejsce, o którym m ów i M arks, znajduje
się na stronicach 1 0 2 -1 0 4 rękopisu, w części tego działu zatytuło
wanej „R ów noczesn e dni pracy” . - 536.
115 M arksow i

chodzi o

now ą wartość wytworzoną

przez

dwudziestu

robotn ik ów : w ciągu jednej godziny pracy tych dwudziestu robotni
ków stwarza wartość, która równa się 2 f. szt., a w ciągu 14-godzinnego dnia pracy - wartość, która równa się 28 f. szt. Produkt pracy
dwudziestu robotników , mający wartość 28 £. szt., składa się z 10 g o
dzin pracy niezbędnej, które równają się 20 f. szt., plus 4 godziny
pracy d odatkow ej, które równają się 8 f. szt. - 538.
118 W artość łącznego produktu zawiera przeniesioną na produkt war
tość (c) oraz n ow o wytw orzoną wartość (v -j- m ). Ponieważ Marks
w danym wypadku pom ija kapitał trwały, przeto przeniesiona war
tość sprowadza się tu d o wartości surowcai. W roztrząsanym przykła
dzie wartość surowca równa się 93Vs f. szt. (w ciągu jednej godziny
przerabia się na przędzę
dzin -

1334/з funta bawełny, w

ciągu

14 go

18662/s funta; 1 funt bawełny kosztuje 1 szylinga). Razem

z n ow o w ytworzoną wartością (28 f. szt.) wynosi to 121*/а f. sz t 538.
117 Patrz tom niniejszy, str. 2 2 5 -2 2 6 . - 559.
118 Patrz przypis 17. - 573.
119 Marks ma tu na w zględzie takich krytyków Ricarda, jak Jean-Baptiste
Say, który np.

w

przedm owie d o

„T raitć d ’ econom ie politique.]..”

piątego

wydania

swej

książki

(Paryż 1826) stawia R icardow i z a 

rzut „ d e raisonner quelquefois sur des principes abstraits auxquels
il donnę trop de gćneralite”

[„ż e rozważania swe opiera niekiedy

na oderwanych zasadach, którym nadaje zbyt ogólne znaczenie” ],
przy czym powstają wnioski, które nie odpow iadają realnej rzeczy
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wistości. (Patrz wymienione wyżej wydanie, str. L X X X I. albo wy
danie szóste, Paryż 1841, str. 4 0 /4 1 ). - 574.
li0 Patrz tom niniejszy, stq. 5 7 6 -5 7 9 . - 586.
121 Łączną liczbę 5111/st> tony otrzymuje się w wyniku następującego
obliczenia: jeżeli 162/s robotnika w kategorii III tablicy E (wkładka
między str. 590 i 591) wytwarza 62Va tony, to przy takiej samej
wydajności pracy 1379/ m
1379/ii7 X 6 2 Vz
----------------------------162/n

robotnika będzie wytwarzało

- - 5 1 "/sii tony. - 597.

122 W . Blake, „Observations on the E ffects produced by the E xpen
diture o f G overnm ent during the Restriction o f Cash Payments” ,
L ondon 1823. W yciągi z tej książki na temat poruszonego w tekście
zagadnienia wraz z uwagami Marksa znajdują się w jego rękopisie
ekonomicznym 1857/1858. (Patrz „Grundrisse der Kritik der poli
tischen O ekon om ie” , Berlin 1953, stą. 6 7 2 -6 7 4 ). -

604.

123 M ow a tu o otwartej w dniu 1 maja 1863 r. w Londynie wystawie
światowej, na której eksponow ano wzorce w yrobów rolniczych i prze
m ysłowych, dzieła sztuki i najnowsze zdobycze w iedzy. - 604, 754.
124 Patrz tom niniejszy, str. 374. - 613.
125 Zacytowaną tu uwagę Ricarda w sprawie poglądów Saya na sto
sunek m iędzy zyskiem a procentem Marks pow tórzył na 736 stronicy
swego rękopisu, umieścił ją jednak w kwadratowym nawiasie, jako
nie tyczącą się tego, o czym m ow a na str

736, a końcow e słowa

R icarda: „ i ż “ dne okoliczności nie m ogą ich zmusić, aby zamieniły
się miejscami” , zaopatrzył w taką replikę: „ T o ostatnie jest «under
certain

circumstances»

[«w

pewnych

okolicznościach»]

zupełnie

błędne” .
W

dwudziestym

drugim

rozdziale III

tomu

„K ap itału”

Marks

wskazuje na to, że w różnych fazach cykli kapitalistycznych m ożli
w e są przeciwstawne ruchy stopy zysku i stopy procentow e/. Marks
pisze:

„Jeżeli

będziem y rozpatrywali cykle obrotów ,

przez

które

przechodzi nowoczesny przemysł..., to przekonamy się, że niski p o
ziom procentu przypada przeważnie na okres pomyślnej koniunktury,
czyli na okres nadzwyczajnego zysku, wzrost procentu -

na czas

m iędzy okresem pomyślnej koniunktury a zastojem, maksimum zaś
procentu -

aż do najwyższego, lichwiarskiego poziom u -

na okres

kryzysu” („K a p ita ł” , t. III, część I, W arszawa 1957, stri 39 1). - 616.
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i** Marks powraca tu d o zagadnienia rozpatrywanego na 672 stronie
rękopisu

(str. 5 7 1 -5 7 3 ), m ianowicie d o zagadnienia wpływu w y

wieranego przez zyski, osiągane w handlu z koloniami i w ogóle
w handlu zagranicznym, na przeciętną stopę zysku i od pow ied n io
na ceny kosztu, które w koloniach są wyższe niż w m etropolii. Marks
wskazuje na to, że Smith zajm ował w tej sprawie słuszniejsze sta
now isko o d Ricarda. Patrz też K arola Marksa „K ap ital” , t. III,
część I, rozdział czternasty, punkt V : „H an d el zagraniczny”

(W ar

szawa 1957, str. 25 4-257)). - 617.
187 Patrz M ark s-E n gels, D zieła, tom 26 (część pierwsza), str. 1 1 3 -1 2 9
i 2 5 0 -2 6 1 . - 620.
128 Patrz tamże, str. 1 2 9 -1 4 4 , 1 9 0 -2 0 3 i 2 6 1 -2 7 1 . - 621.
ls* Przytoczony przez Marksa przykład opiera się na przypuszczeniu,
że wskutek w zm ożonej produkcyjności pracy 20 kwarterów psze
nicy zastosowane jako nasiona przyniosą o

połow ę większy plon

niż przedtem. Jeżeli przedtem zbiory dawały, dajm y na to, 100 kwar
terów, to teraz przy zastosowaniu takiej samej ilości pracy otrzy
muje się 150 kwarterów . A le te 150 kwarterów kosztują to samo,
co przedtem kosztow ało 100 kwarterów , czyli 30 0 f. szt. Przedtem
nasiona (zarów no p o d w zględem ilości kwarterów , jak i wartości)
stanowiły 20% , teraz zaś już tylko 1 3 V s \ - 623.
110 Um ieszczone w nawiasie słowa „Patrz M cC ullocha” Marks dopisał
później ołów kiem . W liście do Engelsa z dnia 24 sierpnia 1867 r.
Marks zawiadamia Engelsa -

p ow ołując się na swój list z dnia

20 sierpnia 1862 r., w którym p o raz pierwszy sform ułował myśl
o zużytkowaniu funduszu am ortyzacyjnego d o celów akumulacji - że
znalazł p óźn iej u M cC ullocha pewne aluzje d o tej sprawy. Marks
ma na w zględzie książkę M cC ullocha „T h e Principles o f Political
E conom y.*” (str. 181/18 2 wydania edynburskiego z 1825 r.). Marks
powraca d o tego zagadnienia w trzeciej części „T e o rii wartości d o 
datkow ej” na str. 777 i 781 swego rękopisu. - 630.
1S1 Patrz M arks-E n gels, D zieła, tom 26 (część pierwsza), str. 1 2 9 -1 4 4 ,
1 9 0 -2 0 3 , 261-271,. - 642.
132 C hodzi o rozprawę „Przyczynek d o krytyki ekonom ii politycznej”
(patrz M arks-E n gels, D zieła, tom 13, str. 8 8 -8 9 , 1 3 6 -1 3 7 i 141—
-1 4 2 ) . - 646.
1,2 J .-B . Say, „T raitć d ’econom ie politique” , w yd. drugie, tom II, Pa
ris 1814, stą. 3 8 2 :
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T o sform ułowanie Saya pow raca prawie dosłow nie u Ricarda. Marks
poddaję tę tezę krytyce w tom ie niniejszym na str. 6 5 4 -6 6 2 jak
również w części trzeciej tego tomu w rozdziale dwudziestym. - 646.
184 Marks ma na myśli rozważania Jamesa M illa o stałej i koniecznej
rów now adze produkcji i konsumpcji, podaży i popytu, sumy aktów
sprzedaży i sumy aktów kupna, które to rozważania znajdują się
w trzeciej części rozdziału czwartego książki M illa pt. „Elem ents o f
Political E conom y” , na str. 1 8 6 -1 9 5 wydania londyńskiego z 1821 ty
Ten

pogląd

Jamesa M illa

wydanej w Londynie w
d ed ...” )

(wygłoszony

po

raz

pierwszy w

jego

1808 r. broszurze pt. „Com m erce defen

M arks rozpatruje bardziej

szczegółow o

w

dziale

„M e ta 

m orfoza tow arów ” w swojej pracy pt. „Przyczynek d o krytyki ek o
nomii politycznej”

(zeszyt pierwszy), która ukazała się w Berlinie

w czerwcu 1859 q. (patrz M arks-E n gels, D zieła, tom 13). -

647,

660.
185 [B ailey], „ A

Critical Dissertation on the Nature, Measures, and

Causes o f V alu e...” , L on d on 1825, str. 7 i —93. - 649.
188 W . Roscher, „ D ie Grundlagen der N ationalökonom ie...” , w yd. trze
cie, Stuttgart i Augsburg 1858, str. 3 6 8 -3 7 0 . - 653.
187 Patrz tom niniejszy, str. 647. - 658.
iss p atrz tom niniejszy, str. 6 2 7 -6 3 0 . - 665.
189 M arks pow ołuje się tutaj na ustęp „M etam orfoza tow arów ” w sw o
jej pracy „Przyczynek do krytyki ekonom ii politycznej” , zeszyt 1,
Berlin 1859. (Patrz rów nież tom 13 niniejszego wydania, str. 7 9 - 9 1 ) . - 665.
340 Marks m ów i tu o tej części swoich badań, która urosła potem do
rozm iarów III tomu „K ap itału ” . Patrz przypis 12 w części I „T eorii
wartości d oda tkow ej” (M arks-E ngels, D zieła, tom 26 (część pierw
sza)). - 672.
441 K rótkie uwagi o form ach kryzysu naszkicował Marks w krótce po
tym na okładkach zeszytu X III

(strona 770a

rękopisu)

i zeszy

tu X IV (strony 771a i 86 1a). Tekst tych stron zamieszczony został
zgodnie z uwagą M arksa „ D o

str. 716”

w ustępie „ O

formach

kryzysu” . - 678.
448 W rękopisie następuje tu dopisana przez Marksa krótka wstawka
o poglądach R icarda na pieniądz i w artość wymienną. W stawkę tę
Marks umieścił w nawiasie i zaopatrzył w e wskazówkę, że należy
przenieść ją na inne miejsce, gdyż utrudnia zrozumienie bezpośred
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niego

związku

w y w od ów

autora,

Stosownie

do

tego

zalecenia

wstawkę zamieściliśmy jako odsyłacz na str\ 661. - 681.
143 Patrz tom niniejszy, str. 647 i 651. - 681.
144 Patrz tom niniejszy, str. 2 5 9 -2 6 4 . - 682.
145 Marks pow ołuje się tutaj na zeszyty I - V

sw ojego rękopisu z lat

1 8 6 1 -1 8 6 3 , w szczególności na zamieszczone tam fragmenty o pro
dukcji absolutnej wartości dodatkow ej oraz produkcji względnej war
tości dodatkow ej. - 683.
149 Patrz D a v id R icardo, „ O n

the Principles o f Political E conom y” ,

cyt. wyd., str. 342. - 684.
147 D o rękopisu Marks włączył tu w nawiasie niewielką wstawkę, któ
rej treścią jest przykład częściow ego kryzysu — nadprodukcja przę
dzy, w ywołana przez w prow adzenie maszyny przędzalniczej. W staw kę
tę um ieszczono w postaci odsyłacza na str. 682. - 685.
148 Patrz tom niniejszy, str. 655, 660 i 663.

- 694.

148 Marks ma tutaj na myśli rozważania Saya (zawarte

w jego „Lettres

a Malthus” , P aris-L on d on 1820, str. 15), że przyczyną, na przykład,
przepełnienia w łoskiego rynku towarami angielskimi jest niewystar
czająca produkcja określonych tow arów włoskich, które by m ogły
być wym ienione na towary angielskie. Rozważania te zostały przy
toczone w wydanej anonim ow o broszurze „ A n

Inquiry into those

Principles...” , L ondon 1821, str. 15, i znajdują się w sporządzonych
przez Marksa wypisach (zeszyt X II, str. 12). Por. również w związku
z tym tezę Saya, że trudności w zbycie pewnych produktów spo
w od ow an e są rzadkością jakichś innych, którą Marks podd aje kry
tyce w części pierwszej niniejszego tomu, str. 293. -

695.

150 Th. T ook e , „ A History o f Prices, and o f the State o f the Circula
tion” , tomy I - V I , L ondon 1 8 3 8 -1 8 5 7 . O w pływ ie

p ogod y na ceny

wspom ina T o o k e w wielu miejscach swojej sześciotom owej pracy,
która ukazała się w roku 1848. - 697.
151 Por. tom niniejszy, str. 6 5 1 -6 5 2 . - 698.
152 Sismondi ujm ow ał kryzysy jako „disproportion croissante entre la
production et la consummation”
produkcją a konsum pcją” ]

[„wzrastającą dysproporcję między

(„N o u v e a u x principes d ’econom ie p oli

tique ou de la richesse dans ses rapports avec la population” , w y
danie drugie, tom pierwszy, Paryż 1827)'. W

„N ę d z y filo z o fii...”

Marks m ów i, że według teorii Sism ondiego „d o c h ó d zmniejsza się
w stosunku prostym d o wzrostu produkcji”
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D zieła, tom 4, str. 7 5 ). W trzeciej części „T e o r ii wartości d odatko
w ej”

Marks powraca d o p oglą dów Sism ondiego na kryzysy, p od 

kreślając

zarów no

cenne

elementy

i właściwe jej p odstaw ow e w ady

koncepcji tego

autora,

jak

(patrz zwłaszcza str. 775 ręko

pisu). - 699iss Patrz tom niniejszy, str. 6 1 8 -6 4 5 . - 7 00.
154 James Steuart, „ A n Inquiry into the Principles o f Political E con o
my” , tom I, Dublin 1770, str. 396. Fragment ten został zacytowany
przez Marksa w jego rękopisie ekonom icznym z roku

18 57 /1 8 5 8

(patrz „G rundrisse der Kritik der politischen O ekon om ie” , Berlin
1953, str. 6 6 6 ). Poą. również część pierwszą niniejszego tomu, str. 16
oraz

rozdział

gruntowej”

(I.

czterdziesty
U wagi

siódmy

wstępne)

„G en eza
w

tom ie

kapitalistycznej
25 niniejszego

rent)'
w yda

nia. - 726.
153 Patrz tom niniejszy, str. 7 3 2 -7 3 9 . - 726.
158 W edłu g wszelkiego praw dopodobieństw a R icardo ma tu na myśli
przem ów ienie, które w dniu 16 grudnia 1819 r. w ygłosił w angiel
skiej Izbie Gm in z p ow odu wniosku W illiam a de Crespigny o p o 
wołanie specjalnej komisji d o zbadania O w en ow skiego planu likwi
dacji bezrobocia i popraw y sytuacji klas pracujących.
W przemówieniu tym R icardo utrzymywał, że nie można na ogół
zaprzeczyć, iż „machinery did not lessen the demand fo r labour”
(„maszyny nie zmniejszyły popytu na pracę” )
and C orrespondence o f

D a v id

R icardo.

(patrz: T he W ork s

E dited

by Piero

Sraffa.

tom -V , Cam bridge 1952, str. 30)u - 727.
137 Patrz tom niniejszy, str. 7 2 1 -7 2 2 . — 7 31.
138 W

sprawie pojęcia „rea l w ages” w rozumieniu Ricarda patrz

str.

525, 529, 546 i 5 5 5 -5 5 6 . - 7 31.
139 O głoszone tu jako załączniki d o II części „T e o rii wartości d oda tko
w ej” zw ięzłe uwagi Marks napisał na okładkach X I, X II i X III ze
szytu rękopisu. Zawierają one materiał uzupełniający niektóre za
gadnienia, które Marks roztrząsa w niniejszej książce. - 769.
iso p atrz tom niniejszy, str. 458 i nast. - 7 7 1.
181 Patrz tom niniejszy, str. 4 3 -5 7 . - 771.
182 Patrz tom niniejszy, str. 178. - 777.
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boru naturalnego, czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras w walce
o byt (w yd. 2). Przekład Szymona Dicksteina i Józefa Nusbauma-[H ilarow icza]. Państwowe W ydaw nictw o R olne i Leśne. W arsza
wa 1955]. -

1 4 3 -1 4 4 .

I D ’A venant, C harles: ] Discourses on the publick revenues, and on the
trade o f

England. W hich m ore immediately treat o f the foreign

trafick o f this K ingdom . V iz. I. That foreign trade is beneficial to
England. II. O n the protection and care o f trade. III. O n the plan
tation trade. IV . O n the East-India

trade. By the author o f

the

essays on ways and means. Part И.

T o which is added, the

late

essay on the East-India tradq. By the same hand. L ondon
-

1698.

134.

D om basle, C [h ristop h e]-J [osep b]-A [lexan d re] M athieu d e : Annales agri
coles de R oville, ou melanges d ’agriculture, d ’econom ie rurale, et de
legislation agricole. 4 e livraison. Paris 1828. - 1 7 -1 8 .
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[F orster, N athaniel: ] A n enquiry into the causes o f the present high
price o f provisions. In tw o parts: I. O f the general causes o f this
evil|. II. O f the causes o f it in som e particular instances. London
1767. - 773.

[H odgskin, T hom as:] T he natural and artificial right o f property con
trasted. A

series o f letters, addressed without permission, to

H.

Brougham... London 1832| - 777.
Hopkins, T hom as: Econom ical enquiries relative
regulate
1822. -

rent,

profit,

wages,

and the

value

to the laws which
o f money.

London

1 6 8 -1 6 9 , 171, 714.

On rent o f land, and its influence on subsistence and population:
with observations o f the operating causes o f
bouring classes in various countries. L ondon

the condition o f la 
1828. -

1 6 5 -1 6 8 .

lliillmann, K arl D ietrich : Staedtewesen des Mittelaltcrs. Th. 1 - 4 . Bonn
18 2 6 -1 8 2 9 . - 296.
H um e, J[am es] D [ea co n ] :

Thoughts on the corn-laws. as connected

with agriculture, comm erce, and finance. L ondon 1815. -

526, 776.

A n inquiry into those principles, respecting the nature o f demad and
the necessity o f consumption, lately advocated by M r. Malthus etc.
London 1821. - 635.

I Malthus, Thom as R o b e r t:] A n essay on the principle o f population,
as it affects the future im provement o f society, with remarks on the
speculations o f M r. G od w in, M . C ondorcet, and other writers. 1япdon 1798 [Prawo ludności. W ydal, objaśni! i poprzedzi! przedmową
Adam

Krzyżanowski. Przetłumaczy! K . Stein, W arszawa

1925]. -

136, 141, 143.
-

The grounds o f an opinion on the policy o f restricting the im por
tation o f foreign corn ; intended as an appendix to „Observations
on the corn laws’ \ London 1815. - 141.

-

An inquiry into the nature and progress o f rent, and the principles
by which it is regulated. L ondon 1815. - 136, 141, 776.

-

Principles o f

political econom y

considered with a view

practical application. L ondon 1820. - 141.
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Principles o f political econom y considered

with

a v iew

to

their

practical application. 2 nd ed|. with considerable additions from the
author’s ow n manuscript and an original memoir. L ondon 1836. 75.
Marx, K a rl: Misere d e la philosophie. R eponse ä la philosophic de la
misere de M . Proudhon.

Paris, Bruxelles

1847

[N ędza

filozofii.

O d p ow ied ź na „F ilo z o fię nędzy” pana Proudhona. W : Marks—E n g els:
D ziela. T om 4]. - 9, 1 9 6 -1 9 7 .
-

Zur Kritik der politischen O ekonom ie. 1. H eft. Betlin 1859 [Przy
czynek d o krytyki ekonom ii politycznej. W : M a rk s-E n g e ls: Dziela.
T om 13]. - 334, 646.

M cCulloch,

J[obn]

R [am say]:

a classified catalogue

of

T he

literature

of

select publications

political

in the

econom y;

different

de

partments o f that science, with historical, critical, and biographical
notices. L ondon 1845. - 145, 179.
-

T he principles o f political econom y; with a scetch o f the rise and
progress o f the science. Edinburgh 1825. — 2 4 0 -2 4 1 , 630.

Mill, Jam es: Comm erce d efen d ed : an answer to the arguments by which
M r. Spence, Mr. C obbett, and others have attempted to prove that
comm erce

is not a source

o f national wealth.

L ondon

1808.

-

6 4 6 -6 4 7 .
-

Elements o f political econom y. L ondon 1821. -

188, 6 4 6 -6 4 7 , 660.

M ill, John Stuart: Essays on some unsettled questions o f political eco
nomy. L ondon 1844. - 146.
T he M orning Star. [L on d on ], z 15 lipca 1862. - 4 2 0 -4 2 1 .

Newm an,

Francis W illiam :

Lectures

on

political

econom y.

L ondon

1851. - 16, 34, 412.

O p d yke, G e o r g e : A treatise on political econoniy. N e w Y o rk 1851. - 29.

Petty, W illiam : Political arithmetick. W : W illiam P etty : Several essays...
L ondon 1699. - 134.

Quesnay, Franęois: Analyse du Tableau E conom iquc (1 7 6 6 ). W : Physiocrates... par Eugene Daire. Iе partie. Paris 1846. - 4 3 -4 4 .
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[Q u in cey, Thom as d e : ] Dialogues o f three templars on political e c o 
nomy, chiefly in relation to the principles o f M r. R icardo. W : The
L ondon M agazine. V o l. IX , kwiecień, maj 1824. - 556.
-

T he logic o f political econom y. Edinburgh, London

1844

-

557,

602.

Ricardo, D a v id : A n essay on the influence o f a low price o f corn on
the profits o f

stock; shewing the inexpediency o f restrictions on

im portation: with remarks on M r. M althus’ tw o last publications:
A n inquiry into the nature and progress o f rent; and the grounds
o f an opinion on the policy o f restricting the importation o f foreign
corn. 2 nd ed. L ondon 1815. - 149.
-

O n protection to agriculture. 4 th ed. L ondon 1822. -

-

On the principles o f political econom y, and taxation. 3 rd ed. L on 
don 1821

[Zasady

ekonom ii

politycznej

1 4 9 -1 5 0 .

i opodatkow ania.

Jan Drew now ski. P W N , W arszawa 1957]. -

Ttum.

150, 190, 201, 2 0 7 -

-2 7 1 , 3 0 8 -3 1 6 , 3 9 2 -4 4 0 , 4 8 7 -4 9 6 , 5 0 2 -5 0 6 , 5 1 3 -7 6 3 .
-

D es principes

de

l’econom ie

politique

et d e

1’ impót.

Traci-

de

1’ anglais par F. S. Constancio, avec des notes explicatives et cri
tiques, par Jean-B aptiste Say. T . 1 - 2 . Paris 1819- - 524.
-

D es principes

de

l’anglais par F.

l’econom ie

politique

et d e

1’ impót.

Trad,

de

Constancio, avec des notes explicatives et cri

tiques par J .-B . Say. 2nde ód., revue, corrigće et augmentće d’ une
notice sur la v ie et les ćcrits de R icardo, publiee par sa familie.
T. 1 - 2 . Paris 1835. - 524.
R o d b e r tu s ]-] agetzow , K a r l]: Sociale B riefe an von Kirchmann. Dritter
B rief: W iderlegung der R icardo’ schen Lehre von der Gruntrente und
Begründung einer neuen Rententheorie. Berlin 1851. -

3, 5 7 -6 3 ,

7 0 -7 1 , 76, 7 8 -8 4 , 89, 92, 9 6 -9 7 , 9 9 -1 0 0 , 102, 105, 126, 1 8 4 -1 8 6 ,
189, 1 9 1 -1 9 9 , 303.
Roscher, W ilh elm : D ie Grundlagen der N ationalökonom ie. Ein H a n d und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende. 3|., verm. und
verb. A ufl. Stuttgart, Augsburg 1858. - 145.

Say, J .-B .: Lettres ä M . Malthus, sur differents sujets d’ ćconom ie p oli
tique, notamment sur les causes de la stagnation generale du com 
merce. Paris, Londres 1820 [Listy d o P. Malthus pisane w rozmaitych
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materiach

ekonom ii politycznej, a m ianow icie: o

przyczynach

po

wszechnego zatamowania handlu. Przekład z francuskiego S. Budny,
W iln o 18 29]. - 695.
-

T raitć d ’econom ie politique,
dont

ou simple

se forment, se distribuent,

2 nde ed. T . 2. Paris 1814

et

exposition

de la

se consomment les

maniere
richesses.

[Traktat o ekonom ii politycznej, czyli

prosty w ykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają
bogactwa. Tłum , W ito ld Giełżyński, Stefan Czarnecki. P W N , W ar
szawa 1960]. - 646.
-

T raitć

d ’ econom ie politique,

dont

se form ent, se distribuent,

ou simple
et

exposition

de

la

se consomment les

maniere
richesses.

5 e ed. T . 1(. Paris 1826. - 106.
-

Traitć d ’econom ie politique,
dont

ou simple

se form ent, se distribuent,

et

exposition

de la

se consomment les

maniere
richesses.

6e ćdr. T . 1. Paris 1841(. - 206.
Sismondi,
cipes

J [ea n ]-C h [a r le s ]-L [e o n a r d ]
d ’ ćconom ie

politique,

ou

Simonde

de

avec la population. 2 nde ćd. T .

d e:

la richesse

1 -2 .

N ouveaux

dans

Paris 1827

prin-

ses rapports

[N o w e zasady

ekonom ii politycznej, czyli o bogactw ie i jego stosunku d o ludności.
Tłum . W itold Giełżyński. P W N , W arszawa 19551. -

699.

Smith, A d a m : A n inquiry into the nature and causes o f the wealth o f
nations. In 2 vols. L ondon 1776 [Badania nad naturą i przyczynami
bogactwa narodów . W

dw óch tomach. P W N , W arszawa 1954]c —

135, 148, 392.
-

A n inquiry into the nature and causes
W ith notes, and an add. v o l.,

by D avid

o f the wealth o f

nations.

Buchanary In 3 vols. E d in

burgh 1814. - 201.
-

A n inquiry into the nature and causes o f the wealth o f nations.
W ith a commentary, by the author o f „E ngland and Am erica” [tzn.
E dw ard G ibbon W ak efield ], In 6 v^jls. L ondon 1 8 3 5 -1 8 3 9 . -

-

521.

Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations.
Trad, nouv., avec des notes et observations, par Germain Garnier.
T . 1 -5 . Paris 1802. - 2 1 2 -2 9 6 , 4 4 1 -4 8 6 .

T b e Standard. L ondon, z 19 września 1862. - 1 5 4 -1 5 6 .
Steuart, Jam es: A n inquiry into the principles o f political eco n om y :
being an essay on the science o f domestic policy in free nations.
In which are particularly considered population, agriculture, trade.
59 - Marks, Engels - D ziela, t. 26

923

Wykaz literatury cytowanej i wzmiankowanej
industry, m oney, coin, interest, circulation, banks, exchange, public
credit, and taxesj. In 3 vols. V o l. 1. Dublin 1770. -

292.

Stirling, Patrick Jam es: T he philosophy o f trade; or, outlines o f a theo
ry o f profits and prices, including an examination o f the principles
which determine the relative value o f corn, labour, and currency.
Edinburgh, L on d on 1846. - 603.
Storch, H en ri: Cours d ’econom ie politique, ou exposition des principes
qui dćtcrminent la prosperitę des nations. T .
1815

1 -6 . St-Petersbourg

[E konom ia polityczna, czyli w ykład zasad pomyślności naro

d ow ej. W iln o 1 8 7 0 -1 8 7 3 ]. - 115.
T o o k e , Thom as: A history o f prices, and o f the state o f the circulation.
V ols. 1 - 6 . L ondon 1 8 3 8 -1 8 5 7 . - 697.
[Townsend,, Joseph: ] A dissertation on the p oor laws. By a wellwischer
to mankind^ L ondon 1786. - 136.

W a d e , John: History o f the m iddle and working classes; with a popular
exposition o f

the econom ical and political principles which

have

influenced the past and present condition o f the industrious orders.
A lso an appendix o f prices, rates o f wages, population, poor-rates,
mortality, marriages, crimes, educations, occupations, and other sta
tistical information, illustrative o f the form er and present state o f
the

agricultural,

commercial,

and

manufacturing

classes.

L ondon

1833. - 10.
[ W a k efield , Edw ard

G ib b o n :] A

commentary to Smith’s wealth

of

nations - patrz Smith, A d a m : A n inquiry into the nature and causes
o f the wealth o f nations. W ith a commentary, by the author o f
„E n glan d and A m erica” .
[W e s t, E d w a rd : ] Essay on the application o f capital to land, with
observations shewing the im policy o f any great restriction o f the
im portation o f corn, and that the bounty o f 1688 did not low er
the price o f it. By a fe llo w o f University C ollege, O x ford . L on 
don 1815. - 136, 147.
-

Price o f corn and wages o f labour, with observations upon D r.
Smith’ s, M r.

R icardo’ s, and

M r.

M althus’s doctrines

upon

those

subjects; and an attempt at afl exposition o f the causes o f

the

fluctuation o f the price o f corn during the last thirty years. L on 
d o n 1826. - 165.

SKOROWIDZ NAZWISK

Abraham a Santa Clara - patrz M egerle, Hans Ulrich.
A nderson, James (1 7 3 9 -1 8 0 8 ), ekonomista szkocki, z zawodu rolnik,
poprzednik Ricarda w teorii renty. -

29, 103, 1 3 5 -1 3 9 , 1 4 4 -1 4 9 ,

155, 157, 1 7 7 -1 8 4 , 196, 198, 200, 204, 2 9 8 -3 0 3 , 305, 308, 347,
411, 777.
Arbuthnot, John, farmer angielski, autor pracy o związku m iędzy ce 
nami artykułów spożywczych a w ielkością dzierżawionych m ajątków,
która ukazała się anonim ow o w 1773 r. - 7 7 1 -7 7 2 .

Bailey, Samuel

(1 7 9 1 -1 8 7 0 ),

filo z o f i ekonomista angielski. -

148,

203, 210, 2 1 3 -2 1 4 , 522, 524, 649.
Banfield, Thom as Charles

(1 7 9 5 -1 8 8 0 ), ekonomista angielski. -

Barton, John (koniec X V III -

16.

początek X I X w ) , ekonomista angiel

ski, reprezentant klasycznej ekonom ii politycznej. -

716, 721, 7 5 7 -

- 768 .
Bastian, A d o lf (1 8 2 6 -1 9 0 5 ), niemiecki etnograf, z zaw odu lekarz; sfor
mułował prawo konwergencji, byt przeciwny przenoszeniu darwinizmu
d o nauk humanistycznych. - 1 4 7 -1 4 8 .
Blake,

W illiam

(koniec X V III

-

ok.

p ołow y

X IX

angielski, autor prac z zakresu obiegu pieniądza, -

w .),

ekonomista

6 0 3 -6 0 4 .

Buchanan, D a vid (1 7 7 9 -1 8 4 8 ), ekonomista i publicysta angielski, uczeń
i komentator Adam a Smitha. - 29, 201, 506, 513.

Carey, H enry Charles (1 7 9 3 -1 8 7 9 ), ekonomista amerykański, atakował
teorię renty gruntowej

Ricarda, zw olennik solidaryzmu, protekcjo-

nista. - 29, 195, 2 0 6 -2 0 7 , 399, 775.
Chalmers, Thom as (1 7 8 0 -1 8 4 7 ), szkocki teolog i ekonomista, zw olen 
nik Malthusa. - 302, 603.
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C obbett, W illiam (1 7 6 2 -1 8 3 5 ), polityk i publicysta angielski chłopskie
go pochodzenia, radykał). - 143, 147.
Constancio, Francisco Solano
mata

i

pisarz,

autor

prac

(1 7 7 2 -1 8 4 6 ), lekarz portugalski, d yplo
historycznych,

tłumacz

prac

G odw ina,

Malthusa, Ricarda i in. na język francuski. - 524.
C orbet,

Thom as

(X IX

w .),

ekonomista

angielski,

zw olennik

Ricar

da. - 257, 302, 653.

Darwin, Charles R ob ert (1 8 0 9 -1 8 8 2 ), przyrodnik angielski, twórca teorii
ew olucyjnego powstawania gatunków^ - 139, 1 4 3 -1 4 4 .
D ’A ven a n t
i

(D a v en a n t),

statystyk,

jeden

z

Charles

(1 6 5 6 -1 7 1 4 ),

najwybitniejszych

angielski

teoretyków

ekonomista

merkantylizmu.

- 134, 155.
D e Quincey, Thom as (1 7 8 5 -1 8 5 9 ), angielski pisarz i ekonomista, k o 
mentator Ricarda. - 5 5 6 -5 5 7 , 6 0 1 -6 0 2 .
D om basle,

Christophe-Joseph-Alexandre

M atbieu

de

(1 7 7 7 -1 8 4 3 ),

agronom francuski. - 17.

Em ery, Charles Edward (up. 1838), wynalazca amerykański. - 755.

Forster, Nathaniel (ок.

1 7 2 6 -1 7 9 0 ),

duchowny angielski, autor prac

ekonomicznych. - 773.
Fourier, F ra n ęois-M a rie-C h a rles (1 7 7 2 -1 8 3 7 ), wybitny francuski socjali
sta utopijny. - 290.
Fullarton, John (1 7 8 0 -1 8 4 9 ), ekonomista angielski, autor prac z zakresu
obiegu pieniądza i kredytu. - 653.

H allett, Frederic Francis (X IX w .), agronom angielski. -

604.

H ansbrow (X IX w .), wynalazca amerykański. - 756.
H aw es (X IX w .), wynalazca amerykański. - 755.
H enryk V II (1 4 5 7 -1 5 0 9 ), król angielski (1 4 8 5 -1 5 0 9 ). H erbert,

C laude-Jacques

(1 7 0 0 -1 7 5 8 ),

ekonomista

299.

francuski,

jeden

z poprzedników Malthusa. - 143.
Hodgskin,

Thom as

(1 7 8 7 -1 8 6 9 ),

utopijny socjalista. — 777.
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H opkins, Thomas (X IX w .), ekonomista angielsku - 29, 57, 151, 1 6 5 -1 7 1 , 774.
Hüllmann, K arl D ietrich

(1 7 6 5 -1 8 4 6 ),

historyk m ediewista.

-

296.

H um e, D a vid (1 7 1 1 -1 7 7 6 ), szkocki filo z o f, historyk i ekonomista. - 149.
H um e, James D ea con (1 7 7 4 -1 8 4 2 ), ekonomista angielski, zwolennik w o l
nego handlu, - 526, 7 7 5 -7 7 6 .

King, G reg ory (1 6 4 8 -1 7 1 2 ), statystyk angielski. - 767.
Kirchmann, Julius Hermann von (1 8 0 2 -1 8 8 4 ), niemiecki prawnik, filo 
z o f i publicysta, w 1848 r. poseł do pruskiego Zgrom adzenia N aro
d ow ego (lew e centrum), a w 1849 r. -

d o Drugiej Izb y ; później

działacz Partii Postępowej. - 3, 57, 1 8 5 -1 8 6 , 197, 303.

L udw ik

X IV

L udw ik

X V (1 7 1 0 -1 7 7 4 ),

L udw ik

XVI

Malthus,

(1 6 3 8 -1 7 1 5 ), król francuski(1 6 4 3 -1 7 1 5 ). - 167.
król francuski

(1 7 1 5 -1 7 7 4 ). - 167.

(1 7 5 4 -1 7 9 3 ), król francuski(1 7 7 4 -1 7 9 2 ). - 167.

Thom as

R ob ert

(1 7 6 6 -1 8 3 4 ),

duchowny

angielski,

ekono

mista, autor teorii, według której nadmierny przyrost ludności jest
źródłem nędzy mas. - 26, 29, 75, 1 3 5 -1 4 6 , 1 6 7 -1 6 8 , 1 7 7 -1 8 4 , 201,
207, 238, 249, 281, 4 3 9 -4 4 0 , 514, 519, 545, 555, 635, 706, 717.
758, 7 7 1, 7 7 5 -7 7 6 .
M cCuUocb (M acC u llocb), John Ramsay (1 7 8 9 -1 8 6 4 ), ekonomista szkocki,
wulgaryzator teorii Ricardai. -

136, 145, 148, 179. 2 3 9 -2 4 1 , 630.

M 'C orm ick (M acC orm ick), Cyrus

H all (1 8 0 9 -1 8 8 4 ), wynalazca am e

rykański. - 756.
M egerle, Hans Ulrich (pseudonim : Abraham a Santa Clara)

(1 6 4 4 -

-1 7 0 9 ) , kaznodzieja i pisarz niemiecki. - 143.
Mili, James

(1 7 7 3 -1 8 3 6 ),

angielski ekonom ista

i filo zo f, zwolennik

Ricarda. - 188, 239, 646, 6 6 0 -6 6 1 .
Mill, John Stuart

(1 8 0 6 -1 8 7 3 ),

angielski

filo z o f

i ekonomista,

syn

Jamesa Milla). - 48, 146, 658.

Newm an,

Francis W illiam

nomista. -

(1 7 9 7 -1 8 4 2 ),

amerykański

filo z o f

i ek o

16, 34, 412.
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O p d y k f,

G eo rg e

(1 8 0 5 -1 8 8 0 ),

amerykański

przedsiębiorca

i e k on o

mista. - 29.
Owidiusz (O vid iu s N aso Publius) (43 p.n.e. ski. -

17 o .e .), poeta rzym 

147.

P etty, sir W illiam (1 6 2 3 -1 6 8 7 ), angielski ekonomista i statystyk. - 1 3 3 -1 3 4 , 155.
Proudhon, P ierre-josep h (1 8 0 9 -1 8 6 5 ), francuski socjolog i ekonomista,
id eolog drobnomieszczaństwa, jeden z pierwszych teoretyków anar
chizmu. - 9, 191.

Quesnay, Franęois (1 6 9 4 -1 7 7 4 ), francuski ekonomista i lekarz, założy
ciel szkoły fizjokratów . - 4 3 -4 4 .
Quincey, Thom as d e - patrz D e Q uincey, Thomas.

Ramsay, sir G eo rg e (1 8 0 0 -1 8 7 1 ), ekonomista angielski. -

761.

Ricardo, D a vid (1 7 7 2 -1 8 2 3 ), ekonomista angielski, stworzy! podstawy
ekonom ii klasycznej. 1 0 2 -1 0 3 ,

1 0 9 -1 2 7 ,

3, 8 - 1 0 , 21, 2 6 -2 9 , 4 1 -4 2 , 59, 71, 81, 98,

1 2 9 -1 3 0 ,

1 3 5 -3 1 6 ,

3 4 5 -3 4 8 ,

370,

3 8 0 -3 8 1 ,

3 9 0 -4 4 0 , 4 5 5 -4 5 6 , 463, 469, 471, 476, 485, 4 8 7 -7 5 7 , 7 59, 7 6 1 -7 6 3 ,
Rodbertus (-J a g e tzo w ), Johann K arl (1 8 0 5 -1 8 7 5 ), pruski w ielki właści
ciel ziemski, ekonomista. -

3 -1 3 5 ,

148,

1 5 1 -1 5 4 ,

1 8 4 -1 9 9 ,

303,

308, 441, 7 7 1 -7 7 2 .
Roscher, W ilhelm G eo rg Friedrich (1 8 1 7 -1 8 9 4 ), ekonomista niemiecki,
twórca

tzw.

starszej

historycznej

szkoły

w

ekonom ii

politycz

nej). - 1 4 4 -1 5 1 , 1 5 8 -1 5 9 , 264, 653.

Say, Jean-B aptiste (1 7 6 7 -1 8 3 2 ), ekonomista francuski, zwolennik libe
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’ /t pensa
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